ВИЯВЛЕННЯ
ПОСТРАЖДАЛИХ
НУО,
РЕЛІГІЙНА ГРУПА

Що ви можете зробити?
1.

Вивчайте ознаки. Замовте Індикаторні картки, які містять перелік основних ознак 17 іноземними
мовами та легко вміщуються в гаманець. Ви можете роздати ці картки за місцем свого проживання
тим людям, які можуть зустріти постраждалих. Більше інформації можна знайти на сайті:
www.dhs.gov/bluecampaign.

2.

Повідомляйте інформацію про випадки торгівлі людьми.
Щоб повідомити про підозрілі дії щодо торгівлі людьми або отримати допомогу
від федеральних правоохоронних органів, телефонуйте за номером 1-866-347-2423
або надайте інформацію в режимі он-лайн на сайті: www.ice.gov/tips.
Особи з усього світу можуть повідомляти Відділу розслідувань Міністерства національної безпеки
(ВРМНБ) про підозрілу кримінальну діяльність на Гарячу лінію цілодобово 7 днів на тиждень,
щоденно протягом року. Міжнародні дзвінки на Гарячу лінію здійснюються за номером 802-8726199. Висококваліфіковані спеціалісти приймають повідомлення як від громадськості, так і від
правоохоронних органів щодо випадків, що підпадають під дію більш ніж 400 законів, виконання
яких регулюється ВРМНБ, у тому числі тих, що стосуються боротьби з торгівлею людьми.
Телефонуйте до Національного ресурсного центру з питань боротьби з торгівлею людьми
(НРЦБТЛ) за номером 1-888-373-7888, щоб:
•

Отримати допомогу і зв'язатися з територіальною службою;

•

Надати інформацію про потенційну діяльність з торгівлі людьми; або

•
Дізнатися більше, звертаючись із запитом про навчання, технічну допомогу або інші
ресурси.
НРЦБТЛ - це національна служба, в якій працює безкоштовна гаряча лінія, на яку можна
цілодобово телефонувати з будь-якої точки країни, і яка знаходиться під управлінням неурядової
організації.
3.

Навчайте себе і свою громаду. Запишіться до безкоштовного інтерактивного онлайн-курсу, щоб
дізнатися більше про торгівлю людьми та інші дії, які слід знати, а також запросіть на навчання
знайомих. Доступно за посиланням: www.dhs.gov/bluecampaign.

4.

Розкажіть про нас! Розкажіть колегам, своїй сім′ї та іншим зацікавленим особам про програму
«Blue Campaign» та багато інших доступних програм, що ми пропонуємо. Їх можна знайти на
сайті: www.dhs.gov/bluecampaign.
Відвідайте веб-сайт програми «Blue Campaign». Для отримання навчальних, інформаційнопросвітницьких матеріалів, матеріалів з підтримки потерпілих, а також інформацію про те, як
ви можете долучитися до боротьби з викорінення торгівлі людьми, перейдіть за посиланням:
www.dhs.gov/bluecampaign. Натисніть «Like» на сторінці у соціальній мережі Facebook за посиланням:
www.facebook.com/bluecampaign, або пишіть на електронну адресу: BlueCampaign@hq.dhs.gov.

5.

ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ?
Виявлення жертв і повідомлення про ймовірні випадки торгівлі людьми

ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ?
Виявлення жертв та повідомлення про ймовірні
випадки торгівлі людьми

Жертви можуть виявитися у вашому оточенні
Вчителі, няні, соціальні працівники, релігійні лідери та неурядові організації (НУО) є членами
певних громад і можуть зустріти – виявити і підтримати - жертв торгівлі людьми. Потрібно знати
ознаки і індикатори торгівлі людьми. Це перший крок на шляху до виявлення постраждалих та
притягнення торгівців до відповідальності, що, в свою чергу, допоможе убезпечити всю громаду.

У нашій громаді є жертви торгівлі людьми
Вони можуть бути будь-якого віку, раси, статі чи національності, у тому
числі громадянами США
Вони можуть мати або не мати статусу законного іммігранта. Постраждалих можна знайти як у легальному,
так і нелегальному трудовому секторі; деякі з них спокушаються оманливими обіцянками про добре
оплачувану роботу чи навіть кохання. Їх можна знайти у релігійних установах, школах, домах, готелях,
ресторанах, на будівельних майданчиках, фермах, залізничних та автобусних вокзалах, в аеропортах, у
місцевих парках, на стоянках вантажних автомобілів та в місцях відпочинку біля шосейних доріг; або в
масажних салонах, барах чи стриптиз-клубах. Часто їх примушують працювати по господарству, тримаючи у
домашньому рабстві, на фермах чи фабриках, або виконувати іншу примусову працю, чи надавати сексуальні
послуги за гроші (проституція). Відповідно до федерального законодавства, кожна неповнолітня особа, яку
змусили займатися комерційним сексом, є жертвою торгівлі людьми.

Торгівці використовують людей, що мають низький чи взагалі не мають соціального захисту. Вони
шукають людей, що знаходяться під впливом різних негативних факторів, включаючи економічні
труднощі, насильство в сім'ї, стихійні лиха або політичну нестабільність. Торгівці застосовують
різноманітні стратегії для захоплення та поневолення людей: насильство або погрози насильства, а
також психологічний тиск. Така травма може бути настільки важкою, що багато людей можуть і не
усвідомлювати, що є жертвами, або не звертатися за допомогою навіть у найбільш відкритих громадських місцях.

Найчастіше торгівці діють наступним чином:
•

Застосовують насильство чи погрожують людині або членам її сім’ї;

•

Завдають шкоди або позбавляють людину найважливіших речей, таких як
продукти харчування, вода або сон;

•

Дають оманливі обіцянки у коханні або дружбі;

•

Дають оманливі обіцянки про отримання гарної роботи та житла;

•

Забороняють жертві відвідувати релігійні служби;

•

Обмежують контакти з друзями та сім’єю;

•

Обмежують свободу пересування;

Утримують ідентифікаційні документи людини;

•

Погрожують депортацією або правозастосовними заходами; та/або;

•

Забирають заробітну плату людини для погашення нібито існуючих
боргів.

Ознаки торгівлі людьми
Виявляючи жертв та передаючи корисну інформацію, ви допомагаєте правоохоронним органам у
їхній діяльності з порятунку потерпілих, тим самим рятуючи життя. Можна допомогти потерпілим
зв’язатися з відповідними службами: службами медичної допомоги та охорони психічного здоров′я,
притулком, закладом професійної підготовки та юридичною установою, що відновить їхню свободу і
гідність. Ваша особиста безпека та безпека потерпілого стоять на першому місці.
Ніколи не намагайтеся безпосередньо протистояти здогадному торгівцю людьми або попередити
потерпілого про такі підозри. Наявність або відсутність будь-якої з ознак не обов'язково є доказом
причетності особи до торгівлі людьми. Розслідування потенційних випадків торгівлі людьми
належить виключно до компетенції правоохоронних органів.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЯК ДІЮТЬ ТОРГІВЦІ ЛЮДЬМИ

•

•
•
•
•

Чи здається, що особа відірвана від сім'ї, друзів, громадських організацій або
церкви?
Чи перестала дитина відвідувати школу?
Чи помітні в особи раптові або різкі зміни в поведінці?
Чи займається неповнолітня особа діяльністю з надання сексуальних послуг за
гроші?
Чи виглядає особа дезорієнтованою або спантеличеною, або чи має ознаки
психічного чи фізичного насильства?
Чи є в особи синці різних стадій загоєння?
Чи виглядає особа наляканою, невпевненою або покірною?
Чи має особа ознаки того, що їй було відмовлено у наданні їжі, води, сні чи
медичній допомозі?
Чи часто особа знаходиться у компанії з тими, на кого вона покладається? Або чи є в її
оточенні особа, яка, здається, керує ситуацією, наприклад, куди піти, з ким розмовляти?
Чи складається враження, що особі наказують, що потрібно говорити?
Чи живе особа у незручних умовах?
Чи відсутні в особи особисті речі, або чи виявляється, що у неї немає стабільних умов
існування?
Чи має особа свободу пересування? Чи проживає особа в цьому місці за власним
бажанням? Чи застосовуються до неї необґрунтовані заходи безпеки?

