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Bạn có thể giúp Quận chống lại nạn buôn người như thế nào?
Buôn người là gì?
Buôn người là một hình thức nô lệ thời hiện đại và là một loại tội phạm nghiêm trọng. Những kẻ buôn
người sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc ép buộc các nạn nhân tham gia lao động hoặc khai thác tình dục
mang tính chất thương mại.
Mỗi năm, có hàng triệu người bị buôn bán trên khắp thế giới, trong đó có cả địa bàn quận Columbia của
chúng ta. Buôn người là ngành công nghiệp tội phạm lớn thứ hai và phát triển nhanh nhất trên thế giới, chỉ
đứng sau buôn bán ma túy. Dưới đây là một số thực tế quan trọng:


Trẻ em chiếm tới một nửa số nạn nhân của nạn buôn người. Trên thực tế, độ tuổi trung bình của
thanh thiếu niên có liên quan đến nạn buôn bán tình dục là 12 tuổi. Nếu nạn nhân là trẻ vị thành
niên, không cần có vũ lực, lừa đảo hoặc cưỡng bức vẫn có thể cấu thành nên tội buôn người.
Bất kỳ trẻ em nào dưới 18 tuổi có liên quan đến hành vi mua bán tình dục đều được coi là một
nạn nhân của nạn buôn người.



Những kẻ buôn bán tình dục thường nhằm đến những người nhẹ dạ, đặc biệt là những người
trẻ, và thường dụ dỗ họ bằng những hứa hẹn được bảo vệ, yêu thương và phiêu lưu. Chúng có
thể liên lạc với các nạn nhân tiềm năng thông qua mạng xã hội hoặc tiếp cận họ tại các câu lạc
bộ, các quán bar, trường học, trung tâm mua sắm hoặc các ga tàu điện ngầm.



Nạn buôn bán lao động bao gồm các trường hợp ràng buộc nợ nần, lao động bị ép buộc, và lao
động trẻ em không tự nguyện. Các loại hình phổ biến của buôn bán lao động bao gồm những
người bị ép buộc làm việc trong các gia đình như người hầu và các công nhân nhà máy phải làm
việc trong điều kiện vô nhân đạo mà không được nhận lương hoặc nhận lương rất thấp.



Nạn nhân của tội buôn người thường e sợ nói ra sự thật và không thể thoát khỏi những kẻ buôn
người vì sợ hãi, vì bạo lực thể xác, vì sợ nguy hại đến gia đình họ, vì không có nơi nào để đi,
hoặc vì không có niềm tin vào các quan chức chính quyền.

Nếu bạn học cách nhận ra những dấu hiệu cảnh báo nạn buôn người, bạn có thể cứu được một mạng
sống.

Cờ đỏ và dấu hiệu cảnh báo
Tệ nạn mua bán trẻ em vì tình dục diễn ra trên khắp thế giới, và thật không may thậm chí đã xảy ra ở ngay
quận Columbia. Nếu bạn học cách nhận biết những dấu hiệu của nạn buôn người, bạn có thể giúp cứu
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Các dấu hiệu cảnh báo tội buôn bán tình dục:
Bỏ nhà ra đi;
Bỏ học/ trốn học;
Sở hữu điện thoại không do tự mua
Mua sắm bằng thẻ tín dụng của người khác
Có bạn trai hơn tuổi
Có dấu tích bị lạm dụng thể xác như vết bỏng,
vết thâm tím hoặc vết cắt
 Có hình xăm mới (những kẻ buôn người
thường dùng hình xăm như là một hình thức
đánh dấu)
 Có dấu hiệu tụ tập theo băng nhóm.







Các dấu hiệu cảnh báo tội buôn bán lao động:







Không được trả lương, được trả rất ít, hoặc
chỉ được trả thông qua tiền boa của khách;
Làm việc quá nhiều giờ hoặc vào những giờ
bất thường;
Không được tự do rời đi, hoặc đến và đi theo
ý muốn;
Nợ một khoản tiền lớn và không có khả năng
thanh toán;
Bị giữ các giấy tờ như hộ chiếu/ thẻ an ninh;
và
Các biện pháp an ninh cao được áp dụng tại
nơi làm việc hoặc nơi ở (ví dụ: cửa sổ mờ,

sống được một ai đó. .

Bạn có thể trợ giúp bằng cách nào?
Hãy cảnh giác với những dấu hiệu của nạn buôn người. Nếu bạn nhận thấy các dấu hiệu, đừng cố đối
đầu với kẻ bị tình nghi hoặc với các nạn nhân, mà hãy cảnh báo cho các cơ quan chức năng.
Để nhận được sự trợ giúp nếu bạn hoặc người mà bạn biết là nạn nhân của nạn buôn người:



Hãy gọi Đường dây nóng về nạn buôn người quốc gia tại số 1-888-373-7888
Hoặc nhắn “Help” đến 233733 (Miễn phí).

Theo Đạo luật Công lý cho Nạn nhân Buôn người, việc khai thác tình dục trẻ em là một hình thức lạm
dụng trẻ em. Nếu bạn tin là bạn có thông tin về một trẻ em có nguy cơ bị buôn bán tại quận Columbia:


Hãy gọi tới Đường dây nóng về Lạm dụng và Bỏ rơi Trẻ em tại số at 202-671- SAFE (7233).

Văn phòng Tổng chưởng lý đang làm gì để chống lại nạn buôn người?
Các luật sự tại Văn phòng Tổng chưởng lý đều biết rằng các thanh thiếu niên trong hệ thống Phúc lợi Trẻ
em và Công lý cho Trẻ vị thành niên là những đối tượng đặc biệt dễ bị buôn bán tình dục và đã hành động
đại diện cho các nạn nhân bị ép buộc trao đổi tình dục lấy tiền, thức ăn, chỗ ở, và quần áo. Tổng chưởng
lý Racine đã ưu tiên vấn đề này thông qua việc hợp tác và giáo dục phòng ngừa trên toàn quận.
Bộ phận Dịch vụ Gia đình và An toàn Cộng đồng trong Văn phòng có tham gia vào một nhóm đa chuyên
ngành nhằm đánh giá các trường hợp trẻ có liên quan đến việc bị khai thác tình dục vì mục đích thương
mại, hoặc có nguy cơ bị liên quan. Nhóm này họp hàng tháng để đánh giá từng trường hợp và gợi ý các
dịch vụ như kiểm tra sức khỏe, chăm sóc tâm lý, và các nhóm hỗ trợ khác. Sự hợp tác này đảm bảo việc
các nạn nhân của nạn buôn người được xác định và được trợ giúp.
Văn phòng Tổng chưởng lý cũng đang tiếp tục nỗ lực giáo dục các cộng đồng và những người trẻ để
phòng tránh nạn buôn người và khuyến khích việc tố cáo loại tội phạm này.
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