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İNSAN ALVERİ NƏDİR ?

İnsanların aldadılaraq, zor tədb�q ed�lərək, eləcə də onlara
hədə-qorxu gəlməklə məcbur� əməyə və d�gər x�dmət sahələr�nə

cəlb ed�lməs�, qeyr�-�nsan� şəra�tdə yaşamağa təhr�k ed�lməs�,
g�zləd�lməs�, qanunsuz olaraq ölkə xar�c�nə çıxarılmasıdır.



QURBANLARI KİMLƏR OLA BİLƏR?

D�lənç�l�klə məşğul olanlar

Narkot�k vas�tə, eləcə də
ps�xotrop maddələrdən

asılılığı olanlar

K�msəs�z və baxımsız şəra�tdə
yaşayan şəxslər

Küçə həyatına məruz
qalan şəxslər



Təəssüflər olsun ki, uşaqlar da müxtəlif səbəblərdən
“İNSAN ALVERİNİN” qurbanına çevr�lə b�lər.

Uşaqlar daha çox əmək �st�smarı və
c�ns� �st�smar yolu �lə �nsan alver�n�n qurbanı olurlar.



Bu uşaqlar daha çox �nşaat, kənd
təsərrüfatı, pərakəndə satış yerlər�ndə

məcbur� əməyə cəlb ed�lə b�lər. 

Çət�n həyat şəra�tində olan uşaqların sos�al vəz�yyət�ndən
�st�fadə edərək, onların cəza təhd�d� altında az və ya heç 
b�r ödən�ş ed�lmədən qanunsuz olaraq �şləd�lməs�
UŞAQ ƏMƏYİNİN İSTİSMARIDIR.



Bəz� şəxslər uşaqları c�ns� xarakterl�
hərəkətlər etməyə məcbur edərək 
bundan mənfəət əldə etməyə 
çalışırlar

Yetk�nl�k yaşına çatmayanların c�ns�
toxunulmazlığı əleyh�nə törəd�lən

hər hansı b�r hərəkət uşaqların 

CİNSİ İSTİSMARIDIR!

Bəz� şəxslər uşaqları c�ns� xarakterl�
hərəkətlər etməyə məcbur edərək 
bundan mənfəət əldə etməyə çalışırlar.



Son dövrlər rəqəmsal
texnolog�yalardan gen�ş �st�fadə 
uşaqların �nternet vas�təs�lə
təq�b və zorakılığa məruz
qalmaq r�sk�n� artırır.



Uşaqların pornoqrafik film və şək�llərə baxmağa
məcbur ed�lməs�, onları narahat edəcək fotoların

�nternet vas�təs�lə müxtəl�f veb saytlara yerləşd�r�lməs�,
kamera qarşısında c�ns� davranışa sövq ed�lməs�

�nternet vas�təs�lə uşaq  b�r növüdür.c�ns� �st�smarının



       BU ZAMAN UŞAQLARDA HANSI HALLAR MÜŞAHİDƏ EDİLİR:

Özünəqapanma:

Qorxu:

Özünü
günahlandırma:

Narahatlıq:

Aqress�v
davranışlar:

Utancaqlıq:



UŞAQLAR NƏYİ BİLMƏLİDİR?

Özünə a�d �nformas�yaları tanımadığı şəxslərlə bölüşməməy�;

İnternet, eləcə də mob�l telefonları müəyyən vaxt 
çərç�vəs�ndə �st�fadə etməy�;

İstəməd�y� hərəkətlərə qarşı
“YOX” deməy�;

Üns�yyət zamanı müəyyən 
sərhədlər qoymağı;

Onları narahat edən
hər şey� val�deynlər�nə
danışmağı; 



UŞAQ İSTİSMARI BİRBAŞA UŞAQ HÜQUQLARININ
POZULMASIDIR VƏ CİNAYƏTDİR !



A�lə, Qadın və Uşaq Problemlər� üzrə
Dövlət Kom�təs�

012-498-00-92
Uşaq Qaynar Xətt�

116-111
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