
እዚ ንግድ ሰብ’ዩ።
ንሽርሙጥና ነብስኻ ክትሸይጥ፡ ብዘይ ክፍሊት ክትሰርሕ፡ 
ክትሰርቕ ወይ ካልእ ገበን ክትፍጽም ተገዲድካ’ዶ ትፈልጥ፧ 
እዚ ንግድ ሰብ’ዩ። ቅቡል ከኣ ኣይኮነን። ኵሉ ሰብ ናጻ 
ኪነብር መሰል ኣሎዎ።
ማንም ሰብ፡ ንመኽሰቡ፡ ንደስትኡን ንዊንትኡን ክብል ፡ 

ካልኦት ሰባት ሓደ ተግባር ኪገብሩ ኪቕስብ መሰል የብሉን። 
እቲ ንኻልኦት ነዚ ተግባር ዘቃልዕ ሰብ፡ ንሕጊ ሽወደንን 
ንሕጊ ሰብኣውያን መሰላትን ይጥሕስ። 

ኣየኖት መሰላት ኣሎዉኻ፧
ንንግድ ሰብ እንተ ተቓሊዕካ፡ ሓገዝ ክትረክብ መሰል ኣሎካ። 
እዞም ዚስዕቡ ነገራት ክትረክብ መሰል ኣሎካ፡-
4  ምቹእን ዘተኣማምንን ገዛ 
4  ንዋታዊ ደገፍ (መግቢ፡ ክዳን ወዘተ.)
4  ኣድላዪ ሕክምና 
4  ስነ-ኣእምሮኣዊ ደገፍ
4  ሕጋዊ ምኽርን ሓበሬታን 
4  ኣገልግሎት ጽሑፋውን ቃላውን ትርጕም

ዕላማና፡ ነዞም ሰብኣውያን መሰላት ከምትረክብ ምግባር’ዩ። 
እዞም ኣብዚ ዕላማ ተሳቲፍና እንሰርሕ፡ ኣብመድረኽ ጸረ-
ንግድ ሰብ (Plattformen mot människohandel) 
ዚበሃል ውድብ ተዋፊርና ንሰርሕ። ብሓባር ኮይንና፡ ንዓኻ፡ 
ንደቅኻን ንስድራኻን ሓገዝና ክንህበካን ክንከላኸለልካን 
ድላይና’ዩ። ኵሉ ሓገዝ ካብ ክፍሊት ናጻ’ዩ፡ ካብ ጠለባትካ 
ዝተበገሰ ከኣ’ዩ። 

ቡርጋርያ ዝዓዳ ኤቨሊና፡ ኣብ ሰሙን ምሉእ ብዘይ ክፍሊት 
ክትሰርሕ ትግደድ ኔራ። ካብቲ ዝነበረቶ ኵነታት ክትወጽእ 
ከኣ፡ ሓደ ናይ ሓገዝ ማእከል ኣናድያ ረኺባ። ዘተኣማምን 
መንበሪ ገዛ፡ መግቢ፡ ዕረፍትን ክዳንን ንምርካብ ከኣ ሓገዝ 
ተዋሂብዋ። ብዛዕባ መሰላታን ኣማራጺ ዕድላታን ሓበሬታ 
ተዋሂብዋ።

ሮማንያ ዝዓዳ ናድያ፡ ፖሊስ ዓማዊል ሽርሙጥና ኪደልዩ 
ከለዉ ረኺቦማ። ናድያ፡ ንሽርሙጥና ድሕሪ ምቅላዓን 
ምምዝማዛን፡ ኣብ ሓደ መንበሪ ገዛ ተመዲባ ነብሳ ክትመልስ 
ምእንቲ ሓገዝ ተጌሩላ። ደቃ በቲ ዝረኣይዎን ዘሕለፍዎን 
ዝወረዶም ማህሰይቲ ኪጻወሩ ሓገዝ ተጌሩሎም፤ ናድያ ከኣ 
ጥርዓን ፖሊስ ከተእቱ ደገፍ ረኺባ።

ኣልባንያ ዝዓዳ ኣንጃ፡ ብሓደ ጕጅለ ተጨውያ ብድሮጋ 
ቀልባ ምሰጥፈአት ክትሽርሙጥ ተገዲዳ። ንወዲ 3 ዓመት 
ወዳ ሒዛ፡ ብጥንስታ ንሽወደን ሃዲማ። ኣብዚ ምስ ኣተወት፡ 
ብደገፍ ፕሮግራም መድረኽ ጸረ-ንግድ ሰብ፡ ገዛ፡ ደገፍ ዘተ፡ 
ሓበሬታ፡ ክዳን፡ መግብን ሓገዝ መስርሕ ዕቚባን ረኺባ። 

ገለ ካብቶም ሓገዝ ዝረኸቡ፡-

ሓገዝና ንህበካ
መድረኽ ጸረ-ንግድ ሰብ (Plattformen mot 
människohandel) ካብ ማሕበረሰብ’ውን ዘይትረኽቦ፡ 
ንዓኻ ሓገዝ ዚህብ ፍሉይ ፕሮግራም ደገፍ የካይድ። ንደቅኻ 
ከይተረፈ ኣብዚ ፕሮግራም’ዚ ንቕበል። ኣብ ሽወደን 
ብዘይ ወረቐት እትነብር ኵን ወይ ምስ ፖሊስ ክትተሓባበር 
ዘይብዓል ድላይ ኵን ብዘየገድስ - ሓገዝና ናጻን ቅድመ-
ኵነት ዘይብሉን’ዩ። መበገሲ ሓገዝና ናትካ ጠለብን ዘሎና 
ዓቕምን’ዩ – ድላይካ እንተኾይኑ፡ ምስ ትካላት መንግስቲ 
ምትእስሳር ኣይንገብርን።

ሓገዝ ወይ ሓበሬታ’ዶ ትደሊ፧ 
ምስ መድረኽ ጸረ-ንግድ ሰብ (Plattformen mot 
människohandel) ኣብ ኢንተርነት ምስ ዚርከብ 
ኣድራሻና www.manniskohandel.se 
ርክብ ግበር። እቲ ኣድራሻ ኢ-መይል 
info@manniskohandel.se እዩ። 

ኣስተውዕል! ኣብ ህጹጽ ኵነት፡ ብቚጽሪ ቴለፎን 112 
ንፖሊስ ደውል። 

ሃገራዊ ሰክረታርያት ጸረ ሽርሙጥናን ንግድ-ሰብን 
(Nationella Sekretariatet mot Prostitution och 
Människohandel) ምስ ዝተቓልዑ ሰባት ርክብ ንዘሎወን 
ትካላት መንግስቲ፡ ንኮሙናትን ንወለንታውያን ውድባትን 
ሓበሬታ ይህብ።  
ናብ ሆትላይን 020-390 000 ደውል።

ኣማራጺ  
ንህበካ

ኵላቶም ሰባት፡ ካብ ኣስገዳድን ቊጽጽርን ናጻ 
ዝኾነ፡ ክብረት ዘሎዎ ናብራ ከሕልፉ መሰል 
ኣሎዎም።

l  �እንተደኣ ብዛዕባ ኵነታት ስራሕ ውዕል 
ክትኣቱ ዘይትኽእል ኮይንካ፡ ደሞዝ 
ዘይትወስድ እንተ ኾይንካ፡ ስራሕ 
ክትገድፎ ዘይትኽእል ወይ ካብኡ ክትወጽእ 
ዘይትኽእል ኮይንካ።

l  �እንተደኣ መነባብሮኻ ክትጸሉ ወይ ኣብ 
ነብስኻ ክትውስን ናጽነት ዘይስምዓካ ኮይኑ። 

እዚ ቅቡል ኣይኮነ! 
ንግድ ሰብ ኪኸውን ይኽእል’ዩ።

መድረኽ ጸረ-ንግድ ሰብ

ትግርኛ�/  TIGRINSKA

PLATTFORMEN
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