Îţi oferim ajutor
Platforma împotriva traficului de fiinţe umane
conduce un program special de sprijin care îţi
oferā ajutor chiar şi atunci când societatea nu
o face. Acceptām şi copiii în cadrul programului. Ajutorul nostru este gratuit şi necondiţionat – indiferent dacā locuieşti în Suedia fārā
documente sau nu doreşti sā colaborezi cu
politia. Sprijinul nostru se bazeazā pe nevoile
tale şi capacitatea noastrā – fārā a implica alte
autoritāţi, dacā nu îţi doreşti acest lucru.

PLATTFORMEN
MOT MÄNNISKOHANDEL

Ai nevoie de ajutor sau
informaţii?
Contacteazā Platforma împotriva traficului de
fiinţe umane prin intermediul paginii noastre de
internet www.manniskohandel.se
Adresa de e-mail este info@manniskohandel.se
OBS! În situaţii de urgenţā sunā la poliţie la
numārul de telefon 112. Secretariatul Naţional împotriva Prostituţiei şi Traficului de fiinţe
umane poate intermedia servicii de consiliere
si informare pentru autoritāţi, municipalitāţi şi
organizaţii non-guvernamentale care întâlnesc
victime ale traficului de fiinţe umane.
Sunā la linia lor de urgenţā 020 390 000
iar ei te pot ajuta mai departe.

PLATFORMA ÎMPOTRIVA
TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE

ÎŢI OFERIM O
ALTERNATIVĀ!
Toţi oamenii au dreptul la o
viaţā în demnitate, departe de constrângere şi de
control.
Atunci când nu-ţi poţi negocia condiţiile de lucru, când nu-ţi primeşti
salariul, nu iţi poţi da demisia şi
pārāsi locul, atunci când nu te simţi
liber sā-ţi influenţezi propria ta viaţā
sau sā hotārāşti asupra propriului tāu
corp, ceva nu este în regulā. Nu este
ok. Poate fi trafic de fiinţe umane.
ROMÂNESC / RUMÄNSKA

Este trafic de fiinţe umane

Ce drepturi ai?

Traficul de fiinţe umane poate implica constrângerea sau înşelarea unei persoane în a
vinde sex, a lucra fārā a fi plātit, a fura sau a
comite alte infracţiuni sau a cerşi.

Ai dreptul sā primeşti ajutor dacā eşti victima
traficului de fiinţe umane. Ai dreptul sā ai
acces la:
4 C azare corespunzātoare şi în condiţii de
siguranţā
4 S prijin material (mâncare şi haine etc.)
4 A sistenţā medicalā necesarā
4 S prijin psihologic
4 C onsiliere juridicā şi informare
4 S ervicii de traducere şi interpretariat

Nimeni nu deţine dreptul de a convinge pe
alţii sā acţioneze pentru beneficiul, plācerea
sau dorinţa lor. Nu este în regulā. Este trafic
de fiinţe umane. Cine supune o persoanā
acestui lucru comite o infracţiune împotriva
legii suedeze şi a drepturilor omului. Orice
persoanā are dreptul sa trāiascā în libertate.

Scopul nostru este de a oferi acces la aceste
drepturi ale omului. Lucrām la acest lucru
împreunā în organizaţia Platforma împotriva
traficului de fiinţe umane. Suntem mulţi şi
împreunā putem oferi asistenţā şi protecţie
victimelor. Oferim sprijin copiilor şi familiei tale
în māsura în care putem. Orice ajutor este
gratuit şi porneşte de la nevoile tale.

Câţiva din cei care au
primit ajutor:
Döne din Bulgaria a fost obligatā sā lucreze
în fiecare zi a sāptāmânii fārā a fi plātitā. A
cāutat singurā un centru de ajutor pentru a ieşi
din aceastā situaţie. A primit sprijin în a gāsi o
locuinţā în condiţii de siguranţā, în a primi de
mâncare, haine şi a se odihni. A primit informaţii despre drepturile ei şi opţiunile alternative
pe care le are.
Românca Nadia a fost descoperitā de poliţişti
atunci când aceştia urmāreau cumpārātori
de sex. Nadia a fost plasatā intr-o locuinţā
unde a primit ajutor sā-şi revinā dupā ce a fost
exploatatā în prostituţie. Copiii ei au primit de
asemenea ajutor sā poatā prelucra ceea ce
au vāzut şi trāit iar Nadia a primit sprijin în a
depune o plângere la poliţie.

