Говорете днес с служител от компетентната
служба, дори ако просто подозирате, че нещо подобно Ви
се случва или ще Ви се случи.
Или се обадете на телефони:
Информационна линия за трафик на хора
A21 - денонощно, гръцки, английски и теле-превод
на 200 езика
Имейл: info@1109.gr

15900

SOS гореща линия за пострадали от насилие жени
Генерален секретариат за демографска и семейна
политика и равенство между половете, денонощно
Имейл: sos15900@isotita.gr
Линия за незабавна социална помощ
Национален център за социална солидарност,
денонощно
Имейл: help@ekka.org.gr
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Или се обадете на Спешна помощ:
гръцка полиция, денонощно
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• Били ли сте принудени да работите без или с минимално
заплащане?

Вие не сте виновни за ситуацията, в която се намирате:

• Предоставяте ли сексуални услуги, без да можете да избирате
клиентите си, без да можете да задържите заплатата или без да
можете да се махнете и се страхувате?

Никога не сте се договаряли да Ви експлоатират:

• Принуждаванили ли сте да правите неща, които не искате и се
страхувате, че полицията ще ви арестува?
• Някой Ви е предложил работа (в селското стопанство, занаятите,
домакинството, секс услугите и т.н.), която сте приели, но в
крайна сметка ви кара да вършите съвсем различна работа при
много лоши условия.

Трафикантите карат жертвите да вярват, че те са там по собствено желание и
че имат задължение да правят каквото им се каже.

Някой може да се опита да се възползва от Вас, като Ви каже, че нямате
друг избор, освен да работите там. Имате право да откажете. Дори и да
сте били принудени да приемете, това споразумение е невалидно. Много
пъти извършителите твърдят, че трябва да върнете много голяма сума, като
работите за тях. Нямате такова задължение.

Вашите експлоататори не са всемогъщи:
Има служби, които могат да Ви предпазят от трафикантите. Ако решите да
направите жалба срещу тях в полицията, са предвидени мерки за Вашата
защита.

• Принудени ли сте да правите неща, които не искате, защото
някой Ви е казал, че му дължите пари, които трябва да му
върнете?

Трафикът на хора е тежко престъпление. Означава, че някой експлоатира
някой друг с цел печалба, като го кара да прави неща, без да иска напр. да
предоставя сексуални услуги, да проси, да продава наркотици, да краде или
да работи в лоши условия.

Законът защитава жертвите на трафик на хора:

Ако някой, използвайки насилие, заплахи или други средства за
принуда, Ви принуди да направите някое от горепосочените, Вие
можете да получите защита и помощ.

Жертвите на трафик имат права и могат да бъдат защитени.

От служители на компетентните служби можете да научите подробно
за Вашите права, които включват безопасно жилище, правна помощ и
предвидените процедури.
Няма да бъдете наказани за незаконни действия, които Ви принуждават да
извършвате.

