
نحن نُقدم لك المساعدة
إن منظمة Plattformen mot människohande تُقدم 

برنامج دعم خاص يُقدم لك المساعدة حتى وإن لم يقم 

المجتمع بفعل ذلك. كما نستقبل أيضاً أطفالكم في البرنامج. 

إن المساعدة التي نُقدمها هي خدمة مجانية وغير مشروطة 

- بغض النظر عن ما إذا كنت تعيش في السويد دون أوراق 

أو ال ترغب بالتعاون مع الشرطة. وتستند مساعدتنا على 

احتياجاتك وقدراتك - دون تدخل من السلطات إذا لم تكن 

ترغب بذلك.

 هل تود الحصول على المساعدة 
أو مزيد من المعلومات؟ 

 يُرجى االتصال بمنظمة 

 Plattformen mot människohandel 

 www.manniskohandel.se عبر موفعنا على اإلنترنت 

 info@manniskohandel.se البريد اإللكتروني هو

ملحوظة! يُرجى االتصال بالشرطة على هاتف رقم 112 في 

الحاالت الطارئة. 

يُمكن لألمانة الوطنية لمكافحة الدعارة واإلتجار بالبشر 

 )Nationella Sekretariatet mot Prostitution och Människohandel(

تقديم النصائح والمعلومات إلى السلطات والبلديات 

والمنظمات غير الربحية التي تقابل من تعرض لمثل تلك 

األشياء. يُرحى االتصال بالخط الساخن 000 390 - 020.  

 نجن نُقدم 
لك الخيارات

لدى كافة البشر الحق في عيش حياة كريمة، 

خالية من اإلجبار والسيطرة.

l  إذا لم تكن قادراً على التفاوض بشأن شروط 

العمل، أو ال تحصل على راتبك، وال يُمكنك 

االستقالة وترك المكان.

l  إذا لم تشعر بأنك حر في التأثير على حياتك 

أو ال يُمكنك اتخاذ قرارات متعلقة بجسدك. 

إن هذا أمر غير مقبول! 

هذا يُعتبر إتجاراً بالبشر.

منظمة
PLATTFORMEN MOT MÄNNISKOHANDEL

                    / ARABISKA

PLATTFORMEN
MOT MÄNNISKOHANDEL

العربية

فيما يلي حاالت اإلتجار بالبشر
هل تم إجبارك أو خداعك لتقديم خدمات جنسية بمقابل 

مادي، هل عملت دون أن يتم دفع أجرك، السرقة أو ارتكاب 

جرائم أخرى أو التسول؟ هذا يُعتبر إتجاراً بالبشر. وهو أمر 

غير مقبول. لدى الجميع الحق في العيش حياة حرة.

ليس لدى أي شخص الحق في حث اآلخرين على العمل 

لصالحهم، أو من أجل متعتهم أو رغباتهم. ومن يقوم 

بتعريض أي شخص لمثل تلك األمور فإنه يكون قد ارتكب 

جريمة في حق القانون السويدي وحقوق اإلنسان. 

ما هي حقوقك؟
لديك الحق في الحصول على المساعدة إذا ما تعرضت 

لالتجار بالبشر. ولديك الحق في الحصول على:

4 السكن المناسب واآلمن 

4 الدعم المادي )الطعام والمالبس وخالفه(

4 الرعاية الصحية الطارئة 

4 الدعم النفسي

4 المشورة والمعلومات القانونية. 

4 الترجمة والترجمة الفورية

إن هدفنا هو توفير الحقوق اإلنسانية لك! 

وتجدر اإلشارة إلى أننا نعمل معاً في منظمة 

Plattformen mot människohandel. معاً نود أن 

نُقدم المساعدة والحماية لك وألطفالك ولعائلتك. إن 

كافة خدماتنا مجانية وهي تكون من منطلق احتياجاتك. 

تم إجبار البلغارية إيفيلينا على العمل كافة أيام األسبوع 

دون الحصول على مقابل. وقامت بالبحث بنفسها عن مركز 

للمساعدة لكي تتخلص من الوضع القائم. وتلقت المساعدة 

في العثور على مسكن آمن للعيش به، والحصول على 

الطعام والراحة والمالبس. وحصلت على معلومات بشأن 

حقوقها والفرص البديلة.

الرومانية ناديا تم اكتشافها عندما حاول أحد الرجال شراء 

خدمات جنسية. تم تسكين ناديا في سكن تلقت فيه 

المساعدة على التعافي بعدما تم استغاللها في الدعارة. 

كما حصل أطفالها أيضاً على المساعدة على اجتياز ما عايشوه 

وتلقت ناديا على المساعدة في عمل بالغ لدى الشرطة.

تم القبض على األلبانية آنكسا وتخديرها من قبل عصابة 

منظمة وقاموا بإجبارها على ممارسة الدعارة. وانتقلت إلى 

السويد وهي حامل ومعها ابنها ذو الـ 3 سنوات. ومن خالل 

منظمتنا حصلت على برنامج للدعم بشأن السكن ومحادثات 

للدعم ومعلومات ومالبس وطعام ومساعدات في إجراءات 

عملية اللجوء. 

بعض األشخاص الذين تلقوا المساعدة:


