Kết Thúc Tội Phạm Buôn Bán Người Và Tình Dục
Advancing Justice - Atlanta hỗ trợ các chính sách giải quyết hiệu quả với sự phát triển về tội ác buôn
bán người và buôn bán tình dục. Buôn bán người, trong đó bao gồm buôn bán tình dục, là một trong
những ngành công nghiệp phạm tội phát triển nhanh nhất trên thế giới và tạo ra khoảng $32 tỷ lợi
nhuận cho bọn tội phạm lường gạt 27 triệu người trong và ngoài nước. Đáng buồn thay, Atlanta đang
trở thành một trung tâm buôn bán người trên bờ biển phía Đông.
Advancing Justice - Atlanta cũng tin rằng luật pháp tiểu bang nhằm mục tiêu kẻ buôn bán tình dục và
con người là một ví dụ của một chính sách di trú hợp pháp của tiểu bang đã thành công khắc phục một
tội ác cụ thể phát sinh từ nguồn nhập cư không có giấy tờ trong khi điều trị các nạn nhân với sự công
bằng và nhân phẩm. Mặc dù không có một loại người nào đặc biệt bị trở thành nạn nhân của nạn buôn
người, nhóm người dể bị tổn hại nhất bao gồm thanh niên, người tị nạn và người chạy trốn khỏi cuộc
xung đột và người nhập cư bao gồm những người nhập cư không có giấy tờ. Người nhập cư không có
giấy tờ đặc biệt dễ bị tổn thương vì họ thiếu thân phận hộp pháp, rào cản ngôn ngữ, hạn chế lựa chọn
cho việc làm , và sự cô lập xã hội.
Trong thực tế, nhóm nạn nhân lớn nhất của nạn buôn người ở Mỹ đến từ châu Á và các đảo Thái Bình
Dương. Là một tổ chức tận tâm cho việc thúc đẩy quyền lợi cho người Mỹ gốc Á trong ở đông nam,
chúng tôi biết rằng nhiều người trong cộng đồng của chúng ta đang bị thương hại hoặc quen biết những
người bị thương hại bởi những thủ phạm dùng bạo lực, lường gạt, hoặc đe doạ đối với phụ nữ (bao gồm
đe dọa gọi cảnh sát hoặc ICE khi nạn nhân không có giấy tờ)để buộc những người phụ nữ làm việc mà
họ không muốn làm. Rào cản ngôn ngữ và kết quả cô lập xã hội, và sự phát tăng cường trong thái độ
thù địch đối với những người nhập cư trong tiểu bang của chúng ta, làm cho nó khó khăn hơn nhiều
cho các nạn nhân để tìm và nhận sự giúp đỡ. Đây là hình thức nô lệ không nên được khoan thứ.
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