Știți ce este traficul de persoane?
Sunt persoane ce folosesc înșelătoria, violență, amenințări,
minciuni o chiar îndrăgostesc pentru a participa în locuri sau
acțiuni făra ca persoana afi de acord.

Puneți aceste întrebări
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Muncești în condiții ce nu ai
acceptat sau accepții fiind
amenințată?
Ai fost păcălită despre tipul de
muncă la care ai venit?
Ți-au oprit documentele de
identificare, pașaport, etc...?

Ești obligată să stai închisă în locuri
unde tu nu ești de acord?
Ești mereu sunată pentru a fi verificată?
Nu ești lasă-ta sa mergi unde vrei
sau te urmăresc mereu?
Ești reținut și te amenință?
Nu te lăsa să vorbești cu familia
sau prietenii?

Ești maltratată fizic sau psihologic ?
Controlează banii și timpul tău?
Ti-e frică și nu poți povesti ce ți se
întâmplă?
Primești amenințări tu sa familia ta?

Lucrezi gratis sau pentru bani puțini
pentru ați plăți o datorie?
Ai fost obligată să consumi
droguri sau alcool?

!Ai grijă!
Dacă tu sau alte persoane cunoscute sunt în una din aceste
situații puteți fi victime de trafic de persoane.

Înainte de a veni în Spania
Cere informații detaliate în legătură cu postul de muncă și partea
economică. Nu te încrede daca ți se oferă sume mari de bani.

Informează-te în legătură cu firmă unde o să muncești.
Unde este? La ce lucrezi?
Informează-te despre locul unde o să locuiești.
Plata este în schimbul muncii sau serviciilor?
Familia şi prieteni ar putea vrea să te ajute dar în acelaşi timp au şi ei
problemele lor, poţi deveni din neatenţie o povară şi poţi fi forţat să
accepţi lucruri pe care nu le doreşti.
Anunță a un familiar de încredere:
de unde o să locuiești și orașul unde poți fi găsită.
În caz de orice găsiți împreună cu un familiar un cuvânt cheie.

Dacă ești deja în Valladolid
Poți beneficia de sprijin psihologic si juridic pentru traducere,
precum și acces la locuințe sigure.

Oricare ar fi situația ta administrativa, cere informații și ajutor
gratuit de la ONG-uri.
Purtați această hârtie dacă vă ajută.

Te putem ajuta!
Contactează cu noi în Red Incola
trabajosocial@redincola.org

+ 34 623 032 440

+ 34 983 307 083

www.redincola.org
www.andreiaproject.eu

