As armadilhas do tráfico de pessoas – você
também pode ser vítima!
Não acredita?
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Você partiu para o estrangeiro para trabalhar e ganhar dinhero. »Por
acaso,« você encontrou alguém que está pronto para »ajudar« você.
Disse que ia arranjar o passaporte e o visto para você. Sem você pagar
nada! De graça. Ele conhece alguém que levará você através
dafronteira. Também conhece outra pessoa que aguardará você no
outro lado. Disse que, se tiver problemas ao passar a fronteira, se
estiver detido/a pela polícia, você terá que ficar calado/a.
Provavelmente, você vai precisar de um lugar para dormir. Onde? Nao
sabe? Ele diz que você trabalhará para um amigo dele e que terá um
salário justo. De que tipo de trabalho é que se trata? Num bar? Num
salão de massagens? Em casa de alguém ou numa oficina? Num sítio de
construção? Numa fazenda? Ou talvez na rua, mendigando ou tocando
um instrumento? Mesmo que você não entenda eslovêno, italiano,
inglês ou alemão, não tem problema, você aprenderá rápido. Talvez ele
até apresente a você um futuro marido ou mulher? Portanto, você vai
para a Eslovênia?
COMO É QUE VOCÊ SABE QUE PODE CONFIAR NELE/NELA?
ELE TEM MUITO DINHERO, MUITOS AMIGOS E UM CARRO BOM? DE ONDE
LHE VEM O DINHEIRO?QUEM SÃO SEUS AMIGOS?
VOCÊ PODE SEMPRE LEVAR SEUS DOCUMENTOS COM VOCÊ?
VOCÊ PODE FALAR NO TELEFONE OU PRECISA SEMPRE PEDIR PERMISSÃO?
ESTÁ TUDO COMO ACORDADO?
VOCÊ JÁ SABE QUEM SERÁ SEU EMPREGADOR E QUANTO VOCÊ GANHARÁ?
TEM UM CONTRATO DE TRABALHO?
VOCÊ TEM DIREITO A LICENÇA, A LICENÇA MÉDICA? TEM DIREITO DE
TRABALHAR AO MÁXIMO 8 HORAS POR DIA?
VOCÊ TEM DIREITO DE ESCOLHER E DE DIZER “NÃO”?
VOCÊ PODE MUDAR DE IDÉIA E IR-SE EMBORA A QUALQUER MOMENTO?

ANTES DE PARTIR, EXIJA RESPOSTAS A ESTAS PERGUNTAS!

O tráfico de pessoas é a prática ilegal de dispor de
seres humanos como se fossem coisas. Na
Eslovênia, o tráfico de pessoas constitui um crime
grave.
As formas de exploração: exploração de
prostituição e de outras formas de abuso sexual, de
trabalho forçado, de escravidão, de mendicidade,
de atos criminosos sob coação; casamento forçado
ou união parecida ao casamento que acontece sob
coação; tráfico de órgãos, tecidos e sangue
humanos.
Os traficantes usam violência física, psicológica,
econômica ou sexual. Também podem usar fraude
ou manipulação emocional, aproveitar a sua
vulnerabilidade e a sua necessidade de ajuda, ou
oferecer-lhe pagamento e benefícios para obter o
seu consentimento para a exploração.

SE VOCÊ SE ENCONTRAR NESSA SITUAÇÃO, VOCÊ NÃO
TEM CULPA!
TENHA CORAGEM E BUSQUE AJUDA!

_________________________________________________________________

Medidas de autoproteção

Viajando: Informe pelo menos uma pessoa sobre quando, onde e
com quem vai viajar. Leve consigo um celular no qual salvou os
números de telefone da embaixada do seu país, da polícia do
país para onde vai, e de organizações de apoio. Para ainda mais
segurança, é aconselhável memorizar esses números. Não
entregue seu passaporte a ninguém! Também é muito útil ter
várias fotocópias de seus documentos importantes e escondêlas em várias peças de roupa.
Trabalhando no estrangeiro: É muito importante saber quem é
sua fonte de informação sobre as possibilidades de trabalho no
estrangeiro. Informe-se sobre o empregador e tente pesquisá-lo
na Internet. Antes de começar a trabalhar, trate sempre de
esclarecer as condições do trabalho e exija um contrato; faça-o
verificar por um especialista – também pode contactar a
associação Ključ.
redes sociais: Lembre-se de que as pessoas que você encontra
em redes sociais, protegidas pela anonimidade dessa forma de
comunicação, podem não falar a verdade. No caso de combinar
um encontro direto com alguém que conheceu na internet,
tenha muito cuidado.
Amor: Há por todo o mundo sedutores (os »lover boy«), que são
atores-chave em redes criminais, seduzindo moças e mulheres
para entregá-las a traficantes de pessoas. Pense bem: como é
que o homem ganhou todo esse dinheiro e conheceu toda
aquela gente no estrangeiro, ainda que não tenha emprego ou
que só trabalhe de vez em quando? O sedutor é amável, compra
prendas para a moça, convida-a para excursões e viagens de
compras para o estrangeiro, até ela apegar-se emocionalmente
e ter toda confiança nele. Eis a oportunidade perfeita para ele
levá-la onde quiser e vendê-la.

Você precisa de ajuda?
A associação Ključ é a única ONG na
Eslovênia especializada na luta contra
o tráfico de pessoas. Oferece formas
concretas e gratuitas de ajuda a
pessoas atingidas pelo tráfico
humano: tão a estrangeiros/as
vítimas da exploração sexual (ou
outra) sob coação, como aos
cidadã(o)s eslovênos/as vítimas do
tráfico de pessoas, quer na Eslovênia
quer no estrangeiro.

FORMAS DE APOIO

aconselhamento telefónico;
aconselhamento pessoal;
apoio psicosocial;
apoio jurídico elementar;
advocacia;
informação;
ajuda em sair da situação de perigo;
ajuda em entrar em contacto com
órgãos de execução da lei;
ajuda em obter a autorização de
residência na República da Eslovênia;
alojamento protegido em abrigos;
inserção em programas de
(re)integração;
ajuda em organizar o regresso ao seu
país de origem.
Ključ - Centro de enfrentamento ao tráfico de pessoas
P.P. 2722, 1110 Ljubljana, Slovenija

Linha telefónica de aconselhamento gratuito:
080 17 22 (todos os dias úteis entre as 9 e as 13 horas)
Endereço eletrônico: info@drustvo-kljuc.si
Página web:http://drustvo-kljuc.si
Facebook: Društvo Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi
Instagram: drustvokljuc

