TRAFICAREA ESTE:
Sa fii cumparat si vandut ca sa lucrezi
in locuri cum ar fi industria sex-ului,
fabrici, sau casele oamenilor.
TRAFICAREA ESTE:

Vorbeste cu cineva care nu
este implicat cu traficantul
tau:
Contacteaza-ne:
Pentru urgenta, suna la politie la 999. Poti
vorbi cu politia si la 101.

Ingrijitorul meu e:

Folosirea amenintarilor sau violentei
pentru a forta oamenii sa faca lucruri
nedorite
TRAFICAREA ESTE:
Sa fii mutat intr-un loc diferit si sa fii
fortat sa faci lucruri ce pot fi ilegale

Asistentul meu social este:

TRAFICAREA ESTE ABUZ
TRAFICAREA POATE FI OPRITA
Samaritenii:

08457 909090
www.samaritans.org.uk
Linia pentru copii:

0800 1111
www.childline.org.uk

Ti se intimpla
acestea tie?

TRAFICUL DE PERSOANE

Poti sa fii victima traficului de
persoane sau sclaviei moderne.

Ti se cere tie sau unui
prieten al tau sa faci ceva
cum ar fi?
- Sa ai grija de plante Cannabis?
- Sa fi fortat sa faci sex,
chiar daca nu vrei?
- Sa furi de la alti oameni?
- Sa lucrezi ore multe
pentru bani putini
sau deloc?
- Sa lucrezi ca sa platesti o datorie
(de exemplu, intr-o
cafenea, restaurant sau
‘takeaway’?)

Cine sunt traficantii?
TRAFICANTII POT:

Cum se intimpla?

Sa te controleze folosind
amenintari sau violenta
-Intilnesti pe cineva care iti

TRAFICANTII POT:

spune ca iti poate asigura o

Sa iti ameninte familia

viata mai buna.
-Aceasta poate include

TRAFICANTII POT:

scolarizare, lucru sau bani.
-Pleci de acasa, si esti fortat sa

Sa iti fi luat pasaportul sau
alte documente personale

faci lucruri pe care nu le
vrei.

TRAFICANTII POT:

-Ti se spune ca e vina
ta, ti se spune ca

Fi femei sau barbati

vei avea

- Sa ai grija de
casa sau copiii
cuiva sau
sa gatesti si sa
cureti pentru ei?
- Sa fii impiedicat sa parasesti casa sau
locul de munca cind vrei?
- Sa ti se ia pasaportul sau alte
documente?
- Fortat sa te casatoresti?

probleme, dar e o

TRAFICANTII POT:

minciuna.

Fi oameni pe care ii
cunosti

-Poti sa fii speriat,
te simti singur si
nu ai cu cine vorbi.

TRAFICANTII SUNT
I NFR ACTOR I
TRAFICANTII POT FI
OPRITI

Poate ti s-au luat documentele, deci nu poti
merge la scoala sau la doctor.
Esti acum prins in capcana, si dependent de
traficantii tai.
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