MAĞDUR
TEŞHİSİ

Sizin yapabileceğiniz şeyler
1.

İşaretleri öğrenin. Önemli belirtileri listeleyen 17 dilde yazılmış cüzdan boyutundaki pratik Gösterge
Kartlarımızı sipariş edin. Bu kartları bulunduğunuz bölgede mağdurlarla karşılaşabilecek kişilere
dağıtabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: www.dhs.gov/bluecampaign.

2.

İnsan ticaretini ihbar edin.
İnsan ticaretiyle ilgili olduğunuzdan şüphelendiğiniz faaliyetleri ihbar etmek ya da
federal kolluk kuvvetlerinden yardım almak için şu numarayı arayın: 1-866-347-2423
ya da şu adrese bilgi verin: www.ice.gov/tips.

STK,
İNANÇ TEMELLİ GRUP

Dünyanın her yerinden bireyler Anayurt Güvenlik Soruşturması’nın (HSI) Bilgi Hattı’na günün 24 saati,
haftanın yedi günü ve yılın her günü şüpheli suç faaliyetlerini ihbar edebilirler. Uluslararası aramalarda
802-872-6199 numaralı telefondan Bilgi Hattı’na erişilebilir. Yüksek eğitimli uzmanlar hem halktan hem
de kolluk kuvvetleri kuruluşlarından insan ticaretiyle ilgili olanlar dahil olmak üzere HSI’nin yaptırım
uyguladığı 400’den fazla kanun hakkında ihbar alırlar.

1-888-373-7888 numaralı telefondan Ulusal İnsan Ticareti Kaynak Merkezi’ni (NHTRC) arayarak
aşağıdaki işlemleri yapabilirisiniz:
•

Yardım almak ve bulunduğunuz bölgedeki bir hizmet sağlayıcısıyla bağlantı kurmak;

•

Potansiyel insan ticareti faaliyetleri konusunda bilgi vermek; veya

•

Eğitim, teknik yardım veya kaynak isteyerek daha çok bilgi edinmek.

NHTRC, ülkenin her yerinden gelen aramaları 24 saat cevaplayan ulusal ve ücretsiz bir danışma hattıdır
ve sivil bir toplum kuruluşu tarafından yönetilir.
3. Kendinizi ve toplumunuzu eğitin. İnsan ticareti ve bilmeniz gereken başka belirtiler hakkında daha çok bilgi
almak için ücretsiz, interaktif çevrimiçi eğitimimizi alın ve tanıdıklarınızdan da bu eğitimi almalarını isteyin.
Şu adrese gidin: www.dhs.gov/bluecampaign
4.

Başkalarını da haberdar edin! İş arkadaşlarınıza, ailenize ve ilgilenebilecek olan herkese Blue
Campaign’den ve sunduğumuz birçok programdan söz edin. Bunlara şu adresten erişebilirsiniz:
www.dhs.gov/bluecampaign

5.

Blue Campaign websitesini ziyaret edin.İnsan ticaretine sona erdirme mücadelesine nasıl
katılabileceğiniz konusunda daha fazla eğitim, sosyal yardım ve mağdurlara yardım malzemeleri
hakkında bilgi almak için şu adrese gidin:www.dhs.gov/bluecampaign.Facebook’da bizi
“Beğen”in:www.facebook.com/bluecampaign.Ya da bizimle şu adresten iletişim kurun:
BlueCampaign@hq.dhs.gov

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

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

Mağdurlar Gözlerinizin Önünde Olabilir
Öğretmenler, hemşireler, sosyal yardım görevlileri, inanç temelli liderler ve sivil toplum kuruluşları (STK) toplum
üyeleridir ve insan ticareti mağdurlarıyla karşılaşıp, onları teşhis edip onlara yardım edebilmeleri mümkündür. İnsan
ticaretinin belirtileri ve göstergelerini öğrenmelisiniz. Mağdurları belirleyip insan tacirlerini adalet önüne çıkartmanın ilk
adımı budur ve bulunduğunuz toplumu güvende tutabilir.

İnsan Ticareti Mağdurları Bulunduğumuz Toplumlardadır
Her yaştan, ırktan, cinsiyetten ya da A.B.D. vatandaşları dahil her ülkeden
olabilirler
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 ve hatta aşk gibi sahte vaatlerle kandırılır. Onları ibadethaneler, okullar, evler, oteller,
restoranlar, inşaat alanları, çiftlikler, otobüs terminalleri ve tren istasyonları, hava alanları, semt parkları, kamyon durakları ve
otoyollardaki dinlenme tesisleri ya da masaj salonlarında, barlarda ve striptiz kulüplerinde bulmak mümkündür. 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 ve reşit olmayan her kişi insan ticareti mağdurudur.

İnsan Tacirleri Nasıl Çalışır
İnsan tacirleri sosyal güvenlik ağı ya az ya da hiç 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.
Trafikçiler çoğu kez şu şekillerde hareket eder:
•

Şiddet kullanarak veya kişiyi ya da aile üyelerini tehdit ederek;

•

Kişiye zarar vererek veya onu yiyecek, su ya da uyku gibi temel gereksinimlerden mahrum
bırakarak;

•

Aşk veya dostluk konularında sahte vaatlerde bulunarak;

•

İyi bir iş ve ev konularında sahte vaatlerde bulunarak;

•

Mağdurun dini toplantılara katılmasını engelleyerek;

•

Arkadaş ve aileyle temasını kısıtlayarak;

•

Hareket özgürlüğünü sınırlandırarak;

•

Kişinin kimlik belgelerini ellerinde tutarak;

•

Sınır dışı etme veya polise teslim tehditlerinde bulunarak; ve/veya

•

Sözde borçların ödenmesi için kişinin maaşına el koyarak.

İnsan Ticaretinin Belirtileri
Mağdurları belirleyip ipuçlarını ihbar ederek, kolluk kuvvetlerinin mağdurları kurtarmalarına yardım etmek için
üzerinize düşeni yapıyorsunuz ve sayenizde bir hayat kurtulabilir. Onlara özgürlük ve onurlarını geri verecek, tıbbi ve
ruhsal sağlık bakımı, barınma, iş eğitimi ve hukuki yardım gibi hizmetlerle bağlantı kurmalarını sağlayabilirsiniz. Sizin
güvenliğiniz de mağdurunki kadar önemlidir. İnsan taciri olduğundan şüphelenilen kişiyle hiçbir zaman gidip
konuşmaya çalışmayın ve mağdura bu konuda şüpheleriniz olduğunu bildirmeyin. Göstergelerin varlığı veya yokluğu
insan ticaretinin mutlak kanıtı değildir. İnsan ticareti olduğundan şüphelenilen durumları araştırmak kolluk
kuvvetlerinin işidir.
•

Kişi ailesi, dostları, toplumsal örgütler ya da ibadethaneden kopmuş gibi mi görünüyor?

•

Çocuk okula gitmeyi bırakmış mı?

•

Kişide ani ya da dramatik bir davranış değişikliği mi var?

•

Genç, ticari cinsel etkinliklerde mi bulunuyor?

•

Kişi şaşkın ya da aklı karışmış bir halde mi veya zihinsel veya fiziksel istismar edilme belirtileri
gösteriyor mu?

•

Kişinin vücudunda çeşitli iyileşme aşamalarında olan morluklar var mı?

•

Kişi korkulu, ürkek ya da aşırı uysal mı?

•

Kişi, yiyecek, su, uyku, ya da tıbbi bakımdan mahrumiyet yaşadığının belirtilerini gösteriyor mu?

•

Kişi çoğu kez, saygı gösterdiği birinin eşliğinde mi? Veya nereye gideceğine ya da kiminle
konuşacağına karar veren biriyle mi beraber?

•

Kişi belirli şeyler söylemeye eğitilmiş gibi mi gözüküyor?

•

Kişi uygun olmayan koşullarda mı yaşıyor?

•

Kişinin yeteri kadar kişisel eşyası ve kalacak sabit bir yeri yokmuş gibi mi görünüyor?

•

Kişinin hareket özgürlüğü var mı? Kaldığı yerden serbestçe ayrılabilir mi? Mantıksız güvenlik
önlemleri konulmuş mu?

