TRAFIKIM ËSHTË:
Kur shitet apo blihet një person për të
punuar në vende si industria e seksit,
fabrika apo tek banesat e të tjerëve.

Flisni me dikë që nuk është
i/e implikuar në trafikimin
tuaj:
Na kontaktoni:
Në raste urgjente thirrni policinë në 999.
Policinë mund ta kontaktoni edhe në 101.
Kujdestari im:

TRAFIKIM ËSHTË:
Kur ushtrohet kërcënim apo dhunë për
t’i detyruar njerëzit të bëjnë gjëra
kundër dëshirës së tyre.
TRAFIKIM ËSHTË:

Punonjësi im social:

:Kur një person e transferojnë në një
vend tjetër dhe e detyrojnë të bëjë
gjëra të paligjshme.
TRAFIKIMI ËSHTË ABUZIM
TRAFIKIMIN MUND TA NDALOJMË

A po ndodh me
ju?

Samaritanët:

08457 909090
www.samaritans.org.uk
Childline (linja për
fëmijë):
0800 1111
www.childline.org.uk

TRAFIKIMI

Ju mund të jeni viktimë e trafikimit apo e
skllaverisë moderne.

A mos ju kanë kërkuar juve
apo ndonjë shoku apo
shoqes suaj të bëni një nga
gjërat e mëposhtme?
- Të kujdeseni për bimë kanabis?
- Ju kanë detyruar të bëni seks,

Kush janë trafikantët?
TRAFIKANTËT MUND:

Si ndodh?

T’ju kontrollojnë duke
përdorur kërcënime dhune
-Ju takoni dikë që ju thotë se mund

TRAFIKANTËT MUND:

t’ju ofrojnë një jetë më të mirë.

T’ju kërcënojnë familjen

- Kjo mund të përfshijë premtime për
arsim, punë ose para

edhe kundër dëshirës suaj?

- Të vidhni nga persona të tjerë?
- Të punoni për orë të
gjata për pak të holla
apo falas?

- Të punoni për të shlyer një borxh (p.sh. në
-

ndonjë kafene apo restorant)
Të kujdesni për
banesën apo
fëmijët e dikujt,
apo të gatuani
dhe të pastroni
për ta?

TRAFIKANTËT MUND:

-Ju largoheni nga shtëpia, dhe
detyroheni të bëni gjëra kundër

T’ju kenë marrë pasaportën
dhe dokumenta të tjera
personale

dëshirës suaj.
-Ju thonë që ju vetë e keni
fajin, që do të keni
shumë telashe, por kjo

TRAFIKANTËT MUND:

është një gënjeshtër.

Të jenë meshkuj dhe femra

frikësuar, ë vetmuar

- Mund të ndjeheni të
dhe nuk keni asnjeri

TRAFIKANTËT MUND:

për të biseduar.

Të jenë njerëz të njohur

- Jua kanë ndaluar të dilni nga banesa apo vendi i
-

punës kur keni pasur dëshirë?
Ju kanë marrë pasaportën dhe dokumenta të
tjera personale?

- Ju kane detyruar të martoheni?

TRAFIKANTËT JANË
KRIMINELË
TRAFIKANTËT MUND TË
NDALOHEN

Mund t’jua kenë marrë edhe dokumenta personale, dhe
kështu nuk mund të shkoni në shkollë apo të takoni
mjekun. Tani jeni në grackën e trafikantëve dhe vareni prej
tyre.
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