HANDEL LUDŹMI TO:
Sprzedarz i zakup ludzi do pracy w
branży usług seksualnych, fabryce lub
domu prywatnym.
HANDEL LUDŹMI TO:

Porozmawiaj z kimś, kto nie
jest twoim oprawcą:
Skontaktuj sie z nami:
W nagłych przypadkach dzwoń na policję pod 999.
Policja jest dostępna również po numerem 101.

My zawód:

Wykorzystywanie gróźb lub przemocy
celem zmuszania innych do robienia
rzeczy wbrew ich woli.
HANDEL LUDŹMI TO:

Przeniesienie osób w inne miejsce i
zmuszanie ich do robienia rzeczy
niezgodnych z prawem.

Mój opiekun społeczny:

spospspospołeczny:

HANDEL LUDŹMI JEST
PRZESTĘPSTWEM KTÓRE
MOŻNA POWSTRZYMAĆ

Linia pomocy
Samarytanie

08457 909090
www.samaritans.org.u
k
Linia pomocy dzieciom
Childline

0800 1111
www.childline.org.u
k

HANDEL LUDŹMI

I ty mogłeś/-aś paść ofiarą handlu ludźmi bądź
współczesnej formie niewolnictwa

Czy jesteś w
podobnej sytuacji?

Czy Ciebie lub kogoś kogo
znasz poproszono o:

- Pilnowanie hodowli konopii
indyjskich?
- Uprawianie seksu,

wbrew własnej woli?
- Dokonywanie kradzieży?
- Pracowanie długich

godzin za darmo
lub za grosze?
- Pracowanie na spłatę długów?
(Np. w kawiarni lub w
punkcie jedzenia na
wynos?)

- Opiekowanie

się czyimś
domem i
dziećmi,

Kim są handlarze?

Jak do tego dochodzi?

HANDLARZE MOGĄ:
Kontrolować Cię przy pomocy
gróźb bądź przemocy

HANDLARZE MOGĄ:
Grozić Twojej rodzinie

HANDLARZE MOGĄ:

-Spotykasz osobę, która
obiecuje Ci lepsze życie.
-Może obiecywać lepsze
wykształcenie, pracę lub
pieniądze.
-Wyprowadzasz się z domu i
zmuszają Cię do czegoś,

Odebrać Ci paszport lub inne
dokumenty osobiste

czego nie chcesz robić.
-Wmawiają Ci, że to

HANDLARZAMI MOGĄ:

Twoja wina, że
będziesz miał/-a

Być kobiety lub mężczyźni

kłopoty,
ale to są

HANDLARZAMI MOGĄ:

kłamstwa.

Być ludzie, których znasz

-Może nie masz z
kim porozmawiać,

sprzątanie i
gotowanie
- Zabrania się wam

opuszczania domu lub pracy?
- Odebrano wam paszport lub inne

dokumenty?
- Zmuszono was do małżeństwa?

jesteś sam/-a i

HANDLARZE TO
PRZESTĘPCY

boisz się.
Może zabrano Ci dokumenty, więc nie możesz

HANDLARZY MOŻNA
POWSTRZYMAĆ

pójść do szkoły lub lekarza.
Jesteś w pułapce, zupełnie uzależniony od
swoich oprawców.

POLISH

