
İNSAN TİCARETİ İLE MÜCADELE
Yeni Öncelikli Eylemler

ÖNCELİKLİ EYLEMLER:

AB Temel Haklar Bildirgesi’nde açık bir biçimde yasaklanmış olmasına rağmen İnsan Ticareti, oldukça kârlı bir iş 
olması nedeniyle, organize ve ağır bir suç biçimi olarak varlığını sürdürmektedir. Her bir mağdurun geçmişinde 
yıkıcı deneyimler ve ıstırap yatmaktadır. Bu gerçek kabul edilmeli, ele alınmalı ve daha da önemlisi, bu acılar ön-
lenmelidir. AB, insan ticaretini ortadan kaldırmak amacıyla, sağlam bir yasal çerçeve ve kapsamlı bir AB eylemler 
stratejisi belirlemiştir. Ancak son zamanlarda göç, ekonomi ve güvenlik konularında karşılaşılan zorluklar ışığında, 
insan ticareti olgusu gelişmeye devam etmektedir. AB’deki bu gelişime tedbir olarak Komisyon, hedef olarak, ön-
celikli üç alanda eylemler belirlemiştir: (i) insan ticareti yapanların işletme modellerini aksatmak ve ticaret zincirini 
kırmak, (ii) mağdurların haklarına erişiminin iyileştirilmesi ve haklarının bilincine varılmasını sağlamak, (iii) AB 
içinde ve dışında alınacak tedbirlerin eşgüdümlü olarak ve konsolide edilerek pekiştirilmesi.

Suçluların ve işbirlikçilerinin cezasız kaldığı bir ortamda, insanların sömürülmesinden elde edilen kazançlar yüksek 
olmaya devam etmektedir. AB içerisinde kapsamlı bir yasal ortam olsa da, farklı ulusal yasalar, insan ticaretine 
olan talebi etkin bir şekilde engellemekte başarısız kalıyorlar.

Üye Devletler, henüz yapmamışlarsa, insan ticareti 
mağdurlarının mecburen verdiği bilinen hizmetlerin 
kullanılmasını yasa dışı ilan etmeye teşvik edilir 

Kullanıma hazır eylemler ve yöntemler geliştirerek in-
san ticareti yapanların mali işletme modellerini 
sekteye uğratmak
 

Soruşturma ve kovuşturmaların etkinliğini artırmak

İnsan ticaretine imkân vermeyen, uluslararası ve 
Avrupa standartlarına uygun tedarik ve değer 
zincirleri sağlamak

Mali olmayan bilgilerin raporlanmasında en iyi örnek-
leri öne çıkarmak

Resmi rakamların gösterdiğinden çok daha fazla mağdur olduğu aşikârdır. Bu suçun bir 
cinsiyet boyutu olduğu kesindir. Cinsel istismara yönelik insan ticaretinde çoğunlukla 
kadınların ve kız çocuklarının mağdur edildiği, sürekli bir biçimde rapor edilmektedir.

1. İNSAN TİCARETİ YAPANLARIN İŞLETME MODELİNİ BOZMAK VE TİCARET ZİNCİRİNİ KIRMAK
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2. MAĞDURLARIN HAKLARINA ERİŞİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE HAKLARININ FARK EDİLMESİNİ SAĞLAMAK

3. AB İÇİNDE VE DIŞINDA TEDBİRLERİN KOORDİNE VE KONSOLİDE EDİLİP PEKİŞTİRİLMESİ 

Mağdurların erken bir aşamada saptanması, ‘hak sahibi’ muamelesi görmelerinin sağlanması, atılması gereken ilk 
adımdır. Öyle ki, mağdurların haklarına erişim yolları bulunduğunu ve bunları etkin bir biçimde kullanabileceklerini 
göstermek gerekir. Bu, aynı zamanda, mağdurların cinsiyetlerine özgü, çocuk odaklı, yardım ve koruma almalarını 
sağlamayı da içerir. 

İnsan ticareti ulusal sınırlarda veya AB sınırlarında son bulmuyor. Bu suçla etkin bir biçimde mücadele etmek için 
sınır içinde veya dışında AB’nin insan ticaretini önleme çabalarının  koordinasyonunun geliştirilmesi gerekmektedir.  

Komisyon, bilgi tabanını genişleterek, bu karmaşık olgu hakkındaki bilginin yaygınlaştırıl-
masını sağlayan ve buna ek olarak uygun finansman sunarak insan ticareti karşıtı girişim 
ve projeleri destekleyen eşgüdümlü iki ek öncelik belirlemiştir. 

ÖNCELİKLİ EYLEMLER:
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EŞGÜDÜMLÜ EK ÖNCELİKLER

Avrupa Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü aracılı-
ğıyla duruma uygun yönergeler hazırlamak ve 
dağıtmak 

Çocuk ticaretini daha iyi önleyebilmek için Avrupa 
Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA) ile işbirliği yaparak 
pratik bir yönerge hazırlamak

Üye Devletlerin ulusal ve dış ülkelere insan sevki me-
kanizmalarını gözden geçirmek

İnsan ticareti mağdurları ve insan ticareti yapanlar 
hakkında veri ve bilgilerin tespiti ve paylaşılmasına 
yönelik AB sınır ve göç yönetim gereçlerini 
kullanmak

Bu konuda, AB Adalet ve İçişleri Ajansları ile birlikte 
çalışılmasını sağlamak 

İnsan ticareti konusunda karşıt eylem gerektiren ön-
celikli ülke ve bölgeleri gözden geçirmek ve 
tespit etmek
 

Dış politika alanlarında insan ticareti ile ilgili eylem-
leri uygulamak: 

İnsan ticaretinin maliyeti, ceza hukuku ve AB’nin 
cinsel istismara yönelik insan ticareti ile mücadele 
yaklaşımının etkisi hakkında deliller ve istatistikler 
yayınlamak

AB çapında bir farkındalık yaratma kampanyası 
yürürlüğe koymak

Sığınma, Göç ve Entegrasyon Fonu (AMIF), Uluslara-
rası Güvenlik Fonu (IAF), Horizon 2020, Üyelik Öncesi 
Mali Yardım Aracı (IPA), Avrupa Kalkınma Fonu (EDF) 
ve AB’nin Afrika Acil Fonu gibi çeşitli AB finansman 
programları vasıtasıyla insan ticareti karşıtı hedefleri 
ve öncelikleri desteklemek 
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Gündem 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddeti ortadan 
kaldırmak için AB-BM Özel Girişimi 
Ortak Ekip Çalışma Belgesi ‘AB dış ilişkilerinde top-
lumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilme-
si ile ilgili AB faaliyetleri’
Acil Durumlarda Cinsiyete Dayalı Şiddetten Korun-
ma konusunda Eylem Çağrısı 


