
 
 
 

İNSAN TİCARETİNİN TUZAKLARI - SİZ DE KURBANI
OLABİLİRSİNİZ

 
İNANMIYOR MUSUNUZ?

 
Bilgi materyallerinin üretimi ve dağıtımı projesi,

Slovenya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından
finanse edilmektedir.

İçerik hazırlığı: Društvo Ključ (Ključ Derneği) –
İnsan Ticareti ile Mücadele Merkezi, SLOVENYA 

 
 

Yurtdışında para kazanmak için ülkenizden ayrılmaya karar verdiniz.

"Gelişigüzel olarak", "size yardım etmeye" hazır biriyle tanıştınız. Size,

vize ve pasaport ayarlayabileceğini söyledi. Hem de ücretsiz! Sizi sınır

ötesine götürecek ve diğer tarafta sizi bekleyen kişileri tanıyor. Sınırda

bir problem çıkarsa ya da polis bir sebeple sizi durdurursa, mutlaka

sessiz kalmanızı söyledi. Muhtemelen bir yerlerde birkaç gece

geçirmeniz gerekeceğini de anlattı. Ama nerede, bilmiyor musunuz? Bir

arkadaşının yanında çalışacaksınız ve iyi de para kazanacaksınız. Peki,

bu bir barda çalışacağınız anlamına mı geliyor? Ya da masaj

salonunda? Yahut bir dairede veya atölyede? Veya bir şantiyede? Belki

de bir çiftlikte? Bahsettiği bu iş sokaklarda dilencilik yapmak ya da

enstrüman çalmak olabilir mi? Her ne kadar Slovence, İtalyanca,

İngilizce, Almanca anlayamasanız da, hızlı bir şekilde dili öğreneceğiniz

için bu husus hiç de sorun değil. Belki sizi müstakbel eşinizle bile

tanıştırır. Peki, gerçekten Slovenya'ya mı gidiyorsunuz acaba?

 

 
BU KİŞİYE GÜVENEBİLECEĞİZDEN NASIL EMİN OLABİLİRSİNİZ?
PARASI MI ÇOK? ARKADAŞLARI MI ÇOK? İYİ ARABASI MI VAR? PARASI
NEREDEN GELİYOR, ARKADAŞLARI KİMDİR?
BELGELERİNİZİ HER ZAMAN YANINIZDA TAŞIYABİLİR MİSİNİZ?
TELEFONLA KONUŞABİLİR MİSİNİZ, YOKSA HER SEFERİNDE İZİN Mİ
ALMANIZ GEREK?
ANLAŞTIĞINIZ GİBİ HER ŞEY YOLUNDA GİDİYOR MU?
İŞVEREN KİM, NE KADAR PARA KAZANACAĞINIZI BİLİYOR MUSUNUZ?
PEKİ, ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ?
GÜNLÜK EN FAZLA 8 SAAT ÇALIŞMA, HASTALIK İZNİ VEYA TATİL
YAPMA HAKKINIZ VAR MI?
SEÇİM HAKKINIZ VE "HAYIR" DEME HAKKINIZ VAR MI?
ŞU AN VAZGEÇİP GİDEBİLİR MİSİNİZ?
 
    GİTMEDEN ÖNCE BU SORULARIN CEVAPLARINI İSTEYİN



İnsan ticareti, insanları sanki birer eşyaymış gibi
kanuna aykırı şekilde yönetmek demektir.

Hırvatistan'da, insan ticareti ağır bir suçtur.
 

Sömürü çeşitleri: fuhuş veya benzeri cinsel sömürü,
zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, dilencilik

yaptırmak, tehditle suç işletmek, zorla
evlendirmek, organ ve doku ticareti vs.

 
İnsan tacirleri fiziksel, zihinsel, ekonomik ve cinsel

şiddet uygulamaktadırlar. Dolandırıcılığa ve
duygusal dolandırmaya başvururlar, yardıma

ihtiyaç duyduğunuzu bildikleri için savunmasız
olma durumunuzu kötüye kullanırlar ya da
sömürüye rıza göstermeniz için size para ve

birtakım kolaylıklar sunarlar.
 
 

BÖYLE BİR DURUMDAYSANIZ, BUNA KATLANMAYA
MECBUR DEĞİLSİNİZ!

 CESARETİNİZİ TOPLAYIN VE YARDIM BULUN!
_________________________________________________________________

SEYAHAT: Birine en azından ne zaman, nereye ve kiminle seyahat
edeceğinizi söyleyin. Yanınızda ülkenizin büyükelçiliğinin, polisin ve
yardım sağlayan benzeri kuruluşların telefon numaralarının kayıtlı
olduğu bir cep telefonunu bulundurun. Tüm bu numaraları
hatırlamak daha da güvenlidir. Pasaportunuzu kimseye vermeyin!
Buna ek olarak, giysilerinizin farklı yerlerine saklayacağınız önemli
belgelerin birkaç fotokopisini edinmek de çok yararlı bir önlemdir.
YURTDIŞINDA ÇALIŞMAK: Yurtdışında potansiyel istihdam
konusundaki bilgi kaynağınızın kim olduğu çok önemlidir. İşveren
hakkında bilgi edinin ve internette herhangi bir bilgi olup olmadığını
kontrol edin. İşe başlamadan önce, her zaman çalışma şartlarını
konuşun ve bir uzman tarafından incelenmek üzere çalışma
sözleşmesinin örneğini isteyin - Derneğimizi de arayabilirsiniz.
SOSYAL AĞLAR: Sosyal iletişim ağlarında karşılaştığınız bazı kişilerin,
bu tür iletişimin izin verdiği anonimliğe bağlı olarak, yazdıklarında
doğru olmayan bilgiler olabileceğini unutmayın. Muhatabınız ile
doğrudan bir görüşme ayarlamanız durumunda, çok dikkatli
davranın.
AŞK: Dünyada ve Slovenya'da, suç ağındaki kilit insanları temsil eden
kızları baştan çıkarmakla görevli erkekler (loverboy'ları) vardır.
Sonradan insan tacirlerine teslim etme amacıyla kızların ve
kadınların kanına girerler. Nasıl oluyor da işi olmayan ya da sadece
arada sırada çalışan bir erkeğin o kadar parasının, yurtdışında o
kadar çok tanıdığının olması gerçeğini dikkatlice düşünün. Kızları
duygusal olarak kendisine bağlayana ve tamamen güvenini
kazanana kadar gönül çeler davranır, nazik olup hediyeler alır,
yurtdışı gezilerine ve ücretli turlara davet ederler. Bu da, kızı bir yere
götürüp satması için harika bir fırsattır.

     
KENDİNİZİ KORUMA TEDBİRLERİ… 

 
 



Yardım şekilleri:

 
YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

 
Ključ Derneği Slovenya'da insan

ticaretiyle mücadele alanında çalışan
tek özel sivil toplum kuruluşudur.
Hem Slovenya'da zorla cinsel veya
diğer türden bir sömürüye maruz

kalan yabancılara, hem de yurt içinde
veya yurtdışında taciz kurbanı olan
Slovenya vatandaşlarına, kısacası

insan ticaretine maruz kalan herkese
somut ve ücretsiz yardım biçimleri

sunuyoruz.
 
 

telefonla danışmanlık,
kişisel danışmanlık,
psikososyal yardım,
temel adli/hukuki yardım,
müdafaa,
bilgi edinme,
tehdit edici bir durumdan çekilme yardımı,
kolluk kuvvetleri yetkilileriyle irtibat
kurulmasına yardım,
Slovenya Cumhuriyeti'nde ikamet izni alma
konusunda yardım,
güvenli bir alanda ikamet,
Programa (yeniden) entegrasyona dâhil
olmak,
menşe ülkeye dönüşü organize etmekte
yardım.

 
 

Ključ Derneği - İnsan ticareti ile mücadele merkezi
P.P. 2722, 1110 Ljubljana, Slovenija

Ücretsiz danışma telefon numarası: 080 17 22 (her iş günü saat
9.00’dan 13.00’e kadar)

E-posta: info@drustvo-kljuc.si
İnternet sitesi: www.drustvo-kljuc.si 

FB: drustvo.kljuc 
Instagram: drustvokljuc 
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