Предлагаме ви помощ

Платформата против търговия с хора
работи с програма за подпомагане, която
ви дава помощ дори когато обществеността
не го прави. Ние включваме дори
и вашите деца в програмата. Помощта ни
е безплатна и без условия - без значение
дали пребивавате в Швеция без документи
или не искате да сътрудничите с полицията.
Помощта ни е породена от вашите нужди
и нашите възможности - без намеса от
властите, ако не желаете това.

PLATTFORMEN
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Искате ли помощ или
повече информация?

Свържете се с Платформата против
търговия с хора чрез нашата интернет
страница www.manniskohandel.se
Имейл адреса е: info@manniskohandel.se
Забележка! При спешност се обадете
на полицията на телефон 112.
Националния секретариат против
проституция и търговия с хора може да
даде съвет и информация на представители
на властта, комуни и организации на
доброволни начала, срещащи изпаднали
в неволя.
Позвънете на гореща линия 020-390 000.

ПЛАТФОРМА ПРОТИВ
ТЪРГОВИЯ С ХОРА

НИЕ ВИ ДАВАМЕ
АЛТЕРНАТИВА
Всички хора имат право на
достоен живот без принуда
и контрол.
l  Ако

не можете да се договорите
за условията на труд, не получавате
заплата и не можете да се уволните
просто се махнете от там.
l  Ако не се чувствате свободни да
повлияете на собствения си живот
или сами да разполагате с тялото си.
тогава не е добре!
Може да става дума за търговия с хора.

БЪЛГАРСКИ / BULGARISKA

Това е търговия с хора

Принудени ли сте или излъгани да
продавате секс, да работите без
заплащане, да крадете, да извършвате
други престъпления или да просите?
Това е търговия с хора. Това не е правилно.
Всеки има право да живее свободно.
Никой няма право за собствена печалба,
благо или разположение да кара друг да
прави нещо за него. Онзи, който подлага
някого на това, върши престъпление спрямо
шведския закон и правата на човека.

Какви права имате?

Имате право на помощ, ако сте подложен
на търговия с хора. Имате право да
получите:
4 Подходящо и сигурно жилище
4 Материална помощ (храна, дрехи и др.)
4 Необходима медицинска помощ
4 Поддръжка от психолог
4 Правна консултация и информация
4 Устни и писмени преводи
Нашата цел е да ви дадем достъп до тези
човешки права. Ние, които работим за това
сътрудничим в организацията Платформа
против търговията с хора. Заедно
искаме да предложим помощ и закрила за
вас, вашите деца и семейство. Помощта
е безплатна и се основава на нуждите ви.

Хора получили помощ:

Българката Евелина я карат да работи
всички дни на седмицата без заплата.
Тя сама посети център за помощ за
да се оправи. Помогна и се да намери
сигурен подслон, храна, почивка и дрехи.
Получи информация за своите права
и алтернативни възможности.
Румънката Надя я намерила полицията,
докато следели за секс купувачи. На Надя се
даде подслон, помогнаха и да се възстанови
след като е използвана за проституция.
На децата и помогнаха да превъзмогнат
видяното и преживяното, а на Надя да
направи донесение в полицията.
Албанката Анкса била затворена
и упоена от банда, която я принудила
да се проституира. Бременна избягала
в Швеция с 3 - годишния си син. Програмата
на Платформата и уредила подслон,
терапия, информация, дрехи, храна
и помощ да потърси убежище.

