ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ
основні символи. Ви можете розповсюдити ці картки на території Вашого помешкання. Ми також
розробили Індикаторні картки спеціально для спеціалістів із служби екстреного реагування та
медичних працівників. Дізнайтеся більше на: www.dhs.gov/Bluecampaign.
2.

Поради-повідомлення. Якщо ви зіткнулися з особою, яку вважаєте постраждалою від дій торгівлі
людьми, або якщо ви є працівником правоохоронних органів і бажаєте вступити в контакт з
представництвом ХСІ у вашій місцевості зв’яжіться за номером гарячої лінії ХСІ:
•

по телефону (866) 347-2423 (безкоштовно для США та Канади)

•

по телефону (802) 872-6199 (не безкоштовно для інших країн світу)

• або повідомляйте інформацію в режимі он-лайн на адресу: www.ice.gov/tips (з будь-якої
точки Інтернету)
Високопрофесійні фахівці правоохоронних органів приймають повідомлення щодо торгівлі людьми 24
години на добу, 7 днів на тиждень з тим, щоб одразу надати необхідні вказівки черговим слідчим
розповсюдити інформацію по всій країні і по всьому світу. Анонімні повідомлення можуть бути подані
шляхом заповнення форми он-лайн, а також безкоштовними дзвінками на гарячу лінію.
Телефонуйте до Національного ресурсного центру з проблем торгівлі людьми (НХЕРЦ) за
номером 1-888-373-7888, щоб:
•
•

Надати інформацію про потенційну діяльність з торгівлі людьми; або
Дізнатися більше, звертаючись із запитом про навчання, технічну допомогу або інші цілі.

НХЕРЦ - цє національна служба, в якій працює безкоштовна гаряча лінія, куди телефонують з будь-якої
точки країни 24 години на добу, 7 днів на тиждень, щоденно протягом року. НХЕРЦ не належить до
органів правопорядку чи міграційної служби, і знаходиться під управлінням неурядової організації.
Спеціальні агенти ХСI та спеціалісти з допомоги жертвам працюють над проблемою боротьби із
торгівлею людьми у вашій місцевості і налагоджують стосунки з ними ще до того, як з’явиться причина,
що потребує спільного аналізу. Співпрацюйте в розробці версій та поширюйте відповідну інформацію
стосовно окремих випадків і оперативні дані.
4.

Знайомтеся із фахівцями з даного питання у вашій місцевості. Групи фахівців з питань торгівлі
людьми складаються з представників федеральних, державних, місцевих, окружних та громадських
правоохоронних органів і органів прокуратури, а також НУО, які допомагають потерпілим. Дізнатися
про існування груп фахівців з питань торгівлі людьми можна відвідавши сайт www.bja.gov. Якщо ви
знайшли такі групи у вашій місцевості, слід започаткувати з ними співпрацю та

5.

Виховуйте себе та ваших колег. Ящо ви належите до правоохоронних органів, наш безкоштовний
комп’ютерізований інтерактивний навчальний курс з аналізу різних інтерв’ю та слідчих стратегій
стануть вам у пригоді для підвищення рівня ефективності. Перейдіть до посилання:
www.fletc.gov/training/programs/human-trafficking-training-program. Якщо ви - перший респондент чи
спеціаліст у сфері охорони здоров’я вам слід пройти загальний інтерактивний он-лайн курс та
перегляньте відео нашого першого респонденту. Перейдіть до: www.dhs.gov/Bluecampaign.

6.

Відвідайте веб-сайт Блакитної кампанії. Для отримання навчальних, інформаційнопросвітницьких матеріалів, матеріалів з підтримки потерпілих, а також інформацію про те, як
ви можете долучитися до боротьби для викорінення торгівлі людьми, перейдіть за
посиланням: www.dhs.gov/bluecampaign. Натисніть «Like» на Фейсбуці за посиланням:
www.facebook.com/bluecampaign. або звертайтесь до нас за адресою:
BlueCampaign@hq.dhs.gov.BlueCampaign@hq.dhs.gov.
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ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ?
Виявляючи жертву та повідомляючи про ймовірні
випадки торгівлі людьми

Жертви під пильним прицілом
Ви можете зіткнутися з потенційною жертвою торгівлі людьми в ході виконання вами своїх обов'язків. В наших
громадах живуть постраждалі від торгівлі людьми. Представники правоохоронних органів можуть зустріти цих жертв
під час реагування на телефонні дзвінки щодо внутрішніх безпорядків; реагування на інциденти в масажних салонах,
барах і стриптиз-клубах, або навіть під час зупинок звичайного транспортного руху. Під час реагування на
надзвичайні ситуації або лікування пацієнтів у лікарнях чи офісах лікарів спеціалісти оперативного реагування і
працівники сфери охорони здоров'я можуть повідомити прикмети. Інспектори з охорони здоров'я та безпеки можуть
знайти жертв, що працюють в ресторанах, на виробництві, на будівельних майданчиках, або на фермах.

Вони можуть бути будь-якого віку, раси, статі чи
національності, у тому числі громадянами США
Вони можуть мати або не мати легальний імміграційний статус. Постраждалих можна знайти як у легальному, так і
нелегальному секторах праці; деякі з них спокушаються неправдивими обіцянками про добре оплачувану роботу чи
навіть коханням. Найчастіше їх примушують або зневолюють у домашнє рабство, до фермерської чи фабричної праці,
або інших видів примусової праці чи комерційного сексу (проституції). Відповідно до федерального закону кожен
неповнолітній, кого змусили займатися комерційним сексом, є жертвою торгівлі людьми .

Прикмети у секторі праці та надання послуг
•

Чи була особа найнята для виконання однієї роботи, а змушена займатися іншими справами?

•

Чи була вилучена у особи зарплатня в рахунок неіснуючого боргу?

•
Чи змушували особу до сексуальних контактів? Чи залучена неповнолітня дитина до комерційного
сексу?
•

Чи працює особа надмірно та / або у незвичному режимі?

•

Чи вдягнена особа неадекватно ситуації чи роботі, яку вона виконує?

Прикмети контролю
•

Чи розпоряджається самостійно особа власними ідентифікаційними та дорожніми
документами? Якщо ні, хто контролює ці документи?

•

Чи виглядає особа керованою у висловленні власних думок? Чи є хтось біля неї, хто виглядає
контролюючим ситуацію?

•

Чи було завдано шкоди особі чи членам її родини?

•

Чи виглядає особа боязкою, тремтливою або покірною?

•

Чи погрожували особі депортацією чи іншими правозахисними заходами?

•
Чи виглядає особа дезорієнтованою або спантеличеною? Чи з'явилися в неї ознаки психічного чи
фізичного насильства?

•

Чи може особа вільно спілкуватися з своїми друзями та родиною?

•

Чи дозволено особі вільно соціалізуватися або відвідувати релігійні заходи?

Прикмети умов існування

Як діють торговці людьми
Торговці полюють на тих людей, у яких недостатній чи взагалі відсутній соціальний захист. Вони шукають людей,
уразливих з цілого ряду причин, у тому числі через економічні труднощі, насильство в сім'ї, стихійні лиха або
політичну нестабільність. Торговці застосовують різні стратегії для відловлювання та поневолення людей,
включаючи не лише насильство або загрозу насильства, а й
психологічне примушення. Ця травма може бути настільки важкою, що багато хто з людей не може ототожнювати
себе з жертвами або звернутися по допомогу, навіть у найбільших публічних місцях.

Ознаки торгівлі людьми
Знання ключових прикмет може врятувати життя. Це перший крок до виявлення жертв. Не всі прикмети,
перераховані нижче, можуть бути використаними у конкретному випадку торгівлі людьми. Наявність або
відсутність будь-якої прикмети не обов'язково є доказом випадку торгівлі людьми.
Якщо ви працівник правоохоронних органів, будь ласка, зверніться до місцевих відділень Служби національної
безпеки (ХСІ) або працівників Групи з питань торгівлі людьми у вашій місцевості, щоб співпрацювати над
розслідуванням або повідомити інформацію по справі. ХСІ відповідає за розслідування у справах торгівлі людьми
та арешт торговців. Ймовірно, в них існує особливий протокол організації провадження справ, якому ви маєте
слідувати, щоб повідомити свого керівника і залучити відповідні місцеві органи влади. Якщо ви перший
респондент, будь ласка, повідомте інформацію. Ваша безпека та безпека жертви мають першорядне значення.
Якщо ви не є працівником правоохоронних органів, ні в якому разі не намагайтеся прямо протистояти
підозрюваному торговцю або попередити жертву про ваші підозри .

•

Чи відсутнє у особи приватне майно і чи виявляється відсутність стабільних умов існування?

•

Чи має особа свободу вільного пересування? Чи живе особа вільно за місцем свого проживання? Чи
застосовуються до неї необґрунтовані заходи безпеки?

•

Чи виявляє особа ознаки того, що вона відмовлялася від вживання їжі, води, від сну чи медичної
допомоги?

Прикмети подорожування
•

Чи знає особа пункт свого кінцевого призначення чи як вона може туди потрапити?

•

Чи знає особа, хто її зустрічатиме в пункті кінцевого призначення?

•

Чи подорожує дитина з кимось, хто, здається, не є її справжнім батьком чи матір’ю або опікуном?

Медичні прикмети
•

Чи має особа шрами, опіки, каліцтва або інфекції?

•

Чи обмежували або застережували особу від надання медичної карти?

•

Чи страждає особа від болі в області сечових шляхів, в області таза, від ректальних травм? Чи
вагітна особа?

•

Чи виявляли в особи будь-які хронічні хвороби спини, слуху, серцево-судинні або проблеми з
диханням?

•

Чи має особа поганий зір або проблеми із зором?

•

Чи виявлені в особи ознаки бідного харчування або серйозні проблеми з зубами?

