
تجارت انسان شامل موارد زیر است
آیا مجبور به تن فروشی، کارکردن بدون دستمزد، دزدی یا مبادرت 

به دیگر جرایم و یا گدایی شده و یا برای انجام اینکارها اغفال 

شده اید؟ این موارد را تجارت انسان می نامند. این امر قابل قبول 

نیست. همه حق دارند آزاد زندگی کنند.

هیچ کس حق ندارد دیگران را مجبور به انجام اقداماتی برای 

بدست آوردن سود، لذت و یا شهوت خود نماید. کسی که فرد 

دیگری را در معرض موارد باال قرار دهد از نظر قوانین سوئد و 

حقوق بشر مرتکب جرم شده است. 

شما چه حقوقی دارید؟
اگر در معرض تجارت انسان قرار گرفته اید حق دارید کمک دریافت 

نمایید. شما حق دارید از موارد زیر برخوردار شوید:

4  مسکن مناسب و امن 

4  حمایت مادی )غذا و لباس و غیره(

4  خدمات درمانی ضروری 

4  خدمات حمایتی روانشناسی

4  مشاوره حقوقی و دریافت اطالعات 

4  ترجمه کتبی و شفاهی

هدف ما آن است که این حقوق انسانی را در دسترس شما قرار 

دهیم. ما، افرادی که در این مجموعه کار می کنیم در سازمانی بنام 

تریبونی بر علیه تجارت انسان با یکدیگر همکاری می نماییم. ما با 

همکاری یکدیگر خواهان ارائه کمک و حمایت به شما، فرزندان 

و خانواده شما هستیم. همه کمک های ما رایگان بوده و براساس 

نیازهای شما خواهد بود. 

اولینا، بانویی اهل بلغارستان بود که مجبور بود بدون دستمزد تمام 

روزهای هفته را کار کند. او برای خروج از این وضعیت خودش به 

این مرکز حمایتی مراجعه نمود. به او برای یافتن یک مکان امن 

برای زندگی، و دریافت غذا، مکان استراحت و لباس کمک شد. به 

او در مورد حقوقی که دارد و گزینه هایی که برای دریافت امکانات 

دارد، آگاهی داده شد.

نادیا، بانویی رومانیایی از سوی ماموران پلیس که در حال شناسایی 

کردن خریداران سکس بودند، کشف شد. به نادیا در یک مسکن جا 

داده شد تا در آنجا بتواند پس از آنکه بدلیل تن فروشی مورد سوء 

 استفاده قرار گرفته بود، بهبودی خود را بدست بیاورد. به فرزندان 

او هم کمک شد تا بر روی آنچه دیده و تجربه نموده بودند کار 

نمایند و به نادیا کمک شد تا شکایتی به پلیس تسلیم نماید.

آنخا، بانویی آلبانیایی بود که از سوی یک باند تبهکار سازمان 

یافته اسیر و تحت تاثیر مواد مخدر قرار گرفته و مجبور به 

تن فروشی شده بود. او در حالیکه باردار بود با پسر ۳ ساله خود 

به سوئد گریخت. در اینجا به او از سوی برنامه حمایتی »تریبونی 

برعلیه تجارت انسان«، مسکن، گفتگوی حمایتی، اطالعات، لباس، 

غذا و کمک در روند پناهندگی ارائه گردید. 

تعدادی از کسانی که کمک دریافت نموده اند:

ما به شما کمک ارائه می نماییم
تریبونی برعلیه تجارت انسان یک برنامه حمایتی ویژه را راه 

اندازی نموده که به شما کمک ارائه می نماید، حتی زمانی که 

جامعه اینکار را انجام نمی دهد. ما همچنین فرزندان شما را نیز 

در چارچوب این برنامه می پذیریم. کمک های ما رایگان بوده و 

شروطی برای برخورداری از این کمک ها وجود ندارد - حتی اگر 

شما بدون اقامت در سوئد بسر می برید و یا نمی خواهید با پلیس 

همکاری نمایید. کمک ما براساس نیازهای شما و توانایی های ما 

می باشد - بدون دخالت دادن سازمان های دولتی، اگر مایل به 

این امر نیستید.

آیا خواهان دریافت کمک یا اطالعات بیشتر 
هستید؟ 

با ما در تریبونی بر علیه تجارت انسان از طریق سایت اینترنتی ما 

 www.manniskohandel.se :تماس بگیرید 

 info@manniskohandel.se :آدرس ایمیل ما عبارت است از

 توجه! در مواقع اضطراری با شماره تلفن ۱۱۲ با پلیس 

تماس بگیرید. 

دفتر ملی مبارزه با تن فروشی و تجارت انسان می تواند به 

سازمان های دولتی، کمون ها و سازمان های خیریه ای که با افراد در 

معرض آسیب قرار گرفته مالقات می کنند، مشاوره و اطالع رسانی 

 ارائه نماید. 

 ۰۲۰۳۹۰۰۰۰ Hotline :به این شماره تلفن اضطراری زنگ بزنید

 ما به شما یک گزینه 
الترناتیو ارائه می نماییم 

 همه انسان ها حق برخورداری از یک زندگی 

در شان انسان، و به دور از اجبار و کنترل 

را دارند.

l  اگر امکان مذاکره کردن در مورد شرایط کاری 

خود را ندارید، به شما حقوق داده نمی شود و 

نمی توانید استعفاء داده و از محل کار خود بروید.

l  اگر شما احساس می کنید آزادی تاثیر گذاشتن بر 

روی زندگی خود را نداشته و یا نمی توانید در مورد 

بدن خود تصمیم بگیرید. 

در اینصورت وضعیت قابل قبول نیست! 

این امر ممکن است تجارت انسان باشد.

 تریبونی بر علیه 
تجارت انسان

PERSISKA / یسراف

PLATTFORMEN
MOT MÄNNISKOHANDEL


