İnsan Kaçakçılığı ve Kölelik
İnsan kaçakçılığı ve kölelik Avustralya’da ciddi suçlardır.
İnsan kaçakçılığı ve kölelik yasaya aykırıdır.
Bu suçları işleyen kişi, erkek olsun veya kadın olsun, hapse girebilir.
Siz veya tanıdığınız bir kişi tehlike içindeyse, 000 numaradan polisi arayın.
Avustralya’da polis güvenliklidir ve polise güvenilebilir.
Ücretsiz bir tercümana ihtiyacınız varsa 131 450’yi arayın.

Avustralya Hükümeti insan kaçakçılığını veya modern köleliği hiçbir
koşulda hoşgörmez.
İnsan kaçakçılığı ve kölelik, insanların, başkalarının çıkarı için sömürülecekleri konuma sürüklendiklerinde
meydana gelir. Bu erkeklere, kadınlara ve çocuklara olabilir. İnsan kaçakçılığı ve kölelik şunları içerebilir:
•

konaklama, inşaat, ormancılık, madencilik veya tarım gibi işkollarında ve bunların yanı sıra yakın
ilişkilerde kölelik, kulluk veya zorla çalıştırma;

•

borç köleliği;

•

cinsel sömürü;

•

zoraki evlilik; veya

•

organ nakli amacıyla insan kaçakçılığı.

İnsan kaçakçılığı ve kölelik saklanan suçlardır.
İnsan kaçakçılığı ve kölelik saptanması güç olabilecek suçlardır. İnsanlar, kendilerini sömürenlerin intikam
almalarından veya göçmen konumlarını yitirmekten korktukları için yardım aramayabilirler.
Bir kişinin kaçırıldığını gösterebilecek işaretler şunları içerebilir: Bir kişi;
•

zora koşuluyorsa, tehdit ediliyorsa veya çalışmak için zorlanıyorsa;

•

kötü çalışma koşullarına tabi oluyorsa;

•

kendisine ödeme yapılmıyorsa veya işverenine ya da üçüncü bir kişiye büyük bir borç ödüyor gibi
görülüyorsa; veya

•

pasaportu veya başka kişisel belgeleri üçüncü bir kişi tarafından tutuluyorsa ve istediği zaman bu
belgelere ulaşamıyorsa.

Siz veya tanıdığınız bir kişi risk altında mısınız?
Siz veya tanıdığınız bir kişi insan kaçakçılığı veya kölelik riski yaşıyorsanız veya böyle bir risk altında
iseniz, 131 237 (131AFP) numaralı telefondan Avustralya Federal Polisi (Australian Federal Police
(AFP)) ile ilişkiye geçebilirsiniz veya yardım için www.afp.gov.au adresindeki AFP internet sitesine
girebilirsiniz. AFP sizi güvende tutabilir, tavsiye sağlayabilir ve konaklama, parasal yardım, danışmanlık
ve hukuksal ve göçmenlik tavsiyeleri için diğer servislere yönlendirebilir.
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Kaçırılmış Kişiler için Destek Programı (Support for Trafficked People Program), insan kaçakçılığı
ve kölelik kurbanı kişilere yardım sağlamak üzere Hükümet tarafından finanse edilir ve Avustralya Kızıl
Haç (Australian Red Cross) kuruluşu tarafından yerine getirilir.

Avustralya’da yardımcı olabilecek başka servisler de vardır.
1800RESPECT, Avustralya’nın ulusal cinsel saldırı, aile ve ev içi şiddet danışmanlık servisidir. Bu servis
ücretsiz, gizli telefon ve çevrimiçi danışmanlık ve bilgi sağlar. Danışmanlar size dinleyecek, soruları
yanıtlayacaktır ve sizi, bölgenizdeki diğer destek servislerine yönlendirebilir.
1800 737 732 numaralı telefonu arayın veya www.1800RESPECT.org.au adresindeki 1800RESPECT
internet sitesine girin.

Bir tercümana ihtiyacınız var mı?
131 450 numaralı telefondan Yazılı ve Sözlü Çeviri Servisi’ni (Translating and Interpreting Service)
(TIS) arayın. TIS’ten bir tercüman diğer servislerle iletişim kurmanıza yardımcı olur, ancak, TIS
danışmanlık sağlamaz. Tüm aramalar ücretsiz ve gizlidir.

Avustralya’daki insan kaçakçılığı ve kölelik hakkında daha fazla bilgi:
Kaçırılmış Kişiler için Destek Programı Support for Trafficked People Program hakkında daha fazla bilgi
için Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın (Department of Social Services) www.dss.gov.au adresindeki internet
sitesine veya Australian Red Cross’un www.redcross.org.au adresindeki internet sitesine girin. Ayrıca
Australian Red Cross’un national_stpp@redcross.org.au adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.
İnsan kaçakçılığı ve kölelik hakkında daha fazla bilgi için İçişleri Bakanlığı’nın (Department of Home
Affairs) www.homeaffairs.gov.au adresindeki internet sitesine veya Australian Federal Police’in
www.afp.gov.au adresindeki internet sitesine girip “insan kaçakçılığı” bölümünü arayın.
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