
 
 

   
  
AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir    

 

Lefkoşa, 7 Kasım 2017 

AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü Paneli 

Zorla Çalıştırma ve Seks Köleliği Suçtur. Suça Dur De! 

AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü dolayısıyla, 8 Kasım 2017, Çarşamba günü 14:30 ile 16:30 saatleri 
arasında Lefkoşa AB Program Destek Ofisi’nde Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir panel 
gerçekleştirilecektir. Etkinlikte açılış konuşmalarını Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı George 
Markopouliotis ve ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Kathleen Doherty yapacaktır.  
 
AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü, insan ticaretinin engellenmesi konusunda Avrupa çapında kararlılık 
gösterilmesi, farkındalık yaratılması, bilgi ve en iyi uygulamaların paylaşılması konularını ve bugüne kadar elde 
edilen kazanımların önemini vurgulamaktadır. İnsan ticareti, ağır bir insan hakları ihlalidir ve AB Temel Haklar 
Sözleşmesi nezdinde yasaktır.  İsveç Ulusal Raportörü Sn. Kajsa Wahlberg, seks satın almanın suç sayıldığı İsveç 
modeli hakkında bilgi verecektir. Ayrıca, insan hakları avukatı Özge Uğraşın yerel durum hakkında bilgi vererek 
tavsiyelerde bulunacak ve ABD Kıbrıs Büyükelçiliği’nden bir konuşmacı ise ABD Dışişleri Bakanlığı 2017 yılı İnsan 
Ticareti raporundaki bulgularla ilgili bir sunum yapacaktır. Sunumların arkasından soru ve cevap bölümü yer 
alacaktır.  
 
İnsan Ticareti, çoğunlukla organize suçlar ile bağlantılıdır ve dünya çapındaki en kazançlı suç faaliyetlerinden 
biri olarak addedilmektedir. Kadın ve kız çocuklar, zorla alıkonarak ekonomik istismar mağdurlarının %56’sını, 
zorla alıkonarak yapılan ticari cinsel istismar mağdurlarının ise %98’ini oluşturmaktadır. AB İnsan Ticaretiyle 
Mücadele Koordinatörü; “İşin içinde para ve talep olmazsa insan ticareti de olmaz”, hatırlatmasında 
bulunmaktadır.   

Avrupa Birliği’nin insan ticaretiyle mücadele politikaları; önleme, mağdurların korunması, suçlular hakkında 
adli takibat yapılması ve ilgili paydaşlar ile işbirliğinin geliştirilmesini içeren kapsamlı bir politikadır. Bu 
yaklaşım; insan hakları odaklı, çocuk ve kadınların haklarını gözeten ve mağdur merkezlidir.   

AB İnsan Ticaretiyle Mücadele hakkında farkındalık yaratılmasına katkıda bulunmak üzere etkinliğin devamı 
niteliğinde bir radyo spotu da Avrupa Komisyonu tarafından duyurulacaktır.  

Arka Plan: 

Her sene 18 Ekim’de düzenlenen AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü ile hem politika yapıcıların hem de 
kamuoyunun Avrupa’da insan ticaretine karşı verilen tepki hakkında derinlemesine düşünmesi 
sağlanmaktadır. İnsan ticareti mağdurlarının düzgün bir biçimde tespit edilmesi, kendilerine yeterli yardımın 
sağlanması, failler hakkında tahkikat yapılması ve bu tür eylemlerin genel etkisinin ölçülmesi konusunda 
ülkeler hala daha zorluk yaşamaktadır. Gözlemler, bu durumun özellikle emek sömürüsü maksatlarıyla 
yapılan insan ticaretinde zor olduğunu göstermektedir.  

Bu etkinliğe katılım ücretsizdir. İlgilenen katılımcıların kayıt olması rica edilir.  

İlgilenen bireyler, bu etkinlik hakkında daha ayrıntılı bilgiye AB Bilgi Merkezi Facebook adresinden veya AB Bilgi Merkezi 
ile iletişime geçerek ulaşabilirler: f/abbilgi veyainfo@abbilgi.eu, 228 2577 ve 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa. 

 

Basın İrtibat: Selen Mesutoglu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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