İnsan Ticaretinin Mağdurları:
Kadınlar ve Çocuklar!
Doç. Dr. Emel Coşkun tarafından
hazırlanan 2017-2020 İnsan/Kadın
Ticareti ve Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği raporuna göre,

İnsan/Kadın Ticareti ve
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Haritalama ve İzleme
Çalışması: 2017-2020
Güncellemesi
Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği'nin
(CEİD) Avrupa Birliği'nin finansal
desteği ile yürütmekte olduğu, "CEİD
İzler" projesi kapsamında hazırlanan
tematik alan haritalama ve izleme
raporlarının güncellenmiş versiyonları
CEİM E-Kütüphane'den yakında
kullanıcıların erişimine açılacaktır.

Sömürü Çeşitleniyor!
Son yıllardaki uluslararası raporlar cinsel
sömürünün yanı sıra kız çocuklarının
zorla evlendirilmeleri, sahte evlilikler,
online cinsel sömürü ve ev içi emek
sömürüsü gibi toplumsal cinsiyete
dayalı insan/kadın ticareti biçimlerinin
çeşitlendiğine işaret etmektedir.

Cinsel sömürü amaçlı
insan/kadın ticareti %59
oranında ve mağdurların
%72'si kadınlar ve kız
çocukları!
İnsan/kadın ticareti yüzyılı aşkın
zamandır kadın örgütlerinin ve
devletlerin gündemindedir. Kadın
erkek eşitsizliğinin ve kadına yönelik
şiddetin en görünür biçimlerinden
birisi olarak cinsel sömürü amacıyla
kadın ve kız çocuklarının ticareti en sık
tespit edilen insan ticareti biçimi
olmaya devam etmektedir. Birleşmiş
Milletler 2018 yılı Küresel İnsan
Ticareti Raporu küresel çapta insan
ticareti vakalarının 2000’lerin
başından itibaren hiç olmadığı kadar
arttığına (2011-2016 arasında yüzde
40 artış) ve çeşitlendiğine işaret
etmektedir. Rapor, bu artışta cinsel
sömürü amaçlı insan/kadın ticaretinin
(%59) hala en sık tespit edilen insan
ticareti biçimi olduğunu ve
mağdurların yüzde 72’sinin
kadınlardan ve kız çocuklarından
oluştuğunu göstermektedir.

Bu proje Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.

Türkiye verileri cinsel sömürü amacıyla
gerçekleştirilen kadın ticaretinin uzun yıllar
boyunca en yaygın kadın/insan ticareti biçimi
olduğunu göstermektedir.

Türkiye'de de mağdurlar aynı fakat izlemesi zor!
2014-2018 yılları arasında tespit edilen 776 kişinin yüzde 80’inin
kadın ve kız çocuklarından oluştuğu, yüzde 20’sinin emek sömürüsü
amacıyla insan ticaretine maruz kaldığı görülmüştür. Bu kişilerin
toplamda %22'si ise 18 yaşından küçük olup, yüzde 19'u zorla
dilendirme amacıyla Suriyeli mülteci çocuklardan oluşmaktadır.
2019 yılında 215 kişi, 2020’nin ilk sekiz ayında ise 92 kişi tespit
edilmiştir. Türkiye’de insan/kadın ticareti konusunda toplumsal
cinsiyete göre ayrıştırılmış, kapsamlı ve düzenli veri olmaması bu
alanda etkin bir izleme ve değerlendirme yapmayı güçleştirmektedir.

Türkiye'de 2000’lerin başından itibaren başta insan ticareti
suçunun tanımlanması, eylem planlarının hazırlanması ve hayata
geçirilmesi olmak üzere politika ve uygulamada bir çerçeve
oluşmuştur. Uygulama alanında tespitler için bir telefon destek hattı
(ALO 157), insan ticareti mağdurlarına özel üç sığınak ve Uluslararası
Göç Örgütü tarafından yürütülen Gönüllü Geri Dönüş programı
bulunmaktadır.

Covid 19 Etkisi
Afrika Birliği tarafından 2019 yılında
düzenlenen Online Çocuk
İstismarıyla Mücadele Küresel
Zirvesi çocukların cinsel istismarına
dikkat çekmiştir. Bu zirvede
çocukların cinsel istismarı ve
sömürüsünün sıklıkla örgütlü suçlar
ve insan ticareti ile ilişkili olduğuna
işaret edilmiştir. Çocukların da
maruz kaldığı online cinsel sömürü
amaçlı insan ticareti özellikle Covid19 virüsünün tüm dünyada yol
açtığı pandemi sürecinde de
tartışılmaktadır.

Uluslararası sınırlar kapanırken
ve insanların dolaşımı azalırken
uzmanlar insan ticaretinin online
sömürü biçimlerine yöneldiğine
dikkat çekmektedirler.

#veriiyileştirir

