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Ihmiskaupan uhrien tuki, Kambodzha
Kumppani: Chab Dai
Hankkeen kuvaus Chab Dai on kambodžalainen kristillinen verkosto, jossa on mukana yli 55 jäsenjärjestöä.

Verkoston jäseniä yhdistää vankka tahtotila toimia ihmiskauppaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Chab
Dailla on myös omia hankkeita, joissa keskitytään ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn ja uhrien tukemiseen. Yksi
näistä hankkeista on ”Ihmiskaupan uhrien tuki” vaikuttamistyön hanke, jota Suomen Lähetysseura ja
suomalaiset seurakunnat rahoittavat.

Hanke pyrkii vahvistamaan poliisien kapasiteetti tunnistaa ihmiskauppa tapauksia. Hankkeessa koulutetaan
kambodžalaiset poliisit ja paikallisia viranomaisia Prey Vengin ja Svay Riengin maakunnissa.
Koulutustilaisuuksissa keskitytään ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja sensitiivisiin haastattelutekniikoihin
erityisesti tapauksissa, joissa epäilty uhri on alaikäinen. Tärkeänä aiheena koulutuksissa on myös uhrin
auttaminen kriisiavun, tuen ja suojelun piiriin. Jokaisen koulutuksen jälkeen järjestetään yhteisöfoorumi,
joissa poliisit käyvät ihmiskaupan ja tukimahdollisuuksien läpi yhteisön jäsenten kanssa. Näin paikalliset
ihmisetkin oppivat ihmiskaupasta ja sen ehkäisemisestä.
Chab Dai tekee hankkeen puitteissa myös vaikuttamistyötä kansallisella tasolla ihmiskaupan ehkäisemiseksi.
Chab Dain edustajia on mm. jäseninä kansallisessa ihmiskaupan vastaisessa komiteassa ja erilaisissa
valtakunnallisissa työryhmissä, joissa on mahdollisuuksia vaikuttaa Kambodžan lainsäädäntöön.
Lainsäädännöllä voidaan helpottaa uhrien asemaa sekä vähentää maassa tapahtuvaa ihmiskauppaa. Chab Dai
on ollut vaikuttamassa merkittävästi mm. Kambodžan ja Kiinan välille tehtyyn yhteistyösopimukseen
ihmiskaupan ja pakkoaviolittojen kitkemiseksi.

Toiminta ja tulokset 7-12/2018
Hankkeen avulla tavoitettiin 734 henkilöä. Vuoden 2018 aikana projektihenkilöstö koulutti 74
poliisia ja paikallishallinnon jäseniä Svay Riengissä ja Prey Vengin maakunnissa. Heidät opetettiin
mm. tunnistamaan ihmiskaupan merkit ja miten reagoida herkästi sekä ammattimaisesti epäiltyihin.
Opetus toteutettiin käyttämällä opetussuunnitelmaa, jonka Chab Dai on kehittänyt.
Opetussuunnitelmaan tehtiin joitakin pieniä muutoksia vuonna 2018, jotta se olisi käytännöllisempi.
Kunkin koulutusjakson jälkeen poliisit ja
paikallishallinnon jäsenet järjestivät
yhteisöfoorumin yhdessä Chab Dain kanssa.
Yhteisöfoorumeissa koulutukseen osallistuneet
pystyivät jakamaan oppimaansa paikallisyhteisön
jäsenille yksinkertaisten julisteiden avulla (kuva).
He myös jakoivat tiedotteita, joissa kerrottiin, miten
ihmiskaupan uhrit voivat saada apua ja millaista
apua he tarvitsevat. Tällä tavoin yhteisön jäsenet
itse oppivat enemmän ihmiskaupasta ja siitä, miten
pysyä turvata itsensä siirtyessään työnhakuun.
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Foorumit olivat myös tärkeä keino lisätä luottamusta poliisien ja niiden palvelemien yhteisöjen
välillä.
Vuoden 2018 lopussa tehtiin arviointi vuosilta 2016–2018. Arvioinnissa todettiin, että Chab Dai koulutusohjelma on ollut erittäin onnistunut ja että koulutuksen osallistujat ja heidän
luottamuksensa omaan kykyynsä reagoida ihmiskaupan tapauksiin olivat kasvaneet merkittävästi.
Arvioinnissa todettiin myös, että ihmiskaupan tapaukset ovat vähentyneet alueilla, joilla hanke
toimi, ja että paikalliset ihmiset valitsivat yhä useammin laillisen maahanmuuton. Nämä ovat
merkittäviä ja erittäin tervetulleita tuloksia.
Chab Dai jatkoi vaikuttamistyötä kansallisessa ihmiskaupan vastaisessa komiteassa (National
Committee Combat Trafficking—NCCT) ja Cambodian National Council for Childrenissa.
Kambodzhan hallitus aloitti viisivuotisen ihmiskaupan vastaisten strategian (2019-2023)
kehittämisen, ja Chab Daita pyydettiin mukaan prosessiin. Tällä hetkellä kansallisen ihmiskaupan
vastaisen komitean NCCT:n tärkeänä tehtävänä on myös seurata Kambodzhan ja Kiinan välille
laaditun yhteistyösopimuksen vaikuttavuutta käytännössä. Tämän sopimuksen (Memorandum of
Understanding) tärkeimpänä tehtävä on ehkäistä kambodzhalaisten naisten pakkoavioliittoja
Kiinaan. Chab Dai myös seurasi muita yhteistyösopimuksia liittyen ihmiskaupan uhrien kohteluun
ja paluun Kambodzhaan muiden alueen maiden kanssa.
2018 oli projektin viimeinen vuosi tällä hankekaudella (2016-2018). Työ jatkuu vuosina 2019-2021
uusilla alueilla Kratiessa, Tbong Kmom’ssa and Preah Vihear’ssa.
Poliisi ja paikallinen naisten asioista vastaava virkamies, jotka osallistuivat Advocacy Project koulutukseen. Yhdessä he auttoivat haavoittuvassa asemassa olevaa perhettä Chantrea Commune
Svay Riengin maakunnassa. Perhe oli muuttanut laittomasti Vietnamin alueelle etsimään työtä.
Tästä johtuen he olivat suuressa vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi. Poliisi ja naisten asioista
vastaava virkamies tekivät yhteistyötä perheen auttamiseksi Kambodzhan Punaisen Ristin kanssa.
Tämän yhteistyön ja Kambodzhan Punaisen Ristin tuen ansiosta perhe pystyi rakentamaan talon
itselleen. Perheellä on nyt oikea koti eivätkä he enää siirry laittomasti Vietnamin alueelle. Perheen
kaksi lasta ovat myös aloittaneet koulunkäynnin ja käyvät sitä säännöllisesti.
Lämmin kiitos kaikesta tuestanne!
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