gabay sa

Pagtuklas ng Mga
Palatandaan ng
Human Trafficking
Alamin ang ilan sa mga palatandaan
kaugnay ng human trafficking na maaaring
makapagligtas sa mga biktima nito.

Trafficking at ang
Proseso ng Pag-aabroad
Ang OFWs ay mas nanganganib maging biktima dahil sa
kanilang economic constraints (hal. walang kakayahang
dumaan sa ligal o tamang proseso dahil sa mga bayarin dito)
at mga komplikasyon na maaaring maganap sa kanilang
pagbiyahe sa bansang pagtatrabahuhan.

Halos 80% ng mga biktima ng trafficking
globally ay kababaihan at batang babae.
Humigit-kumulang 60% ay mula sa Asia.
(UN Women, 2020)
Maaari din manganib ang mga OFW sa mga krimen tulad ng
illegal recruitment at migrant smuggling na pwedeng
humantong sa human trafficking.

Trafficking at
Illegal Recruitment
"Any act of canvassing, enlisting, contracting, transporting,
utilizing, hiring, or procuring workers and includes referring,
contract services, promising or advertising for employment
abroad, whether for profit or not, when undertaken by nonlicensee or non-holder of authority contemplated under Article
13(f) of Presidential Decree No. 442, as amended, otherwise
known as the Labor Code of the Philippines: Provided, That any
such non-licensee or non-holder who, in any manner, offers or
promises for a fee employment abroad to two or more persons
shall be deemed so engaged." (R.A. 10022)

Ilan sa mga ehemplo ng illegal recruitment ay:
Paglalathala ng pekeng abiso, impormasyon, o
dokumentong may kaugnayan sa recruitment o
employment
Iligal na pagsingil ng mga bayarin tulad ng placement fees

Sa Maikling Salita...
Ang human trafficking ay...

pagsasamantala sa tao (kalalakihan,
kababaihan o bata) para sa mga
layunin ng forced labor, sexual
exploitation atbp.

Ang illegal recruitment at
migrant smuggling ay...
maaaring humantong sa human
trafficking lalo na sa bansang
pagtatrabahuhan ng OFW.

Halimbawa...

Nangibang bansa upang magtrabaho bilang domestic worker
dahil sa pangako na maganda ang magiging sweldo at mga
benepisyo. Pagdating ng bansang pagtatrabahuhan imbes na
domestic worker, siya ay pinagtrabaho bilang on-call cleaner at
sa mas mababang sweldo at walang benepisyo.

