
УВАГА!
ВИ РИЗИКУЄТЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Будучи біженцем, Ви можете опинитись під загрозою потрапляння до сучасного 
рабства. Постраждати від експлуатації може будь-хто, проте торговці людьми 
полюють здебільшого на тих, хто прибув з іншої країни, не знає мови або ж 
залишив попереднє місце проживання через кризу. Вони можуть заманити 
Вас в небезпечну ситуацію, наприклад, примусову працю або сексуальну 
експлуатацію шляхом обману, погроз або насильства. Це незаконно та порушує 
Ваші права. Якщо Вам загрожує небезпека, або Ви підозрюєте, що хтось інший 
опинився в подібному становищі, ми хочемо Вам допомогти.

ЯКЩО ВАМ ПОГРОЖУЮТЬ ЧИ ВИ БАЧИТЕ ЩОСЬ ПІДОЗРІЛЕ ПОДЗВОНІТЬ:
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ОСЬ ДЕЯКІ ОЗНАКИ, ЩО МОЖУТЬ ДОПОМОГТИ ВАМ РОЗПІЗНАТИ, ЧИ ВИ ОПИНИЛИСЬ В НЕБЕЗПЕЧНІЙ СИТУАЦІЇ:

 + Вам пропонує роботу особа, яку Ви не знаєте.
 + Вам пропонують безкоштовне перевезення, 

проживання, чи проїзні документи.
 + У Вас відбирають ідентифікаційні документи, 

щоб зберігати їх у «безпечному місці».
 + Вас змушують робити будь-що проти Вашої волі, 

наприклад, займатися сексом.
 + Вам не дозволяється піти до лікаря, звернутись 

до органів державної влади, чи попросити про 
допомогу.

 + Вас змушують спати та працювати в одному місці.
 + З Вами агресивно поводяться, фізично чи 

вербально.
 + Вам кажуть, що Вам необхідно сплатити борг, 

або, що Ви маєте повернути гроші.
 + Вам не дозволяється вільно пересуватись чи 

спілкуватись з іншими людьми.
 + Вам не оплачують виконану роботу або утримують 

значну частину Вашої заробітної плати.
 + Вам не дають перерви під час роботи.

 ВІДСКАНУЙТЕ, ЩОБ       Д
ІЗН

АТИ
СЬ БІЛ

ЬШ
Е      ВІДСКАНУЙТЕ, ЩОБ      

Д
ІЗ

Н
АТ

И
СЬ

 Б
ІЛ

ЬШ
Е 

   

Номери гарячих ліній вказані  вище, рекламуються як відповідь на запит щодо торгівлі  людьми у відповідних 
регіонах.  A21 відповідає лише за роботу гарячих ліній Греції  та Болгарі ї .



ВНИМАНИЕ!
ВЫ РИСКУЕТЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Являясь беженцем, Вы можете оказаться под угрозой вовлечения в 
современное рабство. Жертвой эксплуатации может стать кто угодно, однако 
торговцы людьми охотятся в основном на тех, кто прибыл из другой страны 
или оставил прежнее место жительства из-за кризиса. Они могут заманить 
Вас в опасную ситуацию, например, принудительный труд или сексуальную 
эксплуатацию, путем обмана, угроз или насилия. Это незаконно и нарушает 
Ваши права. Если Вы находитесь в опасности или подозреваете, что кто-то 
другой оказался в подобном положении, мы хотим Вам помочь.

ЕСЛИ ВАМ УГРОЖАЮТ ИЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ЧТО-ЛИБО ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ, ПОЗВОНИТЕ:
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ВОТ НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ ВАМ РАСПОЗНАТЬ, ОКАЗАЛИСЬ ЛИ ВЫ В ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ:

 + Вам предлагает работу человек, которого Вы не 
знаете.

 + Вам предлагают бесплатную перевозку, 
проживание или проездные документы.

 + У Вас отбирают идентификационные документы, 
чтобы хранить их в «безопасном месте».

 + Вас заставляют делать что-либо против Вашей 
воли, например, заниматься сексом.

 + Вам не разрешается пойти к врачу, обратиться в 
органы государственной власти или попросить о 
помощи.

 + Вас принуждают спать и работать в одном месте.
 + С Вами агрессивно обращаются, физически или 

вербально.
 + Вам говорят, что Вам необходимо уплатить долг, 

или, что Вы должны вернуть деньги.
 + Вы не можете свободно передвигаться или 

общаться с другими людьми.
 + Вам не оплачивают выполненную работу 

или удерживают значительную часть Вашей 
заработной платы.

 + Вам не дают перерывов во время работы.
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Номера горячих линий,  указанные выше, рекламируются как ответ на запрос касательно сит уаций торговли 
людьми в соответствующих регионах.  A21 отвечает только за работу горячих линий Греции и Болгарии.


