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สำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี (RSO) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องระหว่างสมาชิก
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มาตรการความสำเร็จในคดีการค้ามนุษย์ของเราควรได้รับการปรับปรุงใหม่ และตระหนักว่าประสบการณ์ของผู้ที่รอดจากการค้ามนุษย์เป็นความท้าทายและ
เป็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อเท็จจริงนี้ควรได้รับการปฏิบัติงานแบบเชิงรุกจากผู้นำที่สร้างโอกาสทั้งในระดับประเทศและข้ามประเทศ ส่งผลให้
ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคัดแยกผู้เสียหายออกจากเงื้อมมือของผู้ค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่สำคัญ นี่คือ
ความพยายามก้าวแรก การส่งตัวผู้ที่รอดพ้นจากการค้ามนุษย์กลับไปประเทศบ้านเกิด ชุมชน และครอบครัว มักจะได้รับการตอบรับที่ดีแต่อาจจะยังไม่เพียงพอ
หากขาดแรงสนับสนุน จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและมุ่งมั่นในการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมแบบองค์รวมเป็นสำคัญ เพื่อโอบอุ้มผู้ที่ทั้งชีวิต
และแรงบันดาลใจต้องหยุดชะงักไป และผู้ที่ถูกทำร้ายจากการเอารัดเอาเปรียบอย่างรุนแรงในรูปแบบที่ขัดแย้งกับมโนธรรมของประเทศที่ให้ความร่วมมือ
ภายใต้กระบวนการบาหลี เราจึงแสดงออกถึงการต่อต้านการค้ามนุษย์ที่ยังคงมีอยู่ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ภูมิภาคแปซิฟิกและในที่อื่น ๆ อย่างเต็มที่

Stephen Warnath
ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ สถาบัน NEXUS
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ประสบการณ์จากการค้ามนุษย์ไม่ได้จบลงหลังการค้ามนุษย์สิ้นสุดลงเสมอไป ผู้เสียหายจำนวนมากยังคงได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์ และเผชิญกับความ
ท้าทายที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเวลานานหลังพ้นจากสถานการณ์การค้ามนุษย์ คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานฉบับนี้ใช้แนวทางแบบองค์รวมที่จะส่งผลกระทบในวงกว้าง
สำหรับการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานของประเทศสมาชิกทั้งหมด
ของกระบวนการบาหลีและความพยายามในการปรับแนวทางช่วยเหลือในขอบเขตที่ทำได้ ให้เป็นไปตามความต้องการและประสบการณ์ของผู้เสียหายแต่ละคน
โดยพัฒนาจากประสบการณ์ชีวิตและความท้าทายที่ผู้เสียหายต้องเผชิญด้วยตนเองในการเยียวยาฟื้นฟูจากการค้ามนุษย์ การกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนใน
ภายหลัง คู่มือนี้สนับสนุนข้อเรียกร้องความพยายามจากปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของกระบวนการบาหลีใน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) เพื่อพัฒนาความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมในการเจรจานโยบาย ส่งเสริมความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนที่เชื่อมโยงกับการกลับภูมิลำเนาและการกลับคืนสู่สังคมที่ยั่งยืนและมีประสิทธิผล
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เกี่ยวกับคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัตงิ าน: การเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
คู่มือฉบับนี้มีอะไรบ้าง
คู่มือผู้ปฎิบัติงานฉบับนี้นำเสนองานวิจัยและหลักฐานที่มีอยู่เกี่ยวกับการคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาและความท้าทายที่
ต้องเผชิญ และแนวทางปฏิบัติที่อาจช่วยปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน NEXUS/RSO:
การพัฒนาการคัดแยกผู้เสียหาย การคุ้มครอง และการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในเอเชีย ซึ่งแบ่งปันความรู้และแนวทางในแง่มุมต่าง ๆ
ของการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วย:
•
•
•
•

การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
มาตรการเพิ่มเติมและมาตรการพิเศษสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก

เอกสารชุดนี้จัดทำโดยสถาบัน NEXUS และเผยแพร่ร่วมกันโดยสถาบัน NEXUS และสำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี (RSO)
ผู้ปฏิบัติงานจากรัฐบาลประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลีของออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ต่างมีส่วนสนับสนุน
ในการพัฒนาแนวทางเหล่านี้จากการประชุมโต๊ะกลมทางออนไลน์โดย RSO ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก
กระทรวงกิจการภายในออสเตรเลีย (Department of Home Affairs, Australia) ผ่านทางสำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี (RSO)
ชุดเอกสารนี้พร้อมให้บริการบนเว็บไซต์ของสถาบัน NEXUS และเว็บไซต์สำนักงานสนับสนุนระดับภูมิภาคของกระบวนการบาหลี

มีไว้สำหรับใคร
คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในประเทศสมาชิกของกระบวนการบาหลีและในประเทศอื่น ๆ เพื่อยกระดับความเข้าใจการคุ้มครองและสนับสนุน
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ซึ่งรวมถึงนักสังคมสงเคราะห์และผู้ช่วยด้านสังคมสงเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ นักจิตวิทยาและ
ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก ทนายความและผู้ช่วยทนายความ การบังคับใช้กฎหมายและอื่น ๆ คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานฉบับนี้ยังมีประโยชน์
สำหรับผู้กำหนดนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้พัฒนาวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนการเยียวยาฟื้นฟู และการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วิธีใช้งานคู่มือ
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้คู่มือนี้เพื่อเข้าถึงการวิจัยและหลักฐานที่ทันสมัยเกี่ยวกับการคุ้มครองและสนับสนุนผู้เสียหาย รวมถึงประสบการณ์ของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ประเด็นสำคัญและความท้าทายที่ต้องเผชิญในการเสนอการคุ้มครองและสนับสนุนแก่ผู้เสียหายจากกการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำ
ที่นำไปใช้ได้จริงและเป็นรูปธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับอุปสรรคและความท้าทาย และปรับปรุงการให้ความคุ้มครองและสนับสนุนแก่
ผู้เสียหาย

กุญแจสำคัญ

แนวทาง
ประสบการณ์ของผู้เสียหาย

บันทึก

เคล็ดลับ

ความท้าทายเชิงโครงสร้างและสถาบัน
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การเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมคืออะไรi
การกลับคืนสู่สังคมเป็นกระบวนการฟืน้ ฟูและการครอบคลุมทางเศรษฐกิจ
และสังคม หลังจากประสบกับการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย

•
•
•
•
•
•

การเข้าถึงมาตรฐาน
การครองชีพได้อย่าง
เหมาะสม

การอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและปลอดภัย
การเข้าถึงมาตรฐานการครองชีพได้อย่างเหมาะสม
สุขภาวะทางร่างกาย
สุขภาวะทางจิตใจ
โอกาสในการพัฒนาส่วนบุคคล สังคมและเศรษฐกิจ และ
การเข้าถึงการสนับสนุนทางสังคมและทางอารมณ์

ผู้เสียหายบางรายกลับคืนสู่ครอบครัวและ/หรือชุมชนต้นทาง ในขณะที่ผู้เสียหาย
รายอื่นๆ รวมตัวกันในชุมชนใหม่หรือในประเทศใหม่

โครงสร้างทาง
สิ่ งแวดล้อม

ชุมชน
ครอบครัว

สุขภาวะทาง
ร่างกาย

สุขภาวะทาง
จิ ตใจ

การอยู่อาศัยใน
สภาพแวดล้อมที่
มันคงและ
่
ปลอดภัย

การเข้าถึงการ
สนับสนุนทางสังคม
และทางอารมณ์

โอกาสในการพัฒนา
ส่วนบุคคล สังคมและ
เศรษฐกิ จ

ประสบการณ์การค้ามนุษย์อาจส่งผลเสียต่อผู้เสียหายในระดับบุคคล ทั้งทางร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ และฐานะทางเศรษฐกิจ ประสบการณ์การค้ามนุษย์ยังสร้างความตึงเครียดและ
ปัญหาความสัมพันธ์ และการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว ชุมชน และสังคมในวงกว้าง
ดังนั้นความพยายามในการกลับคืนสู่สังคมจึงต้องพิจารณาและแก้ไขผลกระทบอันมากมาย
ต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ ในระดับโครงสร้าง ที่เกิดจากการค้ามนุษย์
นอกจากผลกระทบของการค้ามนุษย์แล้ว ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวนมากยังประสบ
ปัญหาชีวิตก่อนการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการกลับคืนสู่สังคม (เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ
สุขภาพ ความตึงเครียดภายในครอบครัว) ปัญหาอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นในชีวิตและความสัมพันธ์
ของพวกเขาหลังการค้ามนุษย์ตลอดระยะเวลาเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม

บุคคล
ด้วยเหตุนี้การกลับคืนสู่สังคมจึงไม่ใช่เพียงการจัดการกับผลกระทบ
ของการค้ามนุษย์เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการแก้ไขความเปราะบาง
และปัญหาที่มีอยู่ก่อนและที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตหลังการค้ามนุษย์
การจัดการกับปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดมีความสำคัญต่อการป้องกัน
ไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์ซ้ำหรือการแสวงหาผลประโยชน์เพิ่มเติม
ผู้เสียหายที่กลับคืนสู่สังคมได้สำเร็จจะมีสุขภาวะในทุกด้านของ
ชีวิต ประกอบด้วย ที่พักที่ปลอดภัยที่เป็นที่พึงพอใจในราคาที่
เหมาะสม มีสุขภาพจิตใจและร่างกายที่ดี ไม่มีปัญหาด้านสถานะ
ทางกฎหมาย สามารถเข้าถึงบริการและระบบความยุติธรรมที่
มีความปลอดภัยและความมั่นคง มีความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจที่ดี
ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรม มีสภาพแวดล้อมทาง
สังคมและความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดี รวมถึงครอบครัวและผู้ติดตาม
ต่างมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
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ชุดบริการสำหรับการกลับคืนสู่สังคมแบบครบวงจรประกอบด้วย
ที่อยู่อาศัย ที่พัก หรือ
ทางเลือกการดูแล
ความช่วยเหลือทาง
การแพทย์
ความช่วยเหลือและการ
ให้คำปรึกษาด้านจิตใจ
การศึกษา การฝึกอบรม
และทักษะชีวิต
โอกาสและอำนาจทาง
เศรษฐกิจ
ความช่วยเหลือและการ
สนับสนุนด้านการ
บริหาร

อย่างไรก็ตาม วิกฤตหรือความถดถอย
อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
กลับคืนสู่สังคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชนของ
ผู้เสียหาย และบริการด้านการกลับคืนสู่
สังคมอาจเป็นสิ่งจำเป็นในการตอบรับ
วิกฤตเหล่านี้

ความช่วยเหลือและการ
สนับสนุนทางกฎหมาย ทัง้
ในระหว่างกระบวนการ
ทางกฎหมาย

มาตรการความปลอดภัย
และความมั่นคง

การจัดการเคส
การไกล่เกลี่ยในครอบครัว
การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือ
สมาชิกในครอบครัว

บริการควรตอบสนองความต้องการและความสนใจในการกลับคืนสู่สังคม
ของผู้เสียหายแต่ละคนและผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ผู้เสียหาย
บางรายต้องการเพียงบริการเดียว (เช่น การกลับภูมิลำเนา
การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การจัดหางาน) ในขณะที่ผู้เสียหายรายอื่นอาจ
ต้องการบริการหลายแบบ (เช่น บริการที่พัก การดูแลด้านจิตใจ ความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ ทางกฎหมาย การศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ)
อาจจัดให้มีบริการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการค้ามนุษย์ (บริการจากองค์กร
และสถาบันที่ต่อต้านการค้ามนุษย์) หรืออาจเป็นบริการทั่วไป (เสนอโดย
หน่วยงาน/สถาบันที่ทำงานกับบุคคลผูเ้ ปราะบาง ผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางกลับ
การพัฒนาชุมชน การคุ้มครองเด็ก) ในช่วงเริ่มต้นของขั้นวิกฤต ผู้เสียหายมัก
ต้องการการสนับสนุนอย่างเข้มข้นและบริการที่ครอบคลุม ความต้องการ
ดังกล่าวอาจคลี่คลายลงในขั้นเปลี่ยนผ่าน และระหว่างการกลับคืนสู่สงั คม
และการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

ความช่วยเหลือในการ
กลับภูมลิ ำเนา

ออกจากการค้ามนุษย์

ขั้นวิกฤต

ขั้นเปลี่ยนผ่าน

คำนึงถึงบาดแผลทางใจ: ตระหนักถึงผลกระทบของบาดแผลทางใจ
และส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการเยียวยาและฟื้นฟู
การคำนึงถึงผูเ้ สียหาย: ให้ความสำคัญกับความต้องการ ความ
ปลอดภัย และสุขภาวะของผู้เสียหาย ในทุกเรื่องและทุกขั้นตอน
เป็นมิตรกับเด็ก: ออกแบบและดำเนินมาตรการตามความต้องการ
ความสนใจ ความปลอดภัยที่ส่งผลประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
ให้ความสำคัญกับเพศสภาพ : ปฏิบัติต่อผู้เสียหายทุกรายด้วย
ความเคารพอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศ
ละเว้นจากการเหมารวมหรือการตั้งสมมติฐานบนพื้นฐานของเพศ
สภาพ
คำนึงถึงความเหมาะสมทางวัฒนธรรม : เคารพในความเชื่อทาง
วัฒนธรรมและศาสนาส่วนบุคคลของผู้เสียหาย รวมไปถึง
ค่านิยม บรรทัดฐาน การปฏิบัติตัวและการใช้ภาษา

การกลับคืนสู่สังคมและเป็น
ส่วนหนึง่ ของสังคม

บริการด้านการกลับคืนสู่สังคมควรเป็นไปโดยสมัครใจ เป็นความลับ
ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ตัดสิน และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน บริการ
เหล่านี้ควร คำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจ คำนึงถึงผูเ้ สียหาย เป็นมิตร
กับเด็ก การให้ความสำคัญกับเพศสภาพ และคำนึงถึงความ
เหมาะสมทางวัฒนธรรม เด็กที่ถูกค้ามนุษย์ควรได้รับบริการด้าน
การกลับคืนสู่สังคมเฉพาะทางและเป็นมิตรกับเด็ก ผู้ปฏิบัติงาน
หลากหลายฝ่ายควรมีส่วนร่วมในการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่
สังคมของผู้เสียหาย ซึ่งประกอบไปด้วยนักสังคมสงเคราะห์และผู้ให้
ความช่วยเหลือทางสังคม บุคลากรทางการแพทย์ นักจิตวิทยาและ
ที่ปรึกษา ทนายความและผู้ช่วยทนายความ ครูและผู้บริหารโรงเรียน
ครูฝึกอาชีพ ที่ปรึกษาด้านการหางาน ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
ข้าราชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็กและเจ้าหน้าที่

แม้ว่าการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐ องค์กรภาคประชาสังคมมักเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลในการปฏิบัติ
ตามภาระหน้าที่และอาจมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม
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ผู้เสียหายทุกรายอาจไม่ได้ปฏิบัติตามเส้นทางการกลับคืนสู่สังคมในอุดมคติ ซึ่งหมายถึงการคัดแยกและส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการด้านการกลับคืนสู่สังคม ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวนมาก ไม่ได้รับการคัดแยก ซึ่งส่งผลให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางรายที่ไม่ได้รับการคัดแยก แต่ได้รับการเสนอความช่วยเหลือที่สนับสนุนการกลับคืนสู่สังคม ในขณะที่ผู้อื่นอาจได้รับการ คัดแยกตัวที่ผิดพลาด (เช่น เป็นผู้โยกย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ) และถูกลงโทษทางอาญา ถูกคุมขัง
แทนที่จะได้รับการช่วยเหลือในการกลับคืนถิ่นหรือได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางราย ปฏิเสธความช่วยเหลือ เนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการบริการหรือเพราะพวกเขาเผชิญกับความท้าทายและ
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการอื่น ๆ วิถีการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายมักมีความซับซ้อนและไม่ได้เกิดขึ้นแบบเป็นเส้นตรง ซึ่งรวมถึงการพลาดโอกาสที่จำเป็นต้องใช้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา

แนวทางต่าง ๆ ในการคัดแยก การคุ้มครอง และการกลับคืนสู่สังคม จากประสบการณ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับการคัดแยกว่า
เป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์

ผู้เสียหายได้รับการเสนอ
ความช่วยเหลือ
ด้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะ
ผู้เสียหายไม่ได้รับการ
เสนอความช่วยเหลือด้าน
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
หรือแบบทั่วไป

ผู้เสียหายออกจาก
สถานการณ์ค้ามนุษย์
ไม่ได้รับการคัดแยก
ว่าเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์

ผู้เสียหายได้รับการ
เสนอความช่วยเหลือ
แบบทั่วไป

ผู้เสียหายถูกลงโทษ
ทางอาญา กักขัง
และ/หรือส่งตัวกลับ
ประเทศ

ผู้เสียหายยอมรับ
ความช่วยเหลือด้าน
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะ

ผู้เสียหายปฏิเสธ
ความช่วยเหลือด้าน
การค้ามนุษย์
โดยเฉพาะ

ผู้เสียหายยอมรับ
ความช่วยเหลือ
ทัว่ ไป

ผู้เสียหาย
ยอมรับความ
ช่วยเหลือ

ผู้เสียหายได้รับความ
ช่วยเหลือในการคืนถิ่น

ผู้เสียหายได้รับข้อเสนอการ
ช่วยเหลือด้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะหรือความ
ช่วยเหลือทั่วไป

ผู้เสียหายรวมเป็นส่วนหนึ่ง
ของประเทศหรือชุมชนใหม่
ผู้เสียหายไม่ได้รับข้อเสนอการ
ช่วยเหลือด้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะหรือแบบทั่วไป

ผู้เสียหายปฏิเสธ
ความช่วยเหลือ

ผู้เสียหายได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
กลับคืนสู่สังคม

ผู้เสียหายไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในการกลับคืนสู่
สังคม

ผู้เสียหายปฏิเสธ
ความช่วยเหลือ
ทัว่ ไป
ผู้เสียหายถูกส่งตัวกลับ
ประเทศหรือกลับประเทศ
ด้วยตนเอง
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ภาระผูกพันทางกฎหมายในการเยียวยาฟื้นฟูผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์และการกลับคืนสู่สังคม

กฎหมายและแนวทางระดับภูมิภาค

การเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นั้น
ได้รับการกล่าวถึงในกลไกระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งอาจเกี่ยวข้อง
กับกฎหมายและนโยบายภายในประเทศ

อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (ACTIP) พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เรียกร้องให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการตามมาตรการเพื่อให้ผู้เสียหายพำนักอยู่ได้
ชั่วคราวหรือถาวร (มาตรา 14(4)) และ “พยายามอย่างเต็มที่” ในการ
ช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย (มาตรา 14 (11)) และจัดให้มี
การส่งตัวกลับประเทศ /กลับคืนภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย (มาตรา 15)

กฎหมายและแนวทางระหว่างประเทศ
พิธีสารการค้ามนุษย์ แห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกปกป้องและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
และเคารพในสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่ (มาตรา 2) แม้จะไม่ได้กล่าวถึง
การกลับคืนสู่สังคม แต่เรียกร้องให้มีมาตรการเพื่อฟื้นฟูผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม (มาตรา 6(3)) ความปลอดภัย
ทางกายภาพของผู้เสียหาย (มาตรา 6(5)) การพำนักชั่วคราวหรือถาวรของ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (มาตรา 7) และการกลับคืนสู่ภูมิลำเนาของ
ผู้เสียหายอย่างปลอดภัย (มาตรา 8)
หลักการและแนวปฏิบัติที่แนะนำโดยสํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อ
สิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (OHCHR) เป็นองค์กรหนึง่ ใน
สหประชาชาติ (UN) เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2545
(ค.ศ. 2002) เรียกร้องให้มีการส่งตัวผู้ถูกค้ามนุษย์กลับคืนสังคมอย่างปลอดภัย
และโดยสมัครใจ ซึ่งรวมถึงถิ่นที่อยู่ในประเทศปลายทางหรือการตั้งถิ่นฐาน
ใหม่ในประเทศที่สาม นอกจากนี้ รัฐต้องดูแลจัดหาบริการด้านสุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่เหมาะสม ที่พัก การศึกษาและการจ้างงาน (แนวปฏิบัติที่ 6)
ตลอดจนมาตรการพิเศษในการช่วยเหลือผู้เสียหายเด็กจากการค้ามนุษย์
(แนวปฏิบัติที่ 8)
แนวปฏิบัติของยูนเิ ซฟว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ที่เป็นเด็ก พ.ศ.2549 (ค.ศ. 2006) เรียกร้องให้มีการบูรณาการเข้าสู่
สังคมท้องถิ่น หากการกลับประเทศหรือถิ่นกำเนิดไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
เด็ก (แนวปฏิบัติที่ 9.1) สิทธิของเด็กที่จะเดินทางกลับประเทศหรือถิ่นกำเนิด
(แนวปฏิบัติที่ 9.2) สิทธิในการเป็นผู้ปกครองและการเข้าถึงการดูแลและ
คุ้มครองระยะยาว (รวมถึงความมั่นคงปลอดภัย อาหาร ที่พักที่ปลอดภัย
การดูแลสุขภาพ การช่วยเหลือทางจิตสังคม ทางกฎหมาย บริการทางสังคม
และการศึกษาเพื่อการกลับคืนสู่สังคม) (แนวปฏิบัติที่ 9.2.1) และผู้เสียหายที่
เป็นเด็กมีสิทธิที่จะตั้งถิ่นฐานใหม่ และการเข้าสู่สังคมในประเทศที่สามเมื่อ
ไม่สามารถกลับถิ่นกำเนิดได้อย่างปลอดภัยหรือบูรณาการเข้าสู่สังคมใน
ประเทศที่พำนักอยู่ในปัจจุบัน (แนวปฏิบัติที่ 9.3)
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2532 (ค.ศ.
1989) เรียกร้องให้รัฐต่าง ๆ ดูแลเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการแสวงประโยชน์
ให้ได้รับการบำบัดรักษาที่เหมาะสมเพื่อการฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม
(มาตรา 39)

แผนปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
ของอาเซียน พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดูแล
คุ้มครอง และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างเหมาะสม
อนุสัญญาอาเซียน ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์แนว
ปฏิบตั ทิ ค่ี ำนึงถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาพของ คณะกรรมาธิการ
อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC)
พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ จัดตั้งความคุ้มครองและ
ความช่วยเหลือในการบำบัดฟื้นฟูทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์
แนวปฏิบัติและขัน้ ตอนของ ACWC ในการ
ตอบรับความต้องการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิง
และเด็ก พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) กำหนดมาตรการช่วยเหลือในการ
เยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมที่ปลอดภัย โดยสมัครใจ ภายในเวลาที่
เหมาะสม และได้รับการประเมินความเสี่ยง มีกลไกความร่วมมือและการ
ช่วยเหลือระยะยาวที่เหมาะสม เพื่อการฟื้นฟูและการคืนถิ่น โดยได้รับการ
ดูแลจากประเทศสมาชิกให้ทุกขั้นตอนในกระบวนการกลับคืนสู่สังคมเป็นไป
ในลักษณะที่เหมาะสมกับเพศสภาพ วัย และคำนึงถึงความอ่อนไหวทาง
วัฒนธรรม (พื้นที่ 6)
อนุสัญญาของสภายุโรป (CoE) ว่าด้วยการดำเนินการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ได้กำหนดมาตรการเพื่อปกป้องสิทธิ
ของผู้เสียหายซึ่งรวมถึง การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (มาตรา 11) ความ
ช่วยเหลือด้านการบำบัดฟื้นฟูทางร่างกาย จิตใจ และสังคม (มาตรา 12)
ระยะเวลาพักฟื้นและสะท้อนกลับ (มาตรา 13) ใบอนุญาตผู้พำนัก (มาตรา
14); และการกลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างปลอดภัย (มาตรา 16)
ข้อบังคับสหภาพยุโรป 2011/36/EU พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)
แม้ข้อบังคับจะไม่ได้กล่าวถึงการกลับคืนสู่สังคมเป็นการเฉพาะ แต่ได้กำหนด
มาตรการคุ้มครองและการช่วยเหลือผู้เสียหายโดยละเอียด (มาตรา 11)
และสำหรับเด็ก (มาตรา 13, 14, 15, 16)
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ปัญหาและความท้าทายในการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสูส่ ังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ปัญหาและความท้าทายที่พบในศูนย์เยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมมีสองประเด็นหลัก
•

ประสบการณ์ระหว่างการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

•

ความท้าทายเชิงโครงสร้างและสถาบันในระหว่างเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย

ประสบการณ์ระหว่างการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม
ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

•
•
•
•
•

ความรู้สึกและปฏิกิริยาระหว่างการเยียวยาฟื้นฟูและ
การกลับคืนสู่สังคม
การรับมือกับการค้ามนุษย์ ความเปราะบางก่อนการค้า
มนุษย์ และความท้าทายในการกลับคืนสู่สังคม
บทบาทของครอบครัวในการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย
บทบาทของชุมชนในการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย
ที่มาของความช่วยเหลือและความสามารถในการฟื้นตัวสู่
สภาวะปรกติ

ความท้าทายเชิงโครงสร้างและสถาบันในระหว่างเยียวยาฟื้นฟูและ
การกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย

•
•
•
•
•
•
•

กระบวนการระยะยาวภายใต้วิกฤตและการถดถอย
ความพร้อม การเข้าถึง และความเหมาะสมของบริการด้านการ
กลับคืนสู่สังคม
การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านการกลับคืนสู่สังคม
ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ทักษะ และความละเอียดอ่อน
ความสำคัญของการบริหารจัดการเคส และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เสียหาย
ขาดการประสานงานและการส่งตัว
บาดแผลทางใจที่เกิดจากการรับฟังและภาวะหมดไฟในกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงาน

การเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งอาจใช้เวลานานหลายเดือนหรือหลายปี ปัญหาและความท้าทายบางอย่างเกิดจาก
ประสบการณ์ ความต้องการและการตัดสินใจของผู้เสียหาย ปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้นจากปัญหาเชิงโครงสร้างและสถาบันในกรอบการดำเนินงานการกลับคืนสู่สังคม
ความเข้าใจในปัจจัยที่แตกต่างหรือปัจจัยที่ขัดแย้งกันในบางครั้งที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต้องเผชิญ คือกุญแจสำคัญในการดูแลการบำบัดฟื้นฟูและ
การกลับคืนสู่สังคม ปัญหาและความท้าทายยังแตกต่างกันไปตาม อายุ เพศสภาพ สถานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา ภูมิหลังครอบครัว ประสบการณ์ แรงจูงใจ
และเป้าหมายของผู้เสียหาย ปัจจัยเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาการกลับคืนสู่สังคม และเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เสียหายต้อง
เผชิญในการดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนของตนเอง
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ประสบการณ์ระหว่างการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสูส่ ังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ความรู้สึกและปฏิกิริยาระหว่างการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม
การกลับคืนสู่สังคมที่ประสบความสำเร็จนั้น พิจารณาจากลักษณะความ
เป็นอยู่ที่ดี พึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นใจ และมีความสัมพันธ์ทางสังคมใน
เชิงบวก โดยทั่วไป อารมณ์และปฏิกิริยาของผู้เสียหายจะเปลี่ยนไปในทาง
ที่ดีขึ้นหลังการบำบัดฟื้นฟูและได้ดำเนินชีวิตต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับ
ผู้เสียหายบางรายอาจเกิดวิกฤตขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป โดยรวมแล้วในระหว่าง
การบำบัดฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะมีทั้ง
อารมณ์และปฏิกิริยาทั้งในด้านบวกและด้านลบ

เมื่อฉันเดินทางกลับถึง [บ้าน] ฉันตื่นเต้นมากที่ได้พบกับแม่และ
น้องสาวคนเล็กของฉัน แต่ในขณะเดียวกัน ฉันก็รู้สึกกลัวที่จะต้อง
เผชิญหน้ากับครอบครัว เพื่อนบ้าน และเพื่อนฝูง เพราะแมงดาและ
พวกลูกสมุนยังไม่ได้ถูกจับ ฉันจึงไม่มั่นใจในความปลอดภัย
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) ii

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อาจรู้สึกถึงอารมณ์ที่ตรงข้ามกันหรือและขัดแย้ง
กัน ตัวอย่างเช่น ผู้เสียหายอาจรู้สึกโล่งใจและมีความสุขที่ได้อยู่บ้านกับ
ครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามจัดการกับความโกรธและ
ความคับข้องใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง หรือกับความท้าทายในการ
กลับคืนสู่สังคม

[สิง่ ที่สำคัญ] สำหรับผม [คือ] ความช่วยเหลือที่คุณให้ผม ความรัก
ที่คุณให้กับผม ความเคารพที่คุณให้ผม และบางครั้งคำพูดดี ๆ
การกระทำที่น่ารักที่ทำให้คุณพูดได้ว่า: ดูสิ คนนี้คือคนที่ผมไว้ใจได้
... การสนับสนุน [การพูด] เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว (ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์)iii

ความรู้สึกโล่งใจ ความหวัง ความรู้สกึ ขอบคุณ ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์รู้สึกโล่งใจเมื่อการค้ามนุษย์สิ้นสุดลง และสามารถกลับสู่ “ชีวิตปกติ”
ผู้ถูกค้ามนุษย์จำนวนมากมีความสุขและรู้สึกขอบคุณที่ได้กลับมาพบ
ครอบครัวอีกครั้งและมีความหวังในอนาคต หลายคนยังรู้สึกขอบคุณใน
ความช่วยเหลือและการปลอบโยนระหว่างกลับคืนสู่สังคมและเป็นการดีที่
ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว

ฉันรูส้ กึ อยากเจอแม่มาก...ทันทีที่เธอมาถึง ฉันวิ่งเข้าไปกอดแม่
ทั้งน้ำตา ตอนนั้นฉันมีความสุขแค่ไหน
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)iv

ความมั่นใจในตนเองและสุขภาวะที่ดี ผู้เสียหายมักรู้สึกถึงสุขภาวะทาง
จิตใจและมีความมั่นใจมากขึ้นระหว่างการกลับคืนสู่สังคม พวกเขาจะ
กลับมารู้สึกปลอดภัยและมั่นคง เริ่มรับได้หรือยอมรับประสบการณ์ที่
เจ็บปวดและที่กระทบกระเทือนจิตใจ เริ่มมีความเชื่อใจและมีความสัมพันธ์
กับผู้อื่น พวกเขามีความมั่นใจ พึ่งพาตนเองได้ และตัดสินใจอนาคตของ
ตนเองได้
ระหว่างที่พวกเขาได้รับการเยียวยาฟื้นฟูจากการค้ามนุษย์ ผู้เสียหายบาง
รายต้องลำบากกับอัตลักษณ์ว่า เคยตกเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์ หลายคน
ไม่ต้องการให้ผู้อื่นมองเห็นเฉพาะด้านที่ตนเองเคยถูกแสวงหาประโยชน์
สำหรับผู้เสียหายจำนวนมาก อัตลักษณ์นี้อาจไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พวกเขา
มองเห็นตนเองหรือประสบการณ์ของตนเอง

ฉันอยากบอกให้ผู้หญิงคนอื่นรู้จักเคารพตัวเองและอย่าให้คนอื่นมา
ดูถูก จะทำอะไรก็ตามให้นึกถึงตัวเอง คุณสามารถตัดสินใจได้เอง
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)v

คุณควรรู้ว่า ชีวิตจะไม่พรากทุกสิ่งไปจากคุณ หากคุณเชื่อมั่นใน
ตัวเองและพยายามอย่างเต็มที่ คุณจะมีความสุขและประสบ
ความสำเร็จ สิ่งที่เราได้กลับมานั้นมากกว่าสิ่งที่เราสูญเสียไป
เชื่อเถอะ พิสูจน์ได้จากประสบการณ์และความสำเร็จของฉัน
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)vi
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ความหวัน่ เกรงด้านความปลอดภัย ผูเ้ สียหายหลายรายรู้สึกกลัวในความ
ปลอดภัยของตนเองและครอบครัว เนื่องจากผู้ค้ามนุษย์มักมาจากชุมชน
ของตนหรือรู้ว่าตนอาศัยอยู่ที่ใด เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองอย่าง
เพียงพอแก่ผู้เสียหายที่ถูกค้ามนุษย์ในระหว่างการกลับคืนสู่สังคม
ผู้เสียหายบางรายต้องเผชิญกับความเสีย่ งภายในครอบครัว
ซึ่งรวมถึงความรุนแรงและการล่วงละเมิดจากคนในครอบครัว ผู้เสียหาย
อาจถูกคุกคามและทำร้ายร่างกายโดยสมาชิกในชุมชน (เช่น เนื่องจาก
พวกเขามีส่วนในการค้าประเวณีขณะถูกค้ามนุษย์ หรือเพราะพวกเขา
ไม่ได้รับการปกป้องในชุมชนในฐานะผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานหรือเป็นแม่
เลี้ยงเดี่ยว) เด็กที่ถกู ค้ามนุษย์มักถูกรังแกและถูกเพื่อนที่โรงเรียนและใน
ชุมชนทำร้าย
ความเครียด ช็อก บาดแผลทางใจ และความไม่สงบทางใจ ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์หลายคนรู้สึกซ็อกและมีบาดแผลทางใจหลังการค้ามนุษย์
บาดแผลทางใจมีผลกระทบทางร่างกายและจิตใจอย่างลึกซึ้งและยาวนาน
มีอิทธิพลต่อการรับมือของผู้เสียหายในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหลังจาก
การค้ามนุษย์และในระหว่างการกลับคืนสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว
สมาชิกในชุมชน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการกลับคืนสู่สังคม
ผู้เสียหายมักจะรู้สึกเครียด ไม่มีความสงบทางใจ หดหู่ และสิ้นหวัง ซึ่งเป็น
ผลพวงมาจากการค้ามนุษย์ ปัญหาที่มีอยู่ก่อน (เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ
และหนี้สิน ความขัดแย้งในครอบครัว ปัญหาสุขภาพ และความต้องการ
ของครอบครัว) อาจส่งผลต่อสุขภาวะทางจิต ปัญหาที่ก่อให้เกิด
ความเครียดและความไม่สงบทางใจอาจเกิดขึ้นในระหว่างการกลับคืนสู่
สังคม ซึ่งรวมถึงความตึงเครียดภายในครอบครัวและชุมชน ตลอดจน
ความยากลำบากในการหางานทำหรือดูแลผู้ที่อยู่ในอุปการะ
ความละอายใจ ตำหนิตนเอง และความอับอาย ผู้เสียหายจำนวนมาก
รู้สึกละอายใจที่ตกเป็นผู้เสียหายการค้ามนุษย์ และสิ่งที่พวกเขาถูกบังคับ
ให้ทำในขณะที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ (เช่น การค้าประเวณี การโยกย้าย
ถิ่นฐานแบบไม่ปกติ การทำงานผิดกฎหมาย การก่ออาชญากรรม)
ผู้เสียหายอาจรู้สึกละอายใจที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูและ
การกลับคืนสู่สังคมหลังการค้ามนุษย์
ผู้เสียหายมักจะถูกตำหนิโดยสมาชิกในครอบครัวจาก "ความล้มเหลวใน
การโยกย้ายถิ่นฐาน" การกลับมาแบบไม่มีเงิน เป็นหนี้ ถูกจับกุม หรือถูกส่ง
ตัวกลับประเทศจากการกระทำในระหว่างที่ถูกค้ามนุษย์หรือการที่ไม่
สามารถหารายได้เมื่อกลับมาถึงภูมิลำเนา
ผู้เสียหาย (หรือบางครั้งครอบครัวของพวกเขา) ต้องเผชิญกับการตีตรา
และการเลือกปฏิบัติในชุมชนของและอาจถูกกีดกันทางสังคม ในบางกรณี
ปฏิกิริยาเชิงลบจากสมาชิกในชุมชนทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถหางาน หรือ
ใช้ชีวิตในชุมชน หรือเข้าถึงบริการสำหรับตนเองหรือผู้ที่อยู่ในอุปการะ

เพื่อนในโรงเรียน และ แม่ของฉัน ใช้ความรุนแรงกับผม เพื่อนที่
โรงเรียนพยายามทำร้ายผม และผมก็สู้กลับ แม่ทุบตีผมเพราะผม
ซุกซนและขัดใจไม่ทำตามที่แม่ต้องการ แม่ทำให้ผมรู้สึกสะเทือนใจ
มาก (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) vii

...เธอถูกเพื่อนบ้านข่มขืน
พวกเขาบอกว่า "ให้เธอนอนกับ [ชาวต่างชาติ] เธอจะยอมไหม"
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) viii

หญิงหลายคนพบว่า การเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นเรื่องยาก...
การเยียวยาฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจเป็นเรื่องที่ยากลำบาก
อย่างน้อยก็ในช่วงแรก (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) ix

ฉันโกรธมาก ตอนที่พูดออกไป และไม่ว่าพวกเขาจะบอกฉันให้ใจ
เย็นแค่ไหน ฉันก็ควบคุมอารมณ์โกรธไม่ได้ ฉันร้องไห้ออกมา มัน
เจ็บปวดมาก (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)x

มันน่าอับอายมาก ผมไม่ได้ออกจากบ้าน ผมอยู่แต่ในบ้าน ผมรู้สึก
แย่มาก ๆ ในที่สุดผมก็ไม่สามารถพบเพื่อนของผมได้ เพราะผมรู้สึก
ละอายใจกับสภาพของตัวเองมาก ครอบครัวของผมไม่ค่อยลงรอย
กัน[... ] หลังจากประสบการณ์เรื่องร้าย ๆ ผมรู้สึกหงุดหงิด
ง่าย (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xi

ฉันต้องเจอกับข่าวลือแย่ ๆ [บางคน] พวกเขาบอกว่า ฉันที่เป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รับความช่วยเหลือที่ดีเช่นนี้ได้
อย่างไร (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xii

ผู้คืนถิ่นมักจะได้รับผลกระทบจากการตีตราจากสิ่งรอบตัว พวกเขา
มักจะเดินไปตามถนนและคิดสงสัยว่าคนอื่นจะรู้ไหมว่าพวกเขาเคย
ไปไหนมาและเคยทำอะไรมาบ้าง...เป็นที่ทราบว่า ครอบครัวของ
ผู้เสียหายรู้สึกละอายใจ [ในตัวพวกเขา] และถูกปฏิเสธเมื่อ
เดินทางกลับมา (ผู้ปฏิบัติงาน)xiii
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ความระแวงสงสัยและไม่เชื่อใจผู้อื่น การค้ามนุษย์ทำลายความเชื่อใจ
ของผู้เสียหาย แม้กระทั่งผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือกับพวกเขา
ผู้เสียหายบางรายไม่เชื่อว่าความช่วยเหลือนั้นเป็นของฟรีและกังวล
เกี่ยวกับ "ภาระผูกพัน" และ "หนี้" ที่ได้รับจากความช่วยเหลือในการ
กลับคืนสู่สังคม ผู้ถกู ค้ามนุษย์บางคนกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขที่มาพร้อมกับ
ความช่วยเหลือ รวมถึงการที่พวกเขาจะไม่สามารถชำระคืนเงินกู้
เพื่อธุรกิจหรือค่าฝึกอบรมได้

ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อ โดยทั่วไปผมสามารถพูดได้ว่า ผมไม่เชื่อว่า
วันนี้จะมีคนให้ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนได้"
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xiv

ในบางกรณี ความระแวงสงสัยและการไม่เชื่อใจในความช่วยเหลือทำให้
ผู้เสียหายปฏิเสธที่จะรับบริการ ในกรณีอื่น ๆ ผู้เสียหายยอมรับ
ความช่วยเหลือด้านการกลับคืนสู่สังคมหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง หรือเพื่อ
รับมือกับความต้องการเร่งด่วนหรือวิกฤตในการฟื้นฟูและการกลับคืนสู่
สังคม การสร้างความไว้วางใจมักต้องใช้เวลาและแสดงออกอย่างเป็น
รูปธรรมถึงความน่าเชื่อถือของผู้ปฏิบัตงิ าน และความช่วยเหลือนั้นต้องมา
จากเจตนาที่หวังดีอย่างแท้จริง

มีคนบอกฉันว่าฉันสามารถอยู่ที่นั่นกับลูกๆ ได้สักพักหนึ่ง เรา
จะได้รับการรักษาและเลี้ยงดู ตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อ ทุกวันนี้หา
อะไรฟรีได้ยาก ฉันคิดว่าพวกเขาจะมาขออะไรในภายหลัง ...
ฉันคิดว่าพวกเขาอาจจะต้องการอวัยวะของฉัน มันแปลกที่
ได้รับความช่วยเหลือฟรีและนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของฉันเลย"
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xv

ผู้เสียหายจะแสดงอารมณ์และปฏิกิริยาที่หลากหลายในระหว่างการกลับคืนสู่สังคมที่ในบางครั้งอาจดูขัดแย้งกัน
ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาต่างมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้เสียหาย การประมวลผล
อารมณ์และปฏิกิริยาระหว่างการบำบัดฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม การสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับครอบครัวและสมาชิกในชุมชน
การสร้างความไว้วางใจและการเอาชนะความระแวงสงสัยนั้น ส่งผลต่อความเต็มใจของผู้เสียหายที่จะยอมรับความช่วยเหลือในการ
กลับคืนสู่สังคม

การรับมือกับการค้ามนุษย์ ความเปราะบางก่อนการค้ามนุษย์ และความท้าทายในการกลับคืนสู่สังคม
การค้ามนุษย์ส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจของผู้เสียหาย การช่วยเหลือด้านการกลับคืนสู่สังคมส่วนใหญ่มุ่งเป้าไป
ที่ผลกระทบเหล่านี้โดยตรง ทั้งโดยทันทีและในระยะยาว (เช่น เพื่อจัดการกับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเรื้อรังตลอดจนบาดแผลทางใจที่เกิดจากการค้ามนุษย์
เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและความตึงเครียดภายในครอบครัว)

ผลกระทบของการค้ามนุษย์

ความเปราะบางก่อน
การค้ามนุษย์

ความเปราะบางหลังจาก
การค้ามนุษย์

นอกจากนี้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวนมากประสบปัญหาชีวิตก่อนถูกค้ามนุษย์ ซึ่งมัก
มีส่วนที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์และยังคงเป็นความท้าทายในระหว่างการ
กลับคืนสู่สังคม ผู้เสียหายจำนวนมากมีปัญหาทางเศรษฐกิจก่อนการค้ามนุษย์ ซึ่งโดยทั่วไป
แล้วจะรุนแรงขึ้นจากการค้ามนุษย์ ตัวอย่างเช่น หนี้จากการโยกย้ายถิ่นฐาน การไม่ได้รับ
ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาทำให้ความท้าทายทางเศรษฐกิจที่มีอยู่
ก่อนเพิ่มมากขึ้น ผู้เสียหายบางรายถูกล่วงละเมิดก่อนการค้ามนุษย์และถูกบังคับโดย
พฤติการณ์ให้กลับไปใช้ชีวิตอยูใ่ นสถานการณ์ที่มีการล่วงละเมิดภายในครอบครัว สมาชิกใน
ครอบครัวของผู้เสียหายรายอื่น ๆ มีปัญหาด้านสุขภาพก่อนการค้ามนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้
รับการรักษาหรือยังคงไม่ได้รับการรักษาต่อไปหลังการค้ามนุษย์

ปัญหาอื่น ๆ อาจปรากฏขึ้นในชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้เสียหายระหว่างการ
เยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการปฏิบัติการ (เช่น
การหย่าร้างหรือการแต่งงานใหม่ การมีลูก การตกงาน การดูแลพ่อแม่ที่ชรา
ภาพ) ปัญหาบางอย่างอาจรุนแรงมากจนผู้เสียหายอาจมีความเสี่ยงต่อการถูกค้า
มนุษย์ซ้ำ หรือถูกแสวงประโยชน์และถูกละเมิดในรูปแบบอื่น ๆ

สิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของฉันก่อนที่จะ
สามารถทำงานและหาเงินต่อไปได้ แต่กระบวนการ [เยียวยา
ฟื้นฟู] ใช้เวลานาน (ผู้เสียหายการค้ามนุษย์)xvi
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การฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมเกี่ยวข้องกับการจัดการผลกระทบจากการค้ามนุษย์ รวมถึงความเปราะบางของการค้ามนุษย์และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เสียหายในระหว่างการกลับคืนสู่สังคม ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญ ต้องคำนึงถึง
ความเปราะบาง ความต้องการในการออกแบบ และดำเนินการตามแผนบำบัดฟื้นฟูแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่ละราย

ความเปราะบางและความช่วยเหลือใดที่มอี ยู่ในช่วงก่อนการค้ามนุษย์ ที่เกิดจากการค้ามนุษย์
และ/หรือในระหว่างการกลับคืนสูส่ ังคม?
ความเปราะบางและความต้องการ

บริการด้านการกลับคืนสู่สังคมที่จำเป็น

ก่อนการค้ามนุษย์

ที่เกิดจากการค้ามนุษย์

ในระหว่างการกลับคืนสู่สงั คม

บทบาทของครอบครัวในการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย
ผู้เสียหายเกือบทั้งหมดต้องอาศัยความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวในระหว่างการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม ไม่ว่าครอบครัวจะช่วยเหลือ
ผู้เสียหายหรือไม่ก็ตาม แต่ปัจจัยนี้จะส่งผลต่อผลลัพธ์ของการกลับคืนสู่สังคม ผู้เสียหายจำนวนมากกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ได้รับความช่วยเหลือ
และปกป้อง จากสมาชิกในครอบครัว แต่บางส่วนกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมที่ส่งผลร้ายและไม่ได้รับความช่วยเหลือ และในบางกรณีกลับไปสู่สถานการณ์
ที่ถูกล่วงละเมิด
การกลับคืนสู่สังคมอาจมีความซับซ้อนแม้ในสภาพแวดล้อมครอบครัวที่ดี
ความรู้สึกโล่งใจและความสุขในระยะแรกมักจะหายไป เพราะ
ความตึงเครียดและความท้าทายที่พบในแต่ละวัน รวมถึงปัญหา
ทางการเงิน ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ความละอายใจและ
การถูกตำหนิและปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว

การค้ามนุษย์ยังส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวที่ต้องเสียใจกับสิ่งที่
คนในครอบครัวต้องเผชิญ การหายตัวไป ความเสียหายจาก
การพลัดพราก และความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์สมาชิกใน
ครอบครัว หลายคนประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเมื่อผู้เสียหายไม่อยู่ ซึ่งเป็น
การหายตัวที่ไม่ได้รับคำอธิบายใด ๆ (เช่น
ในกรณีที่ผู้เสียหายกลัวที่จะเปิดเผยว่าถูกแสวงประโยชน์อย่างไร)

[ผู้เสียหายบางราย] กลับไปสู่ครอบครัวที่มีปัญหามากมาย หมายถึง
ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ ยากจนมาก...ซึ่งเดิมทีเป็นปัจจัยผลักดันให้
[บุคคล] ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ผู้ปฏิบัติงาน) xvii

[ตอนที่แม่ป่วยกลับมา] ผมรู้สึกเศร้า ผมรู้สึกเบื่อหน่าย ผมรู้สึก
เศร้า ใครจะไม่รู้สึกเสียใจบ้าง ถ้าเห็นแม่ของเขาในสภาพแบบนั้น
(ลูกชายของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xviii
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สมาชิกในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมแย่ ๆ หรือเอาแน่เอานอนไม่ได้ของผู้เสียหายที่อาจแสดงออกมาเมื่อกลับบ้าน และในขณะที่พวกเขา
พยายามดิ้นรนที่จะทิ้งเรื่องการค้ามนุษย์ไว้ข้างหลัง สมาชิกในครอบครัวของผู้เสียหาย มักต้องการความช่วยเหลือในระหว่างการกลับคืนสู่สังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสำหรับเด็กในอุปการะและผู้ปกครอง

สภาพแวดล้อมของครอบครัวที่ไม่เอื้ออำนวย ส่งผลเสียต่อความสำเร็จในการกลับคืนสู่สังคม ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของ
ครอบครัวที่ผู้เสียหายต้องกลับไปอยู่ด้วยนั้นเป็นสิ่งสำคัญ สภาพแวดล้อมเหล่านี้มีผลกระทบต่อการฟื้นฟู และการกลับคืนสู่สังคม
ของผู้เสียหาย รวมถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือสมาชิกครอบครัวควบคู่ไปกับผู้เสียหาย สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างหนึ่งคือ
ผลกระทบของการค้ามนุษย์ที่มีต่อสมาชิกในครอบครัวและปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการกลับคืนสู่สังคม

บทบาทของชุมชนในการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย
ผู้เสียหายจำนวนมากกลับสู่ภูมิลำเนาด้วยสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ให้การ
สนับสนุน พวกเขารู้สึกอุ่นใจ ได้รับกำลังใจและความเห็นอกเห็นใจ ความ
ช่วยเหลือและความเมตตา เป็นที่ยอมรับจากเพื่อน เพื่อนบ้าน คนรอบข้าง
และสมาชิกในชุมชน อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์คนอื่น ๆ
อาจถูกตัดสิน วิพากษ์วิจารณ์ และโดนดูถูก โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการ
โยกย้ายถิ่นฐานที่ "ล้มเหลว" และการกลับมาแบบไม่มีเงินติดตัว

[เพื่อนบ้านปฏิบัติกับฉัน]อย่างดี หลายคนเอาอาหารมาให้ตอนฉัน
กลับถึงบ้าน เพื่อนบ้านหลายคนมาเยี่ยมฉันตั้งแต่กลางคืนจนถึง
เช้า บางคนแนะนำว่าไม่ให้ฉันไปทำงานต่างประเทศอีก บางคน
ต้องการรู้ว่า ฉันเป็นอย่างไรบ้าง (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xix

พวกเขาอาจถูกเลือกปฏิบัติจากพฤติกรรมที่ "ไม่เป็นที่ยอมรับ" ขณะ
ถูกค้ามนุษย์ (เช่น การค้าประเวณี ตั้งครรภ์ขณะถูกค้ามนุษย์ ถูกจับกุม)
ความอยากรู้อยากเห็นและการเลือกปฏิบัติของคน ทำให้ฉันรู้สึก
หรือพฤติกรรมที่ "มีปัญหา" เมื่อกลับถึงบ้าน (เช่น อาการกระวนกระวาย
กลัว ถ้าฉันกลับบ้านเกิด ฉันจะอยู่แค่สองสามชั่วโมงหรือหนึ่ง
วันที่บ้าน...ฉันไม่กล้าออกไปเจอคนอื่น
โกรธ เครียด หดหู่ หรือเพียงแค่การทำตัวที่แตกต่างไปจากเดิม) สมาชิก
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)xx
ชุมชนอาจรู้สึกอิจฉาหรือไม่พอใจเมื่อผู้เสียหายได้รับการสนับสนุนและ
ความช่วยเหลือที่อาจรู้สึกอิจฉาหรือไม่พอใจ เมื่อผู้เสียหายได้รับการ
สนับสนุนและความช่วยเหลือที่อาจจำเป็นต่อพวกเขา หรือเป็นที่ต้องการ
ผู้เสียหายอาจเผชิญกับปฏิกิริยาที่แตกต่างกันจากสมาชิกแต่ละคนในชุมชน เพื่อนและเพื่อนบ้านบางคนอาจเป็นผู้ให้การสนับสนุนที่คอยปลอบโยน ในขณะที่คน
อื่นอาจนินทา วิพากษ์วิจารณ์ และเลือกปฏิบัติ

แม้ว่าชุมชนจะมีส่วนสนับสนุนผู้เสียหายระหว่างการกลับคืนสู่สังคม แต่สภาพแวดล้อมของชุมชนที่ไม่เอื้ออำนวย อาจบ่อนทำลาย
การกลับคืนสู่สังคมได้เช่นเดียวกัน สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ผู้เสียหายกลับไป ผลกระทบต่อการฟื้นฟูและการ
กลับคืนสู่สังคมของพวกเขา รวมถึงสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการกลับคืนสู่สังคมสามารถช่วยเหลือเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้
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ที่มาของความช่วยเหลือและความสามารถในการฟื้นตัวสู่สภาวะปรกติ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีความเปราะบางหลายประการ อันเป็นผลจาก
การค้ามนุษย์ รวมถึงความเปราะบางในชีวิตที่มีอยู่ก่อนการค้ามนุษย์ อย่างไร
ก็ตาม พวกเขายังมีความแข็งแกร่งและความสามารถในการฟื้นตัวที่จะนำไป
ปรับใช้ในการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม ที่มาของความสามารถใน
การฟื้นตัว ได้แก่ ทักษะชีวิต การศึกษา การฝึกอาชีพ ความมั่นใจและความ
นับถือตนเอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางคน อาจไม่ต้องการความช่วยเหลือในการ
กลับคืนสู่สังคม พวกเขาสามารถรับมือได้ด้วยตัวเอง หรือด้วยการสนับสนุน
จากคนรอบข้าง พวกเขาอาจมีแหล่งสนับสนุนที่พึ่งพาได้ ซึ่งรวมถึงสมาชิก
ในครอบครัวที่ให้ความช่วยเหลือ เครือข่ายสังคมที่เข้มแข็ง และ/หรือรูปแบบ
การสนับสนุนตนเองอื่น ๆ เช่น งาน การฝึกอบรมทางวิชาชีพ หรือ
ทักษะการแก้ไขปัญหาส่วนบุคคล
ผู้เสียหายบางรายอาจต้องการความช่วยเหลือในระหว่างการกลับคืนสู่สังคม
แต่ต้องการรับความช่วยเหลือนอกกรอบการทำงานด้านการค้ามนุษย์ (เช่น
จากกรอบความคุ้มครองทางสังคมหรือการคุ้มครองเด็ก) ผู้เสียหายอาจ
เผชิญกับความท้าทายมากมายในระหว่างการกลับคืนสู่สังคม และพวกเขา
อาจไม่มีทักษะที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตนเอง

เธอต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ [เล็กน้อย] และเราดูแลใน
ส่วนนี้ แต่เธอเคยมีอาชีพ เธอเป็นช่างทำผม...เธอมีครอบครัวแล้ว
เธอกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัว เธอเคยมีงานที่ดีในร้านเสริมสวยที่
ดี... แน่นอนว่าเราสามารถช่วยเธอได้ในอนาคต แต่ฉันไม่แน่ใจว่า
เธอต้องการหรือไม่ (ผู้ปฏิบัติงาน)xxi

เรามี [ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์] คนที่มีประสบการณ์ชีวิตซึ่ง
ช่วยพวกเขาในการรับมือ... พวกเขาไม่แสดงอารมณ์แปรปรวน
พวกเขาเข้าใจว่า... นี่ไม่ใช่จุดจบ สิ่งต่าง ๆ สามารถดีขึ้นได้
(ผู้ปฏิบัติงาน) xxii

[ผู้เสียหายค้ามนุษย์รายหนึ่งที่เราช่วยเหลือ] มาจากวัฒนธรรม
ทีเ่ หมือนจะให้ความสำคัญกับความภาคภูมใิ จ ดังนั้นผมคิดว่า
การที่เธอผ่านเรื่องนี้มาแล้ว แต่เธอก้าวผ่านมันไปได้ เรื่องนี้จะ
ไม่ทำให้เธอท้อถอย และนี่คือสิ่งสำคัญที่ช่วยเธอผ่านมันไปได้
(ผู้ปฏิบัติงาน) xxiii

นอกจากนี้ ความสามารถในการฟื้นตัวนั้นไม่ได้เท่ากันในทุกด้าน ผู้เสียหาย
อาจฟื้นตัวได้ง่ายกับบางปัญหาแต่อาจรับมือกับปัญหาอื่นได้ยากกว่า การเข้าถึง
ความช่วยเหลือในระยะหลังของการกลับคืนสู่สังคม เพื่อรับมือวิกฤตหรือความถดถอยนั้น มีความสำคัญต่อการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนของผู้เสียหาย

ผู้ปฏิบัติงานสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายในการระบุที่มาของความสามารถในการฟื้นตัว การช่วยเหลือที่สนับสนุนการบำบัดฟื้นฟู และ
การกลับคืนสู่สังคมที่พร้อมให้บริการแก่ผู้เสียหาย หากต้องการได้รับการช่วยเหลือในระยะการกลับคืนสู่สังคม หรือเพื่อรับมือกับวิกฤต
หรือปัญหาที่พวกเขาอาจพบในระหว่างการกลับคืนสู่สังคม

ความช่วยเหลือในการกลับคืนสูส่ ังคมด้านใดบ้างที่ผู้เสียหายได้รับ นอกเหนือจากความช่วยเหลือ
ในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์? คุณสามารถปรับปรุงการส่งต่อผู้เสียหายไปยังบริการเหล่า
นี้ได้อย่างไร?
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แนวทางสำหรับผู้ปฏิบัตงิ าน
ควรมีความละเอียดอ่อนต่อสภาวะอารมณ์และปฏิกิริยาที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ประสบระหว่างการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม ซึ่งอาจ
รวมถึงความรู้สึกเชิงบวก (ความโล่งใจ ความหวัง ความรู้สึกขอบคุณ ความมั่นใจในตนเอง และสุขสภาวะที่ดีโดยทั่วไป) เช่นเดียวกับความรู้สึกเชิงลบ
(ความวิตกกังวลเรื่องความมั่นคงปลอดภัย ความตกใจและบาดแผลในใจ ความเครียดและความไม่สงบทางใจ ความละอายใจ การตำหนิตัวเอง ความอับอาย
ความระแวงสงสัย และการไม่เชื่อใจคนอื่น) ผู้ปฏิบัติงานควรรับรู้และสร้างความมั่นใจให้กับผู้เสียหายว่าปฏิกิริยาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดฟื้นฟูและ
การกลับคืนสู่สังคมโดยธรรมชาติ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกรายควรทราบถึงบริการด้านการกลับคืนสู่สังคมที่พร้อมให้บริการ รวมถึงบริการในชุมชน ในภูมิลำเนาและวิธีการเข้ารับ
ความช่วยเหลือเหล่านี้ จะต้องมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและครอบคลุมแก่ผู้เสียหายเรื่องบริการด้านการกลับคืนสู่สังคมที่ปรับให้เหมาะกับผู้เสียหายแต่ละคน ควร
ทำแน่ใจว่า ผู้เสียหายเข้าใจข้อมูลดังกล่าว ปรับข้อมูลให้เหมาะกับเด็กตามช่วงอายุและระดับพัฒนาการ ผู้เสียหาย (เด็กและผู้ใหญ่) ควรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สื่อเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นมีความชัดเจนและผู้เสียหายรายอื่น ๆ สามารถเข้าถึงได้
แผนการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายแต่ละราย ไม่ควรคำนึงถึงผลกระทบด้านการค้ามนุษย์เท่านั้น แต่ควรเข้าใจถึงความเปราะบางที่มีอยู่ก่อนการค้า
มนุษย์และปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตหลังการค้ามนุษย์ ทบทวนและแก้ไขแผนการกลับคืนสู่สังคมกับผู้เสียหายอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองต่อความสำเร็จและ
ความท้าทายที่พวกเขาเผชิญในระหว่างการกลับคืนสู่สังคม เด็กควรมีส่วนร่วมในการวางแผนการกลับคืนสู่สังคมและควรคำนึงถึงความเห็น ความคิด และ
ความต้องการของเด็ก เพื่อให้พวกเขาได้รับประโยชน์สูงสุด
ประเมินสถานการณ์ครอบครัวของผู้เสียหายแต่ละราย รวมถึงสิ่งที่จำเป็นในการส่งเสริม สภาพแวดล้อมการกลับคืนสู่สังคมและเสริมสร้างระบบความ
ช่วยเหลือจากครอบครัว คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของครอบครัวในการพัฒนาและดำเนินการตามแผนการกลับคืนสู่สังคม รวมทั้งความต้องการของสมาชิกใน
ครอบครัวด้านความช่วยเหลือ ควรช่วยให้ครอบครัวเตรียมความพร้อมก่อนที่ผู้เสียหายจะกลับมา รวมถึงเป็นคนกลางและให้คำปรึกษากับครอบครัว ให้บริการ
ด้านการกลับคืนสู่สังคมแก่สมาชิกในครอบครัวของผู้เสียหาย หากจำเป็น
คำนึงถึงสภาพแวดล้อมของชุมชนที่ผู้เสียหายจะต้องกลับไปและระบุความท้าทายที่พวกเขาอาจจะต้องเผชิญ ทำงานร่วมกับผู้เสียหายเพื่อเตรียม
ความพร้อมและจัดการกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการกลับคืนสู่สังคม รวมถึงปัญหาที่เด็กอาจจะต้องเผชิญโดยเฉพาะ พิจารณาวิธีการส่งเสริมความช่วยเหลือ
ในสภาพแวดล้อมของชุมชน ผู้คืนถิ่นจะต้องเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือภายในชุมชนรวมถึงทางเลือกในการป้องกัน หากพวกเขาเผชิญกับการล่วงละเมิด
หรือการทำร้ายร่างกายในชุมชน
นอกจากความเปราะบางของผู้เสียหายแล้ว ให้พึงคำนึงถึงจุดแข็งและความสามารถในการฟื้นตัวของผู้เสียหายด้วย แล้วใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น
ในระหว่างการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม สนับสนุนผู้เสียหายในการระบุที่มาของความสามารถในการฟื้นตัวในครอบครัวและชุมชนของพวกเขา
พร้อมกับตระหนักว่า สิ่งเหล่านีจ้ ะไม่ทำให้ผู้เสียหายต้องล้มเลิกความต้องการในการเข้ารับการช่วยเหลือ
เข้าถึงบริการจากหน่วยงานต่อต้านการค้ามนุษย์หรือจากผู้ให้บริการรายอื่น ตระหนักว่า บริการด้านการกลับคืนสู่สังคมเพื่อการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
อาจไม่ได้จำเป็นหรือเป็นที่ต้องการจากผู้เสียหายทุกคน ผู้เสียหายหลายรายอาจกลับคืนสู่สังคมในชุมชนที่ไม่มีบริการต่อต้านการค้ามนุษย์ ส่งต่อผู้เสียหายเพื่อ
รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม
พึงทราบว่า ผู้เสียหายบางรายอาจปฏิเสธบริการและความช่วยเหลือในระยะแรกของการกลับคืนสู่สังคม พร้อมให้บริการเมื่อผู้เสียหายต้องการบริการ
ด้านการกลับคืนสู่สังคมในภายหลัง หรือเพื่อรับมือกับวิกฤตที่พบในระหว่างการกลับคืนสู่สังคม อธิบายให้ผู้เสียหายเข้าใจถึงประเภทการบริการ วิธีการเข้าใช้
บริการในภายหลังหากพวกเขาปฏิเสธความช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคมในระยะแรก
จัดให้มีบริการด้านการกลับคืนสู่สังคมที่มคี ุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยไม่คำนึงถึงอายุ
เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ สัญชาติ ชาติพันธุ์ หรือแหล่งกำเนิดทางสังคม ความทุพพลภาพ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ และต้องมั่นใจว่าบริการกลับคืนสู่สังคมนั้น
คำนึงถึงบาดแผลทางใจ คำนึงถึงผู้เสียหาย เป็นมิตรต่อเด็ก ให้ความสำคัญกับเพศสภาพ และความเหมาะสมกับวัฒนธรรม
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ความท้าทายเชิงโครงสร้างและสถาบันในระหว่างการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม

กระบวนการระยะยาวที่มาพร้อมวิกฤตและความถดถอย
โดยส่วนใหญ่ผู้เสียหายจะกลับไปสู่สถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่มลี ักษณะเดิม ซึ่งเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดความเปราะบางต่อการค้ามนุษย์และทวีความ
รุนแรงขึ้นจากการค้ามนุษย์ พวกเขามักประสบปัญหาเชิงโครงสร้างในชุมชน เช่น การว่างงานภายในพื้นที่ ค่าครองชีพสูง การขาดความช่วยเหลือจากภาครัฐ
สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในอุปการะ และโอกาสที่มีอยู่จำกัด
การฟื้นตัวและการกลับคืนสู่สังคมใช้เวลานาน ส่วนใหญ่ใช้เวลาหลายปี ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวผู้เสียหายอาจประสบปัญหาที่แตกต่างกันไป ประกอบด้วยสภาพ
ความเป็นอยู่ สุขภาพทางร่างกายและจิตใจ สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม สถานะทางกฎหมาย และความต้องการของสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้
การกลับคืนสู่สังคมเป็นกระบวนการที่ไม่ได้เกิดขึ้นแบบเป็นเส้นตรง เมื่อเวลาผ่านไปผู้เสียหายอาจเผชิญกับวิกฤตและความถดถอยที่อาจจะทำให้ไม่ประสบ
ความสำเร็จในการกลับคืนสู่สังคม

ผู้เสียหายต้องเผชิญกับวิกฤตและความถดถอยที่แตกต่างกันระหว่างการเยียวยาฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม

สุขภาพ
ทางจิ ตที่ดี

การพัฒนา
การสนับสนุนทาง สภาพแวดล้อ
ตนเอง
สังคม และความรู้สึก มที่ปลอดภัย
สังคม และ
และมันคง
่
เศรษฐกิ จ

มาตรฐานการครอง
ชีพที่เหมาะสม

ขัน้ วิ กฤต

ขัน้ เปลี่ยนผ่าน

วิกฤตหรือความล้มเหลวอาจเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการกลับคืนสู่สังคม
(ในช่วงวิกฤต ช่วงเปลี่ยนผ่าน และความครอบคลุม) ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชนของผู้เสียหาย ผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์บางคนอาจประสบปัญหาเมื่อพวกเขากลับถึงบ้านในครั้ง
แรก แต่จะพบว่าโดยรวมชีวิตของพวกเขาดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป คนอื่นอาจ
ประสบปัญหาและความท้าทายในระยะหลังหรือเผชิญกับเหตุการณ์
เฉพาะในชีวิตในระหว่างการกลับคืนสู่สังคม

การกลับคืนสู่สงั คมและเป็ น
ส่วนหนึ่ งของสังคม

ล้มเหลว

สำเร็จ

สุขภาพทางกายและ
ความเป็ นอยู่ที่ดี

...คุณไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าคุณจะล้มลงเมื่อใด ดังนั้นคุณจึง
ต้องการความช่วยเหลือตลอดเวลา
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) xxiv
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การบริหารจัดการเคสนั้น มีบทบาทสำคัญในการคาดการณ์และจัดการ
กับปัญหาและวิกฤตที่เกิดขึ้น วิกฤตคือความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ
บุคคลที่ไม่สามารถเข้ารับความช่วยเหลือ หรือไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ครอบครัวหรือชุมชนของตนเอง การดำเนินงานบริหารจัดการเคสที่มีอยู่
ประกอบไปด้วย ทางเลือกในการรับบริการ และความช่วยเหลือในระยะ
หลังของการกลับคืนสู่สังคม สิ่งเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของ
การกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหาย โดยการให้ความช่วยเหลือกับผู้เสียหาย
ที่หลายคนไม่ได้รับจากครอบครัวหรือสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือรัฐ

ไม่สามารถนำแนวคิดแบบสูตรสำเร็จมาใช้กับประชากรกลุ่มนี้ได้
ไม่ว่าจะผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ใหญ่ เด็ก การค้ามนุษย์เพื่อค้าประเวณี
หรือค้าแรงงาน คุณแค่ไม่รู้ว่า คุณจะต้องร่วมงานกับพวกเขานาน
แค่ไหน เมื่อคุณคิดว่า พวกเขากำลังก้าวไปข้างหน้า มีบางอย่าง
เกิดขึ้นกับเคสของพวกเขา หรือกับครอบครัวของพวกเขา หรือ
พวกเขาเห็นบางอย่างในข่าวที่ไปกระตุ้นประสบการณ์ที่ก่อให้เกิด
บาดแผลทางจิตใจ และทำให้พวกเขาถดถอยไปหลายเดือนใน
บางครั้ง (ผู้ปฏิบัติงาน) XXV

การกลับคืนสู่สังคมเป็นกระบวนการระยะยาวและใช้เวลาหลายปี โดยผู้เสียหายจะต้องเผชิญกับวิกฤตและปัญหาชีวิตหลังการค้ามนุษย์
บริการด้านการกลับคืนสู่สังคม ควรพร้อมให้ความช่วยเหลือในระยะยาว เพื่อรับมือกับความท้าทายและวิกฤตที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
การบริหารจัดการเคสเป็นกุญแจสำคัญสู่การกลับคืนสู่สังคมที่ประสบความสำเร็จ

อะไรคือสาเหตุของการถดถอยและวิกฤตในการกลับคืนสู่สังคมทีค่ ุณทราบ? คุณควรใช้กลยุทธ์ใด
เพื่อจัดการกับสิ่งเหล่านี้?

ความพร้อม การเข้าถึง และความเหมาะสมของบริการด้านการกลับคืนสู่สังคม
ผู้เสียหายบางรายไม่ได้รับบริการด้านการกลับคืนสู่สังคม หลายคนไม่ได้รับการคัดแยก ไม่ได้รับความช่วยเหลือ และไม่ทราบว่าพวกเขามีสิทธิในฐานะผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงความสามารถในการเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ คนอื่นอาจไม่ได้มองว่าตนเองเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (เนื่องจากการค้ามนุษย์
ไม่แตกต่างไปจากประสบการณ์การโยกย้ายถิ่นฐาน หรือประสบการณ์ในการทำงานครั้งก่อน ๆ เพราะผู้เสียหายเป็นผู้แสวงหาทางเลือกเหล่านี้เอง หรือคิดว่า
ตนเองไม่ใช่กลุ่มเปราะบางและไม่ได้รู้สึกว่าตกเป็นผู้เสียหาย) นอกจากนี้ บริการด้านการกลับคืนสู่สังคมอาจไม่พร้อมให้บริการตลอด ไม่สามารถเข้าถึงได้
หรือไม่เหมาะสมกับความต้องการส่วนบุคคลของผู้เสียหาย หรือไม่เหมาะกับสถานการณ์ครอบครัว
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ไม่ครอบคลุมหรือไม่ได้ปรับให้เหมาะสมเป็นรายบุคคล
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวนมากไม่ได้รับชุดบริการด้านการกลับคืน
สู่สังคมที่ครอบคลุม บ่อยครั้งที่พวกเขา "ได้รับความช่วยเหลือที่ไม่
เพียงพอ" โดยได้รับความช่วยเหลือบางรูปแบบ แต่ไม่ใช่บริการเต็ม
รูปแบบที่เหมาะกับความต้องการและสถานการณ์ของแต่ละบุคคลเมื่อ
เวลาผ่านไป
ตัวอย่างเช่น แม้ว่าจะมีบริการด้านการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน
อย่างน้อยก็ในระยะเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคม แต่การดูแลทาง
การแพทย์ในรูปแบบอื่น ๆ (เช่น การดูแลด้านทันตกรรม การรักษาโรค
เฉพาะทาง หรือยาที่ต้องให้แพทย์สั่ง) อาจไม่ครอบคลุมผ่านการดูแล
สุขภาพของรัฐ และองค์กรด้านการกลับคืนสู่สังคมอาจมีทรัพยากรไม่
เพียงพอในการให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ ในลักษณะเดียวกัน โครงการ
ฝึกอาชีพอาจไม่สอดคล้องกับงานที่ผู้เสียหายสนใจ หรือไม่ได้แปลงเป็น
งานทางเลือกที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเองเสมอไป
อาจมีให้บริการบางอย่างแต่ด้วยขอบเขตที่จำกัด (เช่น การให้คำปรึกษา
หรือการรักษาพยาบาลเพียงไม่กี่ครั้ง) การดูแลเฉพาะโรคแบบเฉียบพลัน
ที่มีความซับซ้อน หรือต้องดูแลระยะยาว มักจะอยู่นอกเหนือไปจาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงานให้บริการด้านการกลับคืนสู่สังคม
ผู้เสียหายบางรายต้องการความช่วยเหลือในด้านที่ไม่มีบริการ
ตัวอย่างเช่น ผู้เสียหายบางรายมีบาดแผลทางใจที่ซับซ้อนและต้องการ
ความช่วยเหลือด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องหรือมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังหรือโรค
เฉพาะทางที่ต้องดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มีบริการดังกล่าว
ในชุมชนบ้านเกิด
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวนมากได้รับความช่วยเหลือที่ไม่ตรงตาม
ความต้องการเฉพาะบุคคล ตัวอย่างเช่น ในขณะที่การดำรงชีวิตอย่าง
ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้เสียหายส่วนใหญ่ การฝึกอบรมสาย
อาชีพที่มีอยู่นั้นมักมีทางเลือกที่จำกัด และมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่
ทักษะเดิม ๆ และมักถูกแบ่งอาชีพตามเพศสภาพ การฝึกอบรมและโอกาส
ทางเศรษฐกิจอาจไม่เข้ากับทักษะ ความสนใจ ความสามารถเฉพาะของ
ผู้เสียหาย หรือไม่เข้ากับเศรษฐกิจในชุมชนที่กลับไป นอกจากนี้ ผู้เสียหาย
อาจไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอในการหางานที่เหมาะสม และ/
หรือการก่อตั้งและการดำเนินธุรกิจหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

ฉันยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใด ๆ นอกจากถูกส่งกลับ
บ้าน [องค์กร] ให้ความช่วยเหลือคนที่กลับมาก่อนหน้านี้
แต่ตอนนี้พวกเขาไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใด ๆ แล้ว
พวกเขาบอกว่าตอนนี้เงินงบประมาณไม่เพียงพอ
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxvi

ในตอนนี้ การฝึกอบรมที่จัดไว้ให้มีอยู่จำกัดแค่เฉพาะงานฝีมือ
เท่านั้น นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรมาก สถานการณ์มันเปลี่ยนไป
แล้ว - ตอนนี้คุณต้องฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์
คุณต้องใช้ภาษา (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxvii

เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาการว่างงาน ทักษะชีวิต หรือเรื่องอื่น ๆ
ได้จนกว่าเราจะจัดการกับบาดแผลในใจ เราจะคาดหวังให้
ใครสักคนหางานทำได้อย่างไร ในเมื่อเขาไม่สามารถลุกจากเตียง
หรือกลัวที่จะออกจากศูนย์พักพิง (ผู้ปฏิบัติงาน) xxviii

[ยังขาด] ความช่วยเหลือทางจิตใจ ในตอนนั้นฉันไม่รู้จะเล่า
เรื่องนี้ให้ใครฟัง ไม่มีใครที่ฉันคุยด้วยได้ และฉันคิดว่าถ้าฉัน
ได้รับความช่วยเหลือด้านจิตใจในตอนนั้น ฉันคงไม่รู้สึกแย่
ในตอนนี้ (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xxix

ไม่มีการฝึกอบรมหรือเงินทุนใด ๆ ที่จะสอนให้เราดูแลและมี
ศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจได้ พวกเขาแค่ให้ฉันยืมเงินและบอกให้
ไปคุยกับเพื่อนบ้านว่าเราจะเอาเงินนี้ไปทำอะไร โครงการนี้ไม่ได้
ให้ความรู้กับเราจริง ๆ เราฝึกฝนกันเอง และพยายามขายอะไรก็
ได้ที่มีมูลค่า (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxx

ในบางกรณี ความช่วยเหลือเป็นอุปสรรคต่อความรับผิดชอบของผู้เสียหาย
และครอบครัว ผู้เสียหายบางรายไม่สามารถยอมรับบริการได้เนื่องจากต้อง
ให้ความสำคัญกับการหารายได้ ชำระหนี้ และดูแลสมาชิกในครอบครัว
ตัวอย่างเช่น ชั่วโมงการทำงาน อาจทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมวิชาชีพหรือการให้คำปรึกษาได้ ความช่วยเหลือที่ผู้เสียหายต้องการมัก
เกี่ยวพันกับความต้องการของสมาชิกในครอบครัว ผู้ซึ่งอาจต้องการบริการและการสนับสนุนเช่นเดียวกัน
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ไม่มีบริการสำหรับผู้เสียหายบางราย รวมถึงความต้องการที่มี
ซับซ้อนมากขึ้น ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางประเภทไม่ได้รับการ
พิจารณา และไม่ได้รับการดูแลภายใต้กรอบดำเนินงานด้านการ
กลับคืนสู่สังคม ตัวอย่างเช่น หลายประเทศมีบริการด้านการกลับคืนสู่
สังคมสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ถูกค้ามนุษย์ แต่ไม่มีบริการ
ดังกล่าวสำหรับผู้ชายหรือเด็กผู้ชาย ซึ่งความต้องการของพวกเขาไม่ได้
รับความสำคัญ และพวกเขามักถูกตำหนิหากไม่สามารถรับมือกับ
ปัญหาได้ด้วยตนเอง
ในลักษณะเดียวกัน เด็กที่ถูกค้ามนุษย์จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
เฉพาะทาง บ่อยครั้งต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการกลับคืนสู่สังคม
แบบพิเศษ โดยพิจารณาจากอายุ ระดับพัฒนาการ และประสบการณ์
การค้ามนุษย์ ทว่าในหลายกรณี บริการกลับคืนสู่สังคมสำหรับเด็กนั้น
ไม่ได้แตกต่างไปจากบริการสำหรับผู้ใหญ่
ผู้เสียหายประเภทอื่นที่อยู่ภายใต้การพิจารณาออกแบบและการ
ให้บริการกลับคืนสู่สังคมรวมถึงผู้ที่มีความพิการทางร่างกายและ
จิตใจ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงาน ผู้ที่มีอาการป่วยทาง
จิตขั้นรุนแรง บุคคลที่ใช้สารเสพติดและติดยาเสพติด และบุคคล
LGBTQI+ (หญิงรักหญิง ชายรักชาย รักร่วมสองเพศ คนข้ามเพศ
เพศทางเลือกหรือผู้ที่กำลังค้นหาตัวเอง เพศกำกวม รสนิยมทางเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศที่ตนเป็นผู้กำหนดเอง)
นอกจากนี้ ความต้องการในการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์บางรายมีความซับซ้อนเป็นพิเศษ ที่ต้องได้รับบริการ
แบบเฉพาะทาง ซึ่งอาจยังไม่พร้อมให้บริการเสมอไป

ส่วนใหญ่เด็กผู้ชายจะถูกตำหนิ อยู่อย่างโดดเดี่ยว เป็นคนชาย
ขอบ และถูกลงโทษจากการแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาที่
พวกเขามี...นี่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ และจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องเข้าใจมุมมองของผู้ชายและความช่วยเหลือที่พวกเขา
ต้องการ (ผู้ปฏิบัติงาน)xxxi

[ไม่ควรเน้นที่] ผู้หญิงเท่านั้น ไม่ใช่แค่ผู้เสียหายที่ถูกเอารัดเอา
เปรียบทางเพศเท่านั้น...[เราต้อง]คิดถึง[ผู้เสียหาย]ประเภทอื่น ๆ...
กลุ่มอื่นๆ การแสวงประโยชน์ประเภทอื่นๆ ที่ต้องให้ความสนใจ
และให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงาน) xxxii

[ผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตขั้นรุนแรง] ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการวินิจฉัย
และไม่มีความสามารถที่จะดูแลพวกเขาได้มากนัก... จำเป็นต้องมี
สถานที่พำนักระยะสั้นที่ให้ผู้คนได้อยู่อาศัย เพื่อรับการบำบัดดูแล
ทุกวัน แต่ไม่มีอะไรอย่างนั้นที่นี่เลย (ผู้ปฏิบัติงาน)xxxiii

...ต้องใช้เวลานานในการรักษาบาดแผลทางใจและภาวะซึมเศร้า
[... ] นักจิตวิทยากล่าวว่า ภาวะซึมเศร้าที่อยู่ลึกภายในจิตใจนั้น
ไม่ง่าย [ที่จะรักษา] มันต้องทำเป็นขั้นเป็นตอน
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xxxiv

ไม่ใช่บริการที่มีชุมชนเป็นฐาน โดยทั่วไปแล้วความช่วยเหลือด้าน
การกลับคืนสู่สังคมจะเสนอผ่านโครงการศูนย์พักพิง ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
เมืองที่อาจอยู่ไกลจากชุมชนบ้านเกิดของผู้เสียหาย ข้อกำหนดที่
ผู้เสียหายจะต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงที่ห่างจากชุมชนบ้านเกิด ซึ่ง
ในบางครั้งต้องอาศัยอยู่เป็นเวลานานและอาจทำให้การกลับคืนสู่
สังคมล่าช้า ทำให้พวกเขาไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิต "ตามปกติ" ทำ
กิจวัตรประจำวัน กลับไปสู่ครอบครัว เดินหน้าต่อ และคืนความ
อิสระในการปกครองตนเอง ผู้เสียหายอาจปฏิเสธการเข้ารับบริการ
ด้านการกลับคืนสู่สังคมในศูนย์พักพิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่
มีกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่จำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายหรือติดต่อ
กับครอบครัว หรือที่มีระเบียบและการลงโทษที่เข้มงวด

เรากำลังพยายามโน้มน้าวให้เปลี่ยนระบบการทำงานจาก
การให้บริการแค่ศูนย์พักพิงเพียงรูปแบบเดียว หมายความว่า ถ้าคุณไม่
ไปที่ศูนย์พักพิง คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ เว้นเสียแต่ว่าบุคคล
นั้นตกอยู่ในอันตรายจากการถูกค้ามนุษย์ซ้ำ หรืออาจถูกข่มขืนจาก
บุคคลในครอบครัว เราไม่เห็นเหตุผลว่า ทำไมคนจะต้องอยู่ไกลจากบ้าน
เพราะจะทำให้การบำบัดฟื้นฟูเป็นไปได้ช้าลง (ผู้ปฏิบัติงาน)xxxv

ถ้าฉันไปที่ศูนย์พักพิง ฉันจะมีที่พักพิง อาหาร ความช่วยเหลือทาง
การแพทย์เมื่อจำเป็นและความช่วยเหลือทางวัตถุ แต่ฉันปฏิเสธที่
จะไปศูนย์พักพิง ดังนั้นฉันเลยถูกทิ้งไว้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ใด ๆ (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxxvi
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ในประเทศที่ขาดการสนับสนุนแบบมีชุมชนเป็นฐาน จำนวนของศูนย์พัก
พิงที่น้อยลง มักจะหมายถึงผู้เสียหายไม่ได้รับความช่วยเหลือ ผู้เสียหาย
จำนวนมากไม่ได้รับการส่งต่อความช่วยเหลือและบริการทางสังคมแบบ
ทั่วไป ซึ่งบางส่วนอาจเป็นเพราะไม่มีบริการทางสังคม
เด็กที่ถูกค้ามนุษย์สว่ นใหญ่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการศูนย์พักพิงซึ่ง
ในบางครั้งเป็นเวลานาน นี่อาจเป็นสาเหตุของความเครียดและลด
ประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม เด็กทีถ่ ูกค้ามนุษย์ที่
ไม่สามารถกลับบ้านได้ (เช่น เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางครอบครัวที่ไม่
อำนวย หรือไม่มีเอกสารในการเดินทางกลับบ้าน) มักจะต้องอยู่ในศูนย์
พักพิงเป็นเวลานานบางครั้งอาจเป็นเวลาหลายปี แทบไม่มีแนวทาง
สำหรับการดูแลแบบเครือญาติหรือไม่มีที่พักพิงทางเลือกสำหรับเด็กที่ไม่
สามารถกลับคืนสู่สภาพแวดล้อมในบ้านเกิดได้
ความช่วยเหลือสำหรับเยาวชน เด็กที่ถูกค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นวัยกำลังเปลี่ยน
ผ่านไปสู่ชีวิตที่ต้องพึ่งพาตนเอง เมื่อไม่สามารถกลับไปสู่ครอบครัวและ
ชุมชนได้ เพราะศูนย์พักพิงมีอยู่อย่างจำกัด นอกจากนี้ ความช่วย
เหลือหลายรูปแบบ เช่น การรักษาพยาบาล การให้คำปรึกษา การ
ฝึกอบรม และการศึกษา มักมีบริการสำหรับเด็กเฉพาะช่วงที่อาศัยอยู่ใน
ศูนย์พักพิงเท่านั้น โดยทั่วไปนอกศูนย์พักพิงมักขาดการดูแลทาง
การแพทย์หรือการให้คำปรึกษา ซึ่งหมายความว่า อาการบาดเจ็บและ
เจ็บป่วยจะไม่ได้รับการรักษา ทางเลือกในการกลับเข้าโรงเรียนมีอยู่อย่าง
จำกัด ซึ่งหมายความว่า เด็กจะไม่ได้ศึกษาต่อ ส่งผลให้ไม่มีความสามารถใน
การอ่านเขียนและความรู้พื้นฐานด้านการคำนวณในระดับที่เพียงพอ

ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ ผู้เสียหายบางรายต้องเผชิญกับอุปสรรค
ด้านการบริหารราชการในการเข้าถึงบริการ รวมถึงการไม่มีเอกสาร
การให้บริการที่อยู่นอกพื้นทีท่ ี่พวกเขาลงทะเบียน ระบบของราชการที่
ล่าช้าเมื่อต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในหรือระหว่าง
ประเทศ และการขาดความมุ่งมั่นหรือการติดตามผลของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทำให้ผู้เสียหายบางรายหรือ
ครอบครัวของพวกเขารู้สึกกลัว และรู้สึกไม่สบายใจที่จะขอความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายยังต้องเผชิญกับอุปสรรคในทางปฏิบัติด้านการเข้าถึงบริการต่างๆ
(เช่น ไม่สามารถหยุดงาน เพื่อรับความช่วยเหลือด้านการกลับคืนสู่สังคมได้
ไม่มีเงินทุนที่จะเดินทางไปรับบริการที่อยู่นอกพื้นที่ หรือไม่สามารถเข้าถึง
บริการรับเลี้ยงเด็ก เพื่อไปรับบริการในโครงการกลับคืนสู่สังคมได้)

เมื่อผมอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง ผมสามารถไปโรงเรียนได้ แต่เมื่อผม
ออกจากศูนย์พักพิงเพื่อกลับเข้าชุมชน ผมกลับไม่สามารถไป
โรงเรียนได้ เมื่อผมลาออกจากโรงเรียน ก็ยากที่จะหางานทำ
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) xxxvii

ชีวิตที่อยู่ในศูนย์พักพิงก็มีความสุข และการใช้ชีวิตกับครอบครัว
ของฉันก็มีความสุขในบางเรื่อง แต่บางครั้งเมื่อฉันรู้สึกเจ็บปวดใจ
ฉันก็อยากจะกลับไปพักที่ศูนย์พักพิงอีกครั้ง เพราะที่นั่น
[พวกเขามี] โปรแกรมผ่อนคลายความเครียด เช่น การเต้นรำ
และร้องเพลง (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) xxxviii

ฉันได้รับข้อเสนอจาก [กรมสวัสดิการสังคม] จังหวัดให้เข้าร่วม
หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเมือง
[บริเวณใกล้เคียง] หรือหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า [ในศูนย์พักพิง]
แต่ฉันตัดสินใจที่จะอยู่ในหมู่บ้าน เพื่อทำการเกษตรต่อไปเพราะ
ฉันไม่รู้หนังสือ (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xxxix

ฉันขอออก แต่การอนุมัติใช้ระยะเวลานานมาก กว่าครึ่งปีก่อนที่
ฉันจะได้ออกไป...มันยังคงยากสำหรับฉัน มันไม่ง่ายอย่างที่
พวกเขาพูด มันยากสำหรับครอบครัวของฉัน
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) xl

หากดูเพียงข้อมูลบนเอกสารว่า ผู้เสียหายในประเทศมีสิทธิอะไรบ้าง
ก็อาจดูมีความหวัง อย่างไรก็ตาม การพยายามเข้าถึงบริการ
เหล่านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง (ผู้ปฏิบัติงาน)xli
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บริการด้านการกลับคืนสู่สังคมนั้นไม่ทวั่ ถึงในแต่ละพื้นที่ เมื่อไม่มีบริการ
ในพื้นที่ที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กลับไป พวกเขามักจะไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือ หรืออย่างดีที่สุดคือได้รับความช่วยเหลือน้อยกว่าที่
จำเป็น ความช่วยเหลือบางรูปแบบ (เช่น การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ ความช่วยเหลือด้านจิตใจและจิตวิทยา)
มักจะไม่มีการให้บริการอยู่นอกเขตเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่
ความช่วยเหลือบางรูปแบบ อาจไม่ให้คุณค่าหรือมีความสำคัญสำหรับ
ผู้เสียหาย ผู้เสียหายจึงไม่เข้ารับบริการหรือไม่ยอมรับบริการ
ตัวอย่างเช่น มีการตีตราที่มาพร้อมกับปัญหาสุขภาพจิตและการให้
คำปรึกษาด้านจิตวิทยาในบางสถานการณ์ ซึ่งอาจทำให้ผู้เสียหาย
ปฏิเสธความช่วยเหลือประเภทนี้

[บริการที่มีให้] มักอิงจากศูนย์กลางเป็นส่วนมาก และบริการที่มีอยู่
ในชุมชนนั้นน้อยมาก (ผู้ปฏิบัติงาน) xlii

เมื่อผู้หญิงที่ถูกค้ามนุษย์กลับมาจาก [ต่างประเทศ] พวกเขา
กระตือรือร้นที่จะกลับไปยังหมู่บ้านของตน... พวกเขาต้องการกลับ
ไปสู่ชุมชนของตนเองมากเหลือเกิน แต่เมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่นก็จะ
ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ (ผู้ปฏิบัติงาน)xliii

ความช่วยเหลือคือ "การคัดแยก" ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จำนวนมากต้องการให้เก็บประสบการณ์การค้ามนุษย์เป็นความลับหรือ
เปิดเผยสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงบางส่วนเพราะกลัวว่าจะถูกตำหนิ การตีตรา
และถูกเลือกปฏิบัติ ดังนั้น ผู้เสียหายจำนวนมากจึงมีความกังวลว่า
การเข้ารับบริการจะทำให้บุคคลในครอบครัว ชุมชน หรือเจ้าหน้าที่
“สามารถคัดแยก”พวกเขาได้ ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การได้รับการคัดแยกว่าเป็น “ผู้ถูกค้ามนุษย์” อาจส่งผลในแง่ลบ
ประกอบกับการถูกตีตราและการถูกเลือกปฏิบัติ (เช่น เป็น “โสเภณี”
หรือ “ผู้ที่ล้มเหลวจากการโยกย้ายถิ่นฐาน”) ผู้เสียหายอาจกลัวความ
อับอายและละอายใจที่โดนดูถูกหรืออิจฉาจากความช่วยเหลือที่ได้รับ ผู้
เสียจำนวนมากต้องการรับความช่วยเหลือที่ไม่เฉพาะเจาะจงกับการค้า
มนุษย์เพื่อหลีกเลี่ยงการคัดแยก

...ถ้าฉันมีสิทธิ์เลือก ฉันจะเลือกความช่วยเหลือแบบปกติ โดยไม่
ต้องใช้คำว่า "การค้ามนุษย์" หรือ "ผู้เสียหาย" [...] หากเราได้รับ
ความช่วยเหลือ เราแค่ต้องการความช่วยเหลือโดยไม่ใช้คำว่า
"การค้ามนุษย์" เพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นของที่ชำรุด และ
แผลในใจเรามันจะไม่มีวันหาย (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xliv

สำหรับฉันการเก็บรักษาความลับของฉันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ฉันไม่
ต้องการให้มีข่าวลือเกี่ยวกับตัวฉันในหมู่บ้านของฉัน... [ผู้เสียหาย]
หลายคนลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ เพราะกลัวว่าเรื่องราวของ
พวกเขาจะหลุดออกไป (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) xlv

ไม่ละเอียดอ่อนเพียงพอ บริการด้านการกลับคืนสู่สังคมควรคำนึงถึงบาดแผลทางใจโดยมีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับเพศสภาพ เป็นมิตรกับ
เด็ก และมีความเหมาะสมทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ การให้บริการไม่ได้ถูกปรับให้เข้ากับข้อเท็จจริงทางวัฒนธรรมและสังคมของผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์เสมอไป อายุ เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ ชาติพันธุ์ สัญชาติ และศาสนา อาจไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาในการออกแบบหรือการให้บริการด้านการ
กลับคืนสู่สังคมเสมอไป ตัวอย่างเช่น บริการและโครงการกลับคืนสู่สังคม บางรายการแสดงให้เห็นถึงสมมติฐานและอคติทางเพศสภาพ โดยความช่วยเหลือของ
ผู้หญิงมักจะเป็นที่พักอาศัยและมุ่งเน้นไปที่ความต้องการทางจิตใจและอารมณ์ของผู้เสียหายรวมถึงทักษะชีวิต ในขณะที่การช่วยเหลือผู้ชายจะมุ่งเน้นไปที่การ
เติมเต็มบทบาทของพวกเขาในฐานะผู้หาเลี้ยงครอบครัว โดยไม่คำนึงถึง
ความรุนแรงของการล่วงละเมิดที่พวกเขาอาจได้รับและผลกระทบทางอารมณ์ ใน
กรณีอื่น ๆ ผู้เสียหายที่เป็นผู้ชายถูกมองว่า มีความต้องการการช่วยเหลือน้อยกว่าผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง ส่งผลให้เกิดความต้องการบางอย่างในการบริการ เช่น
การให้คำปรึกษา ที่ไม่ได้มีสำหรับผู้เสียหายที่เป็นผู้ชาย โดยปกติแล้วมักจะไม่มีการปรับบริการให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของเด็ก (และเด็กในวัยต่าง ๆ )
อย่างเพียงพอ และไม่ได้คำนึงถึงบาดแผลทางใจ แม้ว่าบาดแผลทางใจอาจจะเกิดขึ้นในกลุ่มผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้โดยทั่วไป
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จะต้องมีการประเมินอย่างรอบคอบว่า บริการต่าง ๆ นั้นครอบคลุม เข้าถึงได้ และตอบสนองความต้องการของผู้เสียหายทุกคนหรือไม่
โดยจะต้องพิจารณาถึงอุปสรรคที่ผู้เสียหายเฉพาะกลุ่มอาจจะต้องเผชิญเมื่อต้องการเข้าถึงบริการด้านการกลับคืนสู่สังคมและแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ และต้องมั่นใจว่าบริการด้านการกลับคืนสู่สังคมนั้นคำนึงถึงบาดแผลทางใจ คำนึงถึงผู้เสียหาย เป็นมิตรต่อเด็ก ให้
ความสำคัญกับเพศสภาพ และเหมาะสมกับวัฒนธรรม

ผู้เสียหายต้องเผชิญกับอุปสรรคอะไรบ้างในการเข้าถึงบริการด้านการกลับคืนสู่สังคมในพืน้ ที่ที่คณ
ุ
ทำงานอยู่? คุณสามารถปรับปรุงความพร้อมของบริการ การเข้าถึง หรือความเหมาะสมของบริการ
ด้านการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างไรบ้าง?

การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านการกลับคืนสู่สังคม
ผู้เสียหายต้องมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความช่วยเหลือการกลับคืนสู่สังคม และได้รับแจ้งข้อมูลทางเลือกอย่างครบถ้วนสำหรับการใช้ชีวิต
หลังการค้ามนุษย์ พวกเขาจะต้องได้รับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่มีในภูมิลำเนาและในประเทศปลายทาง ทางเลือกของพวกเขา
ภายใต้โครงการเหล่านี้ ข้อมูลด้านคุณสมบัติและวิธีขอรับความช่วยเหลือไม่ว่าในปัจจุบันหรือในภายหลัง นอกจากนี้ผู้เสียหายจะต้องให้ความยินยอมเข้ารับ
บริการด้านการกลับคืนสู่สังคมและตระหนักว่าตนเองสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ในทุกขั้นตอน
ผู้เสียหายบางคนเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับบริการด้านการกลับคืนสู่สังคมที่มี
และมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกระบวนการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ผู้อื่นอาจ
มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและองค์กรที่อาจให้ความช่วยเหลืออยู่อย่างจำกัด
(บริการจากภาครัฐและนอกภาครัฐ บริการเฉพาะด้านการค้ามนุษย์และ
ด้านอื่น ๆ )

ผมได้รับความช่วยเหลือจาก [องค์กรนอกภาครัฐ] ผมไม่ได้ขอรับ
ความช่วยเหลือเพราะผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ [องค์กรนอกภาครัฐ
ฉันรายนั
พูดกับ้น][ผูแต่
้อำนวยการ]
พวกเขาติดทางโทรศั
ต่อผมเพื่อพเสนอความช่
ท์เธออธิบายให้
วยเหลื
ฉันฟัองให้เกีผ่ยมวกับ
โครงการช่
อ...เพืว่อยเหลื
กลับอคืจาก
นสู่ส[องค์
ังคม กเธออธิ
บายความช่
และผมก็วรยเหลื
ับความช่
รนอกภาครั
ฐรายนัวยเหลื
้น ] อ
ทุกเป็
อย่นาเวลานานสองปี
ง จริง ๆ ตอนแรกฉั
้สึกกลัว แต่บอกตั
(ผู้เสีนยรูหายจากการค้
ามนุวษเองลองดู
ย์) xlvi ว่าจะเป็น
ยังไง (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xlvii
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ด้วยเหตุนี้ผู้เสียหายบางรายจึงถูกจำกัดให้ใช้บริการจากองค์กรเดียว
และเครือข่ายขององค์กรนั้น แทนที่จะได้รับการเสนอบริการอื่น ๆ
อย่างเต็มรูปแบบ ในบางครั้งอาจไม่ได้รับข้อมูลหรือไม่ได้มี
การถ่ายทอดข้อมูลอย่างชัดเจน ข้อมูลอาจไม่ได้ถูกปรับให้เข้ากับระดับ

ฉันพูดกับ [ผู้อำนวยการ] ทางโทรศัพท์ เธออธิบายให้ฉันฟังเกี่ยวกับ
โครงการช่วยเหลือ...เพื่อกลับคืนสู่สังคม เธออธิบายความช่วยเหลือ
ทุกอย่าง จริง ๆ ตอนแรกฉันรู้สึกกลัว แต่บอกตัวเองลองดูว่าจะเป็น
ยังไง (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xlvii

การศึกษาและความรู้หนังสือของผู้เสียหายที่แตกต่างกัน หรือสำหรับ
เด็ก อายุ หรือระดับพัฒนาการ ผู้เสียหายอาจพบว่า ยากที่จะเข้าใจ
ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการด้านการกลับคืนสู่สังคม และต้องใช้เวลาใน
การบำบัดฟื้นฟูก่อนที่ผู้เสียหายจะสามารถพิจารณาและตัดสินใจ
ทางเลือกการกลับคืนสู่สังคม

... ฉันไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหน จะต้องถามอะไร หรือหมอที่ฉัน
ต้องการคือใคร (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)xlviii

ผู้เสียหายบางรายไม่ได้รับข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริการด้านการกลับคืนสู่
สังคมและวิธีขอรับบริการเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ผู้เสียหายที่กลับ
ภูมิลำเนา อาจไม่ทราบถึงบริการด้านการกลับคืนสู่สังคม ส่งผลให้ไม่ได้
รับความช่วยเหลือ ผู้เสียหายหลายคนมักได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือทั่วไปและวิธีเข้ารับบริการที่จำกัด
ข้อมูลบริการด้านการกลับคืนสู่สังคมควรมีความครอบคลุมและมีการถ่ายทอดข้อมูลอย่างชัดเจน ไปยังผู้เสียหายแต่ละรายรวมทั้งเด็ก
ทั้งในรูปแบบลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจา การทำงานร่วมกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นั้น เป็นประโยชน์ต่อการการพิจารณาว่า
ผู้เสียหายต้องการข้อมูลใด และจะสื่อสารข้อมูลกับผู้ที่ถูกค้ามนุษย์ในประเภทต่าง ๆ ระหว่างการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างไร

ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ทักษะ และความละเอียดอ่อน
การกลับคืนสู่สังคมที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มีเพียงแต่ประเภทการ
ให้บริการ แต่รวมถึงวิธีการให้บริการ ประสบการณ์และประโยชน์ที่
ผู้เสียหายได้รับจากบริการเหล่านั้น บริการด้านการกลับคืนสู่สังคม
ควรคำนึงถึงบาดแผลทางใจ มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง ให้
ความสำคัญกับเพศสภาพ เป็นมิตรกับเด็ก และมีความเหมาะสมทาง
วัฒนธรรม ควรยึดมั่นในมาตรฐานการดูแลขั้นต่ำ และดำเนินการตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพและหลักจริยธรรม อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ
อาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป และแม้ในขณะที่ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์จำนวนมาก ได้รับบริการคุณภาพสูงจากผู้ปฏิบัติงานที่มี
คุณสมบัติและมีความละเอียดอ่อนต่อความต้องการ และคำนึงถึง
บาดแผลทางใจในการปฏิบัติงาน แต่ความสามารถและคุณสมบัติ
ทางวิชาชีพของผู้ปฏิบัติงานด้านการกลับคืนสู่สังคมก็ยังมีช่องว่างอยู่
มาก เช่นเดียวกับประเด็นด้านความละเอียดอ่อน
การปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมหรือแม้กระทั่งการล่วงละเมิด

เราจัดทำการฝึกอบรมภาคบังคับสำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมถึง
คนขับรถและเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจความต้องการ
ของผู้ที่รอดพ้นจากการค้ามนุษย์ ฉันคิดว่าสิ่งนี่จะช่วยลดการตีตรา
(ผู้ปฏิบัติงาน) xlix

[เจ้าหน้าที่] มีความชำนาญและเอาใจใส่ในการสอนและการอธิบาย
พวกเขามีความประพฤติที่ดีและใช้คำพูดที่ดี และ[มีความ] อ่อนโยน
(ผู้เสียหายจากการการค้ามนุษย์) l
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ความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการกลับคืนสู่สังคม
จำนวนมาก มีทักษะและความเชี่ยวชาญอย่างมากในสาขาเฉพาะของตน
(เช่น งานสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา การแพทย์ การฝึกอาชีพ การจัดหา
งาน ความช่วยเหลือทางกฎหมาย) รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานหลายคนยังไม่ได้รับ
การศึกษาด้านวิชาชีพหรือได้รับการฝึกอบรม และการให้คำปรึกษาที่
จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด้านการกลับคืนสู่สังคมไม่ได้รับ
การฝึกอบรมด้านการดูแลผู้เสียหายที่คำนึงถึงบาดแผลทางใจ ซึ่งเป็น
แนวทางที่ตระหนักถึงผลกระทบของประสบการณ์ที่กระทบกระเทือน
จิตใจต่อผู้เสียหาย หลีกเลี่ยงอันตรายเพิ่มเติม และการตรวจสอบให้
แน่ใจว่า ความช่วยเหลือตอบสนองความต้องการของผู้เสียหายในด้าน
ความปลอดภัย ความเคารพ และการยอมรับ
ในลักษณะเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานการกลับคืนสู่สังคมจำนวนมากไม่ได้
รับการฝึกอบรมในการดูแลที่เป็นมิตรกับเด็ก และไม่มีเครื่องมือใน
การปรับแนวทางความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับอายุและระดับ
พัฒนาการของเด็ก การมีส่วนร่วมของเด็กในการออกแบบและ
การดำเนินการตามแผนกลับคืนสู่สังคมนั้นมีอยู่จำกัด โดยส่วนใหญ่
ความต้องการของเด็กจะถูกกำหนดโดยผู้ปฏิบัติงานจากการ
ปรึกษาหารือกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง แต่ไม่ค่อยได้หารือร่วมกับเด็ก
บ่อยครั้งที่ผู้ปฏิบัติงานแจ้งว่า ขาดโอกาสในการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ
และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในด้าน
การกลับคืนสู่สังคม ผู้ปฏิบัติงานบางคนทำงานร่วมกับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ในกลุ่มประชากรอื่น ๆ และไม่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะ
ด้านการค้ามนุษย์ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีความรู้หรือความสามารถใน
การให้ความช่วยเหลือประชากรกลุ่มนี้เสมอไป การฝึกอบรมเรื่องความ
อ่อนไหวทางเพศ การปฏิบัติที่มีผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง
และการดูแลที่เหมาะสมทางวัฒนธรรมนั้นมีอยู่จำกัดหรือไม่มีเลย
ความละเอียดอ่อนของผู้ปฏิบัติงาน ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
บางคนได้รับประสบการณ์จากพฤติกรรมที่ไม่ละเอียดอ่อนจาก
ผู้ปฏิบัติงานด้านการกลับคืนสู่สังคม ผู้เสียหายรู้สึกกังวลใจเมื่อรู้สึกว่า
ไม่มีคนเชื่อหรือถูกตำหนิและตีตรา ผู้ปฏิบัติงานบางคนปฏิบัติต่อ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในฐานะที่เป็นบุคคลที่เปราะบางและเป็น
วัตถุที่ไร้ปฏิกิริยาที่ต้องการ "การช่วยเหลือ" และ
"การบำบัดฟื้นฟู"
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บางรายต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติจาก
ผู้ปฏิบัติงานด้านการกลับคืนสู่สังคม (เช่น เพราะเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ หรือจากอายุ เพศสภาพ สัญชาติ ชาติพันธุ์ หรืออัต
ลักษณ์ทางเพศ) อาจส่งผลให้ผู้เสียหายไม่ได้รับบริการที่จำเป็น

ผมคิดว่า เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างไม่เหมาะสม และทำงาน
ร่วมกับผู้เสียหายระหว่างการกลับคืนสู่สังคม อาจไม่รู้หรือลืมเรื่อง
การตีตรา พวกเค้าถึงส่งเสริมการตีตราด้วยการคัดแยกผู้เสียหาย
ตามเคสหรือตามสถานการณ์ (ผู้ปฏิบัติงาน) li

น้อยคนนักที่จะได้รับโอกาสอบรมเฉพาะทางที่น.ี่ .. ส่วนใหญ่จะได้รับ
การฝึกอบรมภาคปฏิบัติและเข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้น
(ผู้ปฏิบัติงาน) lii

มีเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี แต่ฉันก็ยัง
คิดว่า พวกเขายังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาสามารถดำเนินงานได้
อย่างประสิทธิภาพ แต่ต้องได้รับการฝึกอบรม คำแนะนำ การดูแล
ควบคุม และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (ผู้ปฏิบัติงาน) liii

[ที่] ห้องฉุกเฉิน... ฉันได้ยินพยาบาลคุยกันอยู่ใกล้ ๆ ว่าทำไม
"คนอย่างฉันทำในสิ่งที่เราทำ และแปลกใจที่เราได้รับบาดเจ็บ"
คำพูดของพวกเขาตอกย้ำเรื่องโกหกที่ว่า ฉันสมควรได้รับกับสิ่งที่
เกิดขึ้นกับฉัน (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) liv

ฉันคิดว่าต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพัฒนาความตระหนักรู้
และขจัดอคติ ไม่ใช่แค่เฉพาะกับประชาชนทั่วไปเท่านั้น แต่สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพที่ทำงานร่วมกับผู้เสียหาย (ผู้ปฏิบัติงาน) lv

คำแนะนำของฉันคือ เจ้าหน้าที่องค์กรควรมีความเมตตา ปกป้อง และ
แสดงความสนใจต่อเรามากขึ้น เราไม่ได้รับความรักและประพฤติตัว
ไม่ดี พวกเขาควรแสดงให้เราเห็นอารมณ์เหล่านั้น...ถ้าไม่เป็นอย่างนั้น
เราก็เริ่มวิ่งหนี ไม่ว่าเราจะได้รับประโยชน์และความช่วยเหลือจาก
องค์กรนั้นหรือไม่ก็ตาม (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์)lvi
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ผู้ปฏิบัติงานบางคนละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหาย (เช่น เมื่อ
ผู้ปฏิบัติงานเปิดเผยตัวตนของผู้เสียหาย หรือหารือข้อมูลเคสของ
ผู้เสียหายโดยไม่ได้รับความยินยอม ทั้งที่ควรจะจำกัดการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลของผู้มีความผูกพันภายใต้ข้อตกลงเก็บรักษาความลับ) พฤติกรรม
การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดการเก็บรักษาความลับ ไม่เพียงแต่เสี่ยง
ต่อการซ้ำเติมบาดแผลทางใจของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แต่ยัง
ทำลายความไว้วางใจต่อผู้ปฏิบัติงานด้วย ซึ่งมีความสำคัญต่อผลสำเร็จ
ของการกลับคืนสู่สังคม
การเลือกปฏิบัติ การทารุณกรรม การล่วงละเมิด ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์บางรายต้องเผชิญกับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมด้วยมือของ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการกลับคืนสู่สังคม ในบางกรณีผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์อาจถูกทารุณกรรมทางวาจาและร่างกายจากผู้ปฏิบัติงานด้าน
การกลับคืนสู่สังคม กรณีนี้มักเกิดขึ้นกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่
เป็นเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศูนย์พักพิง

ตอนฉันกลับมา ฉันตรวจพบเชื้อเอชไอวีที่คลินิกในท้องถิ่น แล้วคนทั้ง
หมู่บ้านก็รู้เรื่องนี้ เพื่อนบ้านของฉันก็รู้เรื่องนี้ ฉันเจอปัญหามากมาย
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) lvii

...พวกเขาทำตัวแตกต่างและเลือกปฏิบัติเพียงเพราะฉันเป็น LGBTI
และไม่ใช่แค่ในโรงพยาบาลเท่านั้น ฉันไม่รู้สึกสบายใจในที่สาธารณะใน
ฐานะคนข้ามเพศ (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก)lviii

เด็กที่วรรณะต่ำจะไม่ได้เรียน คนจะเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของวรรณะ

ประสบการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เจ็บปวด เครียด
และพวกเขากล่าวว่าเด็กวรรณะต่ำไม่สามารถเรียนหรือได้รับการศึกษา
และเกิดบาดแผลทางใจซ้ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูและการกลับคืน
(ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นเด็ก) lix
สู่สังคม ประสบการณ์เหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจใน
ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นความไม่เต็มใจหรือปฏิเสธที่จะ
ขอรับความช่วยเหลือในอนาคต แม้จะเสี่ยงต่อการถดถอยหรือความ
ล้มเหลวในการกลับคืนสู่สังคมของตน สำหรับเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ ผลกระทบของการทารุณกรรมและการละเมิดอาจจะส่งผลกระทบมากขึ้น เนื่องจากเด็กเหล่านี้
มีทักษะในการจัดการและเอาชนะประสบการณ์เหล่านี้น้อยกว่าผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังตอกย้ำความหวาดกลัวอันตรายและขาดความไว้วางใจในตัวเจ้าหน้าที่
การศึกษาและการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการกลับคืนสู่สังคม บริการควร
คำนึงถึงผู้เสียหาย การคำนึงถึงบาดแผลทางใจที่ให้ความสำคัญกับเพศสภาพ เป็นมิตรกับเด็ก มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม และ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักจริยธรรม และมาตรฐานการดูแลขั้นต่ำ ควรนำหลักการดังกล่าวมาใช้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่
ทำงานกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่สนับสนุน เช่น คนขับรถและเจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานที่ชายแดนและตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกลับคืนสู่สังคม

ความสำคัญของการบริหารจัดการเคสและการมีส่วนร่วมของผู้เสียหาย
เนื่องจากความต้องการของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการขึ้นลง
ของชีวิตหลังการค้ามนุษย์นั้นมีความซับซ้อน การบริหารจัดการเคส
ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้เสียหาย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลสำเร็จ
ของการกลับคืนสู่สังคม แต่การบริหารจัดการเคสอาจไม่ได้ถูกนำมา
ปรับใช้ภายในสถาบันหรือองค์กรที่ดูแลด้านการกลับคืนสู่สังคมเสมอไป

ในตอนแรก [ผู้ปฏิบัติงานกล่าวว่า] ถึงแม้ว่าผมจะกลับบ้านพวกเขา
ก็จะไม่ทิ้งผม พวกเขาจะโทรหาหรือมาเยี่ยมผมที่บ้าน
แต่นานมากแล้วที่พวกเขาไม่มาหาผมเลย... พวกเขาไม่เคยโทรหา
ผม (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในเด็ก) lx
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ผู้เสียหายจำนวนมากไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและดำเนินงานด้าน
การกลับคืนสู่สังคม แผนและบริการกลับคืนสู่สังคมจะถูกกำหนดโดย
ผู้ปฏิบัติงาน โดยแทบไม่มีหรืออาจไม่เคยมีการพูดคุยกับผู้เสียหาย ส่งผล
ให้ผู้เสียหายจำนวนมากได้รับบริการที่ไม่เหมาะสม ซึ่งไม่ตรงกับความ
ต้องการหรือไม่ได้มีส่วนช่วยเหลือในการกลับคืนสู่สังคม การสื่อสาร
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้เสียหายมักมีข้อจำกัด
ผูเ้ สียหายหลายคนตีความว่า การขาดการสื่อสารเป็นการขาดความสนใจ
หรือขาดความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือพวกเขา การขาดทรัพยากรสำหรับการ
เดินทางหรือการสื่อสาร หมายถึงผู้เสียหายที่อยู่ในชุมชนห่างไกลจะไม่
ค่อยมีโอกาสได้รับการบริหารจัดการเคส และติดตามเคสอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ การปรึกษาหารือกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถึงคุณภาพของ
บริการที่พวกเขาได้รับในระหว่างการกลับคืนสู่สังคมนั้นมีน้อยมาก และไม่
ค่อยมีกลไกที่เป็นระบบในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ถูกค้ามนุษย์

ผมแนะนำว่า [ผู้ให้บริการ] ควรติดต่อและช่วยเหลือพวกเขาด้วย
ตัวเองโดยตรง ผู้ให้บริการต้องสำรวจชีวิตของพวกเขา... [ผู้ให้บริการ]
ต้องพบกับผู้เสียหายและพูดคุยเพื่อให้เห็นถึงความสามารถ และจะได้รู้
ความต้องการหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ (ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) lxi

ฉันคิดว่า คุณต้องรักษาการติดต่อกับคนที่เคยถูกคัดแยกว่าเป็น
ผู้เสียหาย และอยู่ในกระบวนการกลับคืนสู่สังคมมาเป็นเวลานาน...
เพราะเมื่อใดก็ตามที่การติดตามผลน้อยลง...พวกเขามีแนวโน้มที่จะ
ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงอีกครั้งและอาจนำไปสู่การค้ามนุษย์
(ผู้ปฏิบัติงาน) lxii

เด็ก ๆ ต้องการการบริหารจัดการเคสที่เข้มข้นและยาวนานขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ที่มีความเฉพาะและความเปราะบาง ความช่วยเหลือบางประเภทที่เด็ก
ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา เป็นความช่วยเหลือระยะยาวที่ส่วนใหญ่ใช้เวลาหลายปี แม้ว่าเด็กที่ถูกค้ามนุษย์บางรายจะมีผู้จัดการเคสที่ทำงาน
ร่วมกับพวกเขาตลอดเวลา แต่ยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่ได้รับการดูแลเคสเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้รับเลย บ่อยครั้งที่ผู้จัดการเคสจัดทำแผนการกลับคืนสู่สังคมโดย
ปรึกษาพ่อแม่หรือผู้ปกครอง แต่ไม่ใช่กับตัวเด็กเอง
การบริหารจัดการเคสเป็นกุญแจสำคัญสู่การกลับคืนสู่สังคมที่ประสบความสำเร็จ ควรมอบหมายผู้จัดการเคสให้กับผู้เสียหายแต่ละ
รายเพื่อพัฒนาและติดตามการดำเนินการตามแผนการกลับคืนสู่สังคมอย่างใกล้ชิด การมีส่วนร่วมของผู้เสียหายที่มีความหมายต่อ
การออกแบบและการติดตามผลการกลับคืนสู่สังคมนั้น จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการต่าง ๆ ได้รับการออกแบบมาอย่างดีและ
ตอบสนองความต้องการของผู้เสียหายรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป โดยคำนึงถึงภาษา การรู้หนังสือ การศึกษา
วัฒนธรรม และความเสี่ยงของการมีบาดแผลทางใจซ้ำ รวมทั้งวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่มีความหมายของเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ใน
วัย และระดับพัฒนาการที่แตกต่างกัน

ขาดการประสานงานและการส่งตัว
การประสานงานและการส่งตัวระหว่างประเทศและภายในประเทศมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการกลับคืนสู่สังคม เมื่อระบบมีประสิทธิภาพ ผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์สามารถตัดสินใจเลือกบริการด้านการกลับคืนสู่สังคมจากองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน และใช้โอกาสความช่วยเหลือเหล่านี้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุนการบำบัดฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของตนเอง
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการขาดความร่วมมือระหว่างสถาบัน
และหน่วยงานจะลดประสิทธิภาพการส่งต่อผู้เสียหายและการ
ดูแลที่ไม่ต่อเนื่อง ผู้ปฏิบัติงานหลายคนไม่ทราบว่า มีบริการใดใน
แต่ละประเทศหรือภายในประเทศ รวมถึงใครบ้างที่มีสิทธิรับ
บริการและวิธีการเข้าใช้บริการดังกล่าว
ซึ่งหมายความว่า ในบางกรณีผู้เสียหายอาจถูกจำกัดให้รับบริการ
จากองค์กรเดียวและเครือข่ายขององค์กรนั้น แทนที่จะได้รับการ
เสนอบริการและทางเลือกอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ การขาดการ
สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานจะลดประสิทธิภาพการส่งตัวและ
ทางเลือกในการให้ความช่วยเหลือการกลับคืนสู่สังคม

ในฐานะผู้ให้บริการ ฉันรูส้ กึ สับสน เมื่อต้องหาว่ามีบริการใดบ้างสำหรับ
ผู้รับบริการคนใดบ้าง...ฉันใช้เวลาส่วนใหญ่ในการโทรศัพท์หรือเดินทางไป
หาหน่วยงานต่าง ๆ เรา [ผู้ให้บริการ] ต้องการแผนงานที่จะช่วยอธิบาย
ไม่เพียงแต่ผู้รับบริการคนไหนมีสิทธิ์ได้รับบริการใดบ้าง แต่ควรมีข้อมูลว่า
เราจะสามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้อย่างไร (ผู้ปฏิบัติงาน) lxiii
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ความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือและประสานงานระหว่างองค์กรจากสาขาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มทรัพยากรให้สูงสุด และดูแลผู้เสียหายให้
สามารถเข้าถึงบริการด้านการบำบัดฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมที่หลากหลาย ในหลาย ๆ สถานการณ์ ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานไม่เพียงแต่เพิ่มทางเลือกในการช่วยเหลือผู้เสียหาย แต่ยังป้องกันความซ้ำซ้อนของบริการ ผู้ปฏิบัติงานต้องการข้อมูล
เกี่ยวกับบริการด้านการกลับคืนสู่สังคมเพื่อแจ้งผู้เสียหายเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆ และสนับสนุนการส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

มีบริการใดบ้างในพืน้ ที่ของคุณที่สนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์?
โปรดระบุบริการด้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ ตลอดจนบริการและความช่วยเหลือในรูปแบบอื่น ๆ
และจุดให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้
ความต้องการการช่วยเหลือ (ที่อยู่อาศัย
การรักษาพยาบาล การให้คำปรึกษา การศึกษา
การฝึกอบรม เศรษฐกิจ การบริหาร กฎหมาย
การคุ้มครอง ความช่วยเหลือในการกลับคืน
ภูมิลำเนา ความต้องการของครอบครัว)

บริการด้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ (ระบุองค์กร
หรือสถาบันและข้อมูลติดต่อ)

ความช่วยเหลือทั่วไป (ระบุองค์กรหรือ
สถาบันและข้อมูลติดต่อ)
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บาดแผลทางใจที่เกิดจากการรับฟังและภาวะหมดไฟในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานด้านการกลับคืนสู่สังคมจะได้รับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ทางอารมณ์ที่น่ากังวลใจ และกระทบกระเทือนจิตใจอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างที่พวกเขาทำงานร่วมกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เพื่อ
ประมวลผลและรับมือกับเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจในชีวิต
ที่เป็นผลมาจากของการค้ามนุษย์ พวกเขามักจะทำงานกับ
ทรัพยากรที่จำกัด ผู้เสียหายจำนวนมากที่มีปัญหาและ
ความต้องการที่ซับซ้อนมากมาย ซึ่งอาจทำให้เครียดและวิตกกังวล
มากขึ้น พวกเขาประสบกับความเครียด บาดแผลทางใจที่เกิดจาก
การรับฟัง (การประสบกับบาดแผลทางใจที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึก
คล้าย ๆ กับความรู้สึกของผู้เสียหาย) และเผชิญกับภาวะหมดไฟ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการกลับคืนสู่สังคมได้รับประโยชน์จาก
การควบคุมดูแลอย่างมืออาชีพ รวมถึงทีมสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
ประจำวัน พวกเขาอาจต้องการการสนับสนุนทางด้านจิตใจเพื่อ
จัดการกับความเครียด ความวิตกกังวล และแม้กระทั่งบาดแผล
ทางใจที่อาจเกิดจากงานของพวกเขา อย่างไรก็ตาม ผู้ปฎิบัติงาน
ด้านการกลับคืนสู่สังคมจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึง
การควบคุมดูแลและการสนับสนุนทางวิชาชีพที่เพียงพอ
โดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะไม่สามารถเข้าถึงคำปรึกษาหรือโอกาส
ในการเรียนรู้และการทำการดูแลตนเอง

[การทำงาน] กับเด็กกลุ่มนี้เป็นเรื่องที่เครียด และต้องได้ยินเรื่องความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นกับพวกเขา (ผู้ปฏิบัติงาน)lxiv

[ผู้ให้บริการ] ต้อง... ฝึกจิตใจให้รับมือกับแรงกดดันที่มา [กับงานนี้]
(ผู้ปฏิบัติงาน) lxv

[ฉันพบ] เคสที่มีลักษณะความรุนแรง.. ทั้งในแง่ของการที่ผู้หญิงที่
ถูกละเลย ... ยากมาก [ที่จะรับมือ] ... และเห็นผลกระทบโดยตรงต่อ
ชีวิตของเด็กผู้หญิง... และการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อบำบัดฟื้นฟู รักษา หรือ
สร้างสมดุลในชีวิตบางด้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(ผู้ปฏิบัติงาน)lxvi

ผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาจได้รับบาดแผลทางใจที่เกิดจากการรับฟัง
และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะหมดไฟในการทำงาน พวกเขามักจะทำงานกับผู้เสียหายจำนวนมาก และมักมีทรัพยากรจำกัด ซึ่ง
เพิ่มความคับข้องใจ การเข้าถึงการสนับสนุนและการดูแลเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาจัดการกับความเครียดได้ สิ่งที่สำคัญ
สำหรับผู้ปฏิบัติงานยังประกอบไปด้วยการควบคุมดูแลอย่างมืออาชีพ ชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม และการทำงานร่วมกับจำนวน
ผู้เสียหายในปริมาณที่จัดการได้

คุณสามารถป้องกันและจัดการกับบาดแผลทางใจที่เกิดจากการรับฟังและภาวะหมดไฟได้อย่างไร?
คุณสามารถเข้ารับการสนับสนุนใดได้บา้ งเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว?
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แนวทางสำหรับผู้ปฏิบัตงิ าน
มอบหมายให้ผู้จัดการเคสทำงานกับผู้เสียหายแต่ละราย ดำเนินการประเมินความต้องการอย่างละเอียด และเตรียมแผนการกลับคืนสู่สังคมโดย
ปรึกษาหารือกับผู้เสียหาย บริหารจัดการเคสอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าบริการมีความเหมาะสมและตอบสนองความต้องการที่ผู้เสียหายแต่ละคนเป็นผู้
กำหนด และสอดคล้องกับมาตรฐานการดูแลขั้นต่ำและอายุ (ผู้ใหญ่หรือเด็ก) ปรับบริการและแผนการกลับคืนสู่สังคมโดยหารือกับผู้เสียหายการค้ามนุษย์แต่ละ
รายตามความจำเป็น
จัดทำชุดบริการด้านการกลับคืนสู่สังคมคุณภาพสูงแบบครบวงจร รวมถึงบริการด้านที่อยู่อาศัยการดูแลสุขภาพ การสนับสนุนด้านจิตใจ การศึกษา
และการฝึกอบรม การเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจ ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการบริหาร รวมถึงการให้ถิ่นพำนัก ความปลอดภัยและความมั่นคง การ
สนับสนุนครอบครัวและการกลับภูมิลำเนา ต้องมั่นใจว่าบริการกลับคืนสู่สังคมคำนึงถึงผู้เสียหาย บาดแผลทางใจ เป็นมิตรต่อเด็ก ให้ความสำคัญกับเพศสภาพ
และเหมาะสมกับวัฒนธรรม ทำให้แน่ใจว่า มีการให้บริการโดยผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ รวมถึงผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานกับเด็ก
และเยาวชนที่ถูกค้ามนุษย์
สร้างและรักษาสัมพันธภาพและความไว้วางใจระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่ทำงานด้านการกลับคืนสู่สังคมในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
เพื่อให้แน่ใจว่า การช่วยเหลือดูแลและบริการที่ครอบคลุมจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกับหน่วยงานที่เสนอความช่วยเหลือด้านการค้ามนุษย์ทั้งแบบ
เฉพาะและแบบทั่วไป ทำให้มั่นใจว่า บริการดังกล่าวตอบสนองความต้องการของผู้เสียหายการค้ามนุษย์ทุกรายตลอดกระบวนการกลับคืนสู่สังคม
ทำงานร่วมกับผู้เสียหายการค้ามนุษย์ (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่) ในการออกแบบ การดำเนินงาน การติดตามผล การประเมินผลการให้บริการและแผนงาน
การกลับคืนสู่สังคม รับผิดชอบต่อผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงจัดทำกลไกรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน และปรับเปลี่ยนบริการตามข้อมูลที่ได้รับ
ให้ข้อมูลบริการกลับคืนสู่สังคมที่ชัดเจน ครอบคลุม และถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จะได้รับแจ้งข้อมูลการให้บริการที่มี
อยู่อย่างครบถ้วนเกี่ยวกับบริการที่มี รวมถึงกฎเกณฑ์และข้อจำกัดใด ๆ สิทธิในการยอมรับหรือปฏิเสธบริการบางส่วนหรือทั้งหมด รวมทั้งสถานะในภายหลัง
การกลับคืนสู่สังคม ตรวจสอบให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือทั้งหมดเป็นไปโดยสมัครใจ ให้เวลาผู้เสียหายในการตัดสินใจพร้อมข้อมูลความช่วยเหลือที่ครบถ้วนและ
ขอความยินยอมจากผู้เสียหายแม้เวลาผ่านไป เมื่อต้องให้ข้อมูลกับเด็กก็ควรจะสื่อความหมายในทางที่เหมาะสมกับอายุ การศึกษา และระดับพัฒนาการของเด็ก
เสนอบริการและการสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมแบบมีชมุ ชุนเป็นฐาน เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาไปอยู่กับครอบครัวของพวกเขา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่กลับสู่ชุมชนยังสามารถเข้าถึงบริการที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหรือบริการแบบทั่วไป พิจารณาการดูแลที่การให้ถิ่นพำนักให้เป็นวิธีการแก้ปัญหาชั่วคราวและในบางกรณีเท่านั้น ระบุการดูแล
ทางเลือกในกรณีที่เด็กไม่สามารถกลับไปหาครอบครัวได้
กำหนดและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมสำหรับบริการกลับคืนสู่สังคมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานด้านการกลับคืนสู่สังคมควรยึดมั่นใน
หลักการให้บริการที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น ความยินยอมหลังการได้รับข้อมูลครบถ้วน การเก็บรักษาความลับ ความเป็นส่วนตัว การไม่เลือกปฏิบัติ ความ
ปลอดภัย ความอ่อนไหว และความเคารพ ออกแบบและดำเนินการปฎิบัติการการกลับคืนสู่สังคมในลักษณะที่สนับสนุนให้ผู้เสียหายมีความสามารถ มีความ
เป็นอิสระ และความสามารถในฟื้นคืนกลับคืนสู่สภาวะปรกติ
ปรับบริการด้านการกลับคืนสู่สังคมเฉพาะสำหรับเด็ก ตามความต้องการรายบุคคลและความต้องการเฉพาะ และดำเนินงานตามแนวทางให้บริการใน
ลักษณะที่เป็นมิตรต่อเด็ก ยึดหลักการทำงานด้านการกลับคืนสู่สังคม โดยให้ความสำคัญกับสิทธิเด็ก วิธีการดำเนินงานเฉพาะสำหรับเด็ก และการมีส่วนร่วมของ
เด็ก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคน (รวมถึงเจ้าหน้าที่ธุรการและฝ่ายสนับสนุน) ได้รับการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ มีความละเอียดอ่อนในการทำงานกับ
เด็กที่ถูกค้ามนุษย์และ/หรือเด็กที่เปราะบาง และปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองเด็ก
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดจากบาดแผลทางใจและภาวะหมดไฟในการปฏิบัติงานด้านการกลับคืนสู่สังคม พัฒนากลยุทธ์ในการจัดการความเครียด
ในการปฏิบัติงานประจำวันของคุณ และขอความสนับสนุนหากจำเป็น
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บันทึก:
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This section is based on NEXUS Institute’s work on reintegration including the following research and resources:
Surtees, R. (2017) Moving On. Family and Community Reintegration Among Indonesian Trafficking Victims.
Washington, D.C.: NEXUS Institute; Surtees, R. (2017) Our Lives. Vulnerability and Resilience Among Indonesian
Trafficking Victims. Washington, D.C.: NEXUS Institute; Surtees, R., L.S. Johnson, T. Zulbahary and S.D. Caya (2016)
Going home. Challenges in the reintegration of trafficking victims in Indonesia. Washington, DC: NEXUS Institute;
Surtees, R. (2013) After Trafficking. Experiences and Challenges in the (Re)integration of Trafficked Persons in the
Greater Mekong Sub-region. Bangkok: United Nations Inter-agency Project on Human Trafficking (UNIAP) and
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