Siz Ne Yapabilirsiniz

MAĞDUR
TEŞHİSİ Kolluk
Kuvvetleri, İlk
Müdahale Ekipleri ve
Sağlık Profesyonelleri

1. İşaretleri bilin. Önemli belirtileri listeleyen 17 dildeki cüzdan boyutundaki kullanışlı Gösterge Kartlarımızı sipariş
edin. Bu kartları bulunduğunuz bölgede dağıtabilirsiniz. Ayrıca ilk müdahale ve sağlık personelleri için özel Gösterge
Kartları da geliştirdik. Daha fazla bilgi için bkz: www.dhs.gov/bluecampaign.

2. İhbar konusunda tavsiyeler.
İnsan ticareti mağduru olduğunu düşündüğünüz birisiyle karşılaşırsanız ya da kolluk kuvvetlerindeyseniz ve
bölgenizdeki HSI ile temasa geçmek istiyorsanız HSI İhbar Hattı’nı arayın:
•
•
•

(A.B.D. ve Kanada’dan ücretsiz hat)(866) 347-2423
(Dünyanın her yerinden ücretli hat) (802) 872-6199
Ya da ihbarları çevrimiçi olarak şu adresten yapın: www.ice.gov/tips(internete bağlı olduğunuz her yerden)

Yüksek eğitimli kolluk kuvvetleri uzmanları, insan ticareti konusunda ihbarlar almak ve gelen bilgileri ülke ve dünya
çapındaki nöbetçi insan ticareti dedektiflerine hızla aktarmak üzere günün 24 saati, haftanın 7 günü görev başındadır.
Anonim ihbarlar çevrimiçi formlarla ve ücretsiz Tipline (ihbar hattı) aracılığıyla yapılabilir.
Aşağıdakileri yapabilmek için Ulusal İnsan Ticareti Kaynak Merkezi’ni (NHTRC) şu numaradan arayın: 1-888373-7888

•
•
•

Yardım almak ve bölgenizdeki bir servis sağlayıcısıyla bağlantı kurmak;
Potansiyel insan ticareti faaliyetleri konusunda bilgi vermek; veya
Eğitim, teknik yardım veya kaynak isteyerek daha çok bilgi almak.

NHTRC, ülkenin her yanından gelen telefonları günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın her gününde cevaplayan ulusal ve
ücretsiz bir telefon hattı olan bir sivil toplum kuruluşudur. NHTRC, bir kolluk kuvveti ya da göçmenlik bürosu yetkilisi
değildir ve bir sivil toplum kuruluşu tarafından yönetilmektedir.

3. Bölgenizdeki Yurtiçi Güvenlik Araştırmaları’nı (HSI) tanıyın. Birlikte araştırılabilecek bir olay olmadan bile, HSI
Özel Ajanları ve bölgenizde insan ticareti alanında çalışan Mağdur Destek Uzmanları’yla bağlantı ve bir ilişki kurmak
için HSI İhbar Hattı’nı arayın. İhbarlar üzerinde çalışıp olaylar hakkında bilgi ve istihbarat paylaşın.

4. Bölgenizdeki görev gücünü tanıyın. İnsan Ticareti Görev Güçleri, federal, eyalet, yerel, ilçe ve kabilelere ait kolluk
kuvvetleri ve savcıların yanı sıra, mağdur hizmetleri sunan STK'lardan oluşmaktadır. Bölgenizde bir İnsan Ticareti
Görev Gücü olup olmadığını öğrenmek için www.bja.gov adresini ziyaret edin. Varsa onlarla bir ilişki geliştirin ve
çabalarına katılın.

5. Kendinizi ve iş arkadaşlarınızı eğitin. Eğer kolluk kuvvetlerindenseniz, verdiğimiz ücretsiz, bilgisayara dayalı,
ücretsiz, interaktif eğitim, daha etkin olmanıza yardımcı olabilecek çeşitli görüşme ve soruşturma stratejilerini ele
almaktadır. Şu adrese gidin:www.fletc.gov/training/programs/human-trafficking-training-program. Eğer ilk müdahale
ekibinden ya da bir sağlık profesyoneli iseniz, genel, çevrimiçi, interaktif eğitimimizi alın ve ilk müdahale videomuzu
izleyin. Şu adrese gidin:www.dhs.gov/Bluecampaign.

6. Blue Campaignwebsitesini ziyaret edin. İnsan ticaretine son verme mücadelesine katılma konusunda daha çok eğitim,
erişim malzemeleri, mağdura yardım malzemeleri ve bilgi isterseniz şu adrese gidin:www.dhs.gov/Bluecampaign.
Facebook’ta bizi “Beğen”in:www.facebook.com/bluecampaign. Ya da bizimle şu adresten iletişime geçin:
BlueCampaign@hq.dhs.gov.

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?
Mağdurları teşhis edip insan ticareti olduğundan şüphelenilen durumları
ihbar etmek

İş ya da Hizmet Göstergeleri

SİZ NE YAPABİLİRSİNİZ?
Mağdurların belirlenmesi ve insan ticareti olduğundan
şüphelenilen vakaların ihbar edilmesi

Mağdurlar Gözlerimizin Önündedir
Görevleriniz sırasında potansiyel bir insan ticareti mağduruyla karşılaşabilirsiniz. İnsan ticareti mağdurları
oturduğumuz toplumlarda bulunmaktadır. Kolluk kuvvetleri, evlerde yaşanan sorunlarla ilgili telefonlara, masaj
salonları, barlar ve striptiz kulüplerindeki olaylara müdahale ederken hatta sıradan bir trafik kontrolünde bile mağdurlarla
karşılaşabilir. İlk müdahale ekipleri ve sağlık profesyonelleri, acil durumlara karşılık verirken veya hastanelerde ya da doktor
muayenehanelerinde hastalara bakarken bunun belirtilerini fark edebilirler. Sağlık ve güvenlik müfettişleri, lokantalarda,
fabrikalarda, inşaat alanlarında ya da çiftliklerde çalışan mağdurlar bulabilirler.

İnsan ticareti mağdurları, her yaştan, ırktan, cinsiyetten ya
da ve A.B.D. vatandaşları dahil her ülkeden olabilir
Bu kişiler yasal göçmen konumunda olabilirler de olmayabilirler de. Mağdurlar hem yasal hem de yasa dışı iş
sektörlerinde olabilirler; bazıları iyi ücretli işler ya da hatta aşk gibi sahte vaatlerle kandırılmıştır. Çoğu kez ev
işlerinde, çiftlik ya da fabrika işçiliğinde ya da başka tür işlerde zorla çalıştırılır veya ticari sekse (fuhuşa) zorlanırlar. Federal
yasalara göre, ticari seks yapmaya zorlanan 18 yaşından küçük her kişi insan ticareti mağdurudur.

İnsan Tacirleri Nasıl Çalışır
İnsan tacirleri az ya da hiçbir sosyal güvenlik ağı olmayan insanları kurban olarak seçer. Ekonomik sıkıntı, evde şiddet, doğal afetler ya
da politik istikrarsızlık dahil, çeşitli nedenlerden ötürü savunmasız olan insanları ararlar. Tacirler insanları tuzağa düşürüp
köleleştirmek için çeşitli stratejiler kullanabilir, bunlara sadece şiddet ve şiddet tehditleri değil ayrıca psikolojik
baskı da dahildir. Bu travma o kadar büyük olabilir ki, birçok insan kamuya çok açık ortamlarda bile kendini
mağdur olarak tanımlamaz ve yardım istemeyebilir.

İnsan Ticaretinin Belirtileri
Önemli belirtileri anlamak birisinin hayatını kurtarabilir. Bu, mağdurları tanımlamaktaki ilk adımdır. Aşağıdaki
belirtilerin hepsi her insan ticareti durumunda mevcut olmayabilir. Belirtilerden herhangi birinin varlığı ya da
yokluğu insan ticaretinin var olduğunu kanıtlamaz.
Eğer kolluk kuvvetlerinde çalışıyorsanız, lütfen bölgenizdeki bir soruşturmada işbirliği içinde çalışmak ya da bir
ihbarda bulunmak için Yurtiçi Güvenlik Soruşturmaları’nın (HSI) alan ofisine ya da İnsan Trafiği Görev
Gücü’ne başvurun. İnsan trafiği konusunda soruşturma yapmak ve insan trafiği yapanları tutuklamaktan HSI
sorumludur. Amirinize bilgi vermek ve doğru yerel yetkilileri işin içine katmak için izlemeniz gereken
kuruluşa özgü bir protokol olabilir. İlk müdahalede bulunan biriyseniz lütfen ihbarınızı yapın. Sizin ve
mağdurun güvenliği çok önemlidir. Kolluk kuvvetlerinde değilseniz hiçbir zaman insan trafiği
yaptığından şüphelenilen birisiyle doğrudan yüzleşmeye çalışmayın veya mağdura bu konuda
şüpheleriniz olduğunu bildirmeyin.

•

Kişi işe tek bir amaç için alındığı halde başka bir iş yapmaya zorlanmış mı?

•

Kişinin maaşı sözde borçlarını ödemek için elinden alınıyor mu?

•

Kişi cinsel etkinliklerde bulunmaya zorlanmış mı? Kişi, ticari seks yapan 18 yaşının altında biri
mi?

•

Kişi aşırı uzun ve/veya sıradışı saatlerde çalışıyor mu?

•

Kişi konumuna ya da yaptığı işe uygun giyinmiyor mu?

Kontrol Göstergeleri
•

Kişinin kimlik ve seyahat belgeleri kendisinde mi? Eğer değilse bu belgeler kimin
kontrolünde?

•

Kişiye ne söylemesi gerektiği söylenmiş gibi mi görünüyor? Durumu yönetirmiş gibi görünen
birisiyle mi beraber?

•

Kişi ya da ailesi kendilerine kötülük edileceği konusunda tehdit edilmiş mi?

•

Kişi korkak, ürkek ya da aşırı uysal mı?

•

Kişi sınır dışı edilmekle ya da polise teslim edilmekle tehdit edilmiş mi?

•

Kişi şaşkın, ürkek bir vaziyette mi ya da zihinsel veya fiziksel olarak istismar edilme belirtileri
sergiliyor mu?

•

Kişi dostları ya da ailesiyle serbestçe iletişim kurabiliyor mu?

•

Kişinin özgürce sosyal bir hayat yaşamasına ya da dini toplantılara gitmesine izin veriliyor mu?

Yaşam Şartları Göstergeleri
•

Kişinin kişisel eşyaları ya da kalabileceği sabit bir yer yokmuş gibi mi görünüyor?

•

Kişinin hareket özgürlüğü var mı? Yaşadığı yerden serbestçe ayrılabilir mi? Mantıksız güvenlik
önlemleri var mı?

•

Kişi, yiyecek, su, uyku, tıbbi bakım ya da hayatın diğer gereksinimlerinden mahrum mu?

Seyahat Göstergeleri
•

Kişi en son durağının neresi olduğunu ya da oraya nasıl gideceğini biliyor mu?

•

Kişi son varacağı yerde kendisini kimin karşılayacağını biliyor mu?

•

Bir çocuk gerçek anne babası ya da velisi gibi gözükmeyen biriyle mi seyahat ediyor?

Tıbbi Göstergeler
•

Kişinin yaraları, yanıkları, kesikleri ya da enfeksiyonları var mı?

•

Kişinin tıbbi geçmişini bildirmesi engelleniyor ya da sınırlanıyor mu?

•

Kişi idrar güçlüğü, pelvik ağrı, hamilelik veya rektal travma çekiyor mu?

•

Kişi herhangi bir kronik sırt ağrısı, işitme, kardiyovasküler veya solunum problemleri yaşıyor mu?

•

Kişinin gözleri zayıf mı veya göz problemleri var mı?

•

Kişi yetersiz besleniyor mu görünüyor veya ciddi diş sorunları mı var?

