Porozprávajte sa s niekým, kto nie

ľuďmi alebo moderného otroctva.

je zapojený do obchodovania s vami:
Kontaktujte nás:

OBCHODOVANIE S ĽUĎMI JE:
keď vás kúpia a predajú na sex, prácu v
továrniach alebo prácu v

V prípade naliehavosti volajte políciu na 999.
S políciou môžete hovoriť aj na čísle 101.

Môj
opatrovateľ:

domácnostiach.
OBCHODOVANIE S ĽUĎMI JE:
použitie vyhrážok alebo násilia, aby
prinútili ľudí robiť veci, ktoré robiť
nechcú
OBCHODOVANIE S ĽUĎMI JE:
keď vás presťahujú na iné miesto a
nútia

vás

robiť

veci,

ktoré

Môj sociálny
pracovník

sú

protizákonné
OBCHODOVANIE S ĽUĎMI JE
ZNEŽÍVANIE A MÔŽE BYŤ
ZASTAVENÉ

Samaritans
08457 909090
www.samaritans.org.uk

Detská
linka:
0800 1111
www.childline.org.uk

OBCHOD S ĽUĎMI

Možno ste sa stali obeťou obchodu s

Zažívate toto na
vlastnej koži?

Požiadal vás alebo vášho kamaráta
niekto, aby ste urobili niektoré z
týchto vecí?

Kto obchoduje s ľuďmi?
MÔŽU:

Ako sa do takejto situácie

vás ovládať tým, že sa vám

dostanete?

vyhrážajú alebo používajú násilie
- Starať sa o rastliny marihuany?
- Mať sex proti svojej vôli?
- Okrádať ľudí?
- Pracovať veľa hodín
za málo alebo žiadne
peniaze?
- Odpracovať si dlh
- (napr. v kaviarni,
reštaurácii alebo v
takeaway?)
- Starať sa o
niečie deti, dom,

MÔŽU:
-Stretnete niekoho, kto vám povie,

sa vyhrážať vašej rodine

že vám môže zabezpečiť lepší život.

MÔŽU:

- To môže zahŕňať vzdelanie,
prácu, peniaze.

vám zobrať pas alebo iné osobné

- Odídete z domu a ste nútený

doklady

robiť veci, ktoré možno

MÔŽU:

nechcete robiť.

to byť muži alebo ženy

- Povedia vám, že

MÔŽU:

je to vaša chyba,

to byť ľudia, ktorých

povedia vám, že sa
dostanete

poznáte

do problémov, ale

alebo máte variť
a upratovať?

to je lož.

SÚ TO ZLOČINCI

- Môžete sa cítiť

- nie je vám dovolené
opustiť dom alebo
prácu, keď chcete vy?
- Bol vám vzatý pas alebo iné doklady?
- Boli ste prinútený vstúpiť do manželstva?

vystrašený, sám a

MÔŽEME ICH
ZASTAVIŤ
?

nemáte nikoho, s kým
sa porozprávať.
Možno vám vzali doklady, a tak nemôžete ísť do
školy alebo k doktorovi.
Ste v pasci a závislý na osobách, ktoré obchodujú s
ľuďmi.

SLOVAK

