
 
 
 

CAPCANELE TRAFICULUI DE PERSOANE – ȘI DVS.
PUTEŢI CĂDEA IN CAPCANĂ!

 
NU CREDEŢI?

 
Producerea și distribuirea materialelor de

informare este finanțată de Ministerul de Interne al
Republicii Slovenia.

Conținutul materialului a fost pregătit de Asociația
Ključ – centrul pentru combaterea traficului de

persoane, Slovenia.
 
 
 
 

Aţi plecat de acasă pentru a câștiga bani în străinatate.

„Intâmplator” aţi cunoscut pe cineva care se ofera să vă „ajute”.

Vă spune că vă va obține viză și pasaport. Gratis! Cunoaște

persoana care vă va duce peste graniță și pe cel care vă va aștepta

de partea cealaltă a graniței. Vă spune că trebuie să tăceţi dacă la

trecerea graniței apar complicații sau dacă intimplator sinteti

opriți de catre poliție. Cu siguranță veţi avea nevoie de un loc unde

să înnoptaţi. Ştiţi unde veţi dormi? Vă promite că veţi avea loc de

muncă la unul dintre prietenii lui și că veţi fi bine plătit. Veţi lucra

într-un bar? Salon de masaj? Apartament sau atelier? Intr-un loc

de construcții? La o fermă? Veţi cerși pe stradă sau veţi cânta la un

instrument? Deși nu vorbiţi limba slovenă, italiană, engleză,

germană, vă spune că nu e o problema pentru ca oricum o veţi

învăța foarte repede. Poate vă va prezenta chiar viitorul soț sau

viitoarea soție. Mergeţi in Slovenia?

 

 DE UNDE ŞTIŢI CÃ PUTEŢI AVEA ÎNCREDERE ÎN ACEASTÃ PERSOANÃ?
ARE MULŢI BANI, PRIETENI ŞI O MAŞINÃ SCUMPÃ? DE UNDE ARE BANI,
CINE ÎI SINT PRIETENII?
VEŢI PUTEA AVEA TOT TIMPUL CU DVS. DOCUMENTELE PERSONALE?
PUTEŢI VORBI ORICÂND LA TELEFON SAU TREBUIE DE FIECARE DATÃ SÃ VI
SE DEA VOIE?
TOTUL DECURGE AŞA CUM V-AŢI ÎNŢELES LA ÎNCEPUT?
ŞTIŢI DEJA CINE VA FI ANGAJATORUL DVS ŞI CÂT VEŢI FI PLÃTIT?
VEŢI SEMNA UN CONTRACT DE ANGAJARE?
AVEŢI DREPTUL LA CONCEDIU, CONCEDIU DE BOALÃ, LA 8 ORE DE LUCRU
PE ZI?
AVEŢI DREPTUL DE ALEGERE ŞI DREPTUL DE A SPUNE »NU«?
PUTEŢI SÃ VÃ SCHIMBAŢI PÃREREA ŞI SÃ PLECAŢI?

 

  ÎNAINTE DE PLECAREA IN STRÃINÃTATE CEREŢI RÃSPUNSURI LA
TOATE ÎNTREBARILE DE MAI SUS!



Traficul de persoane înseamnă dispunerea ilegala
de persoane, ca și cum ar fi obiecte. În Slovenia

traficul de persoane e considerat infracțiune penală
gravă. 

 
Forme de exploatare: constrângerea la prostituție

sau la alte forme de abuzuri sexuale, muncă
forțată, sclavie, servitute, cerșetorie, efectuare de

infractiuni penale sub constrângere, căsătorie
forțată sau stabilirea unei relații forțate similare,

trafic de organe, țesuturi umane sau sânge.
 

Traficanții de persoane se folosesc de amenințări,
pot fi agresivi și violenți sexual. Traficanții de

persoane recurg la fraudă, înșelăciune, profită de
starea dvs. de vulnerabilitate sau vă oferă bani sau
alte foloase pentru a obține consimțământul tău în

vederea exploatării. 
 

ACĂ VĂ AFLAŢI ÎN ACESTĂ SITUAȚIE, NU ESTE
RĂSPUNDEREA DUMNEAVOASTRĂ!

ADUNAȚI CURAJ ȘI CEREȚI AJUTOR!

__________________________________________________________________

CÃLÃTORIA: Informaţi cel puțin o persoană despre când, unde și
cu cine veţi călători. Păstraţi la indemână telefonul mobil în
care aţi salvat numerele de telefon ale ambasadei din țara dvs,
poliției și organizațiilor care oferă asistență. Chiar și mai sigur
este să memoraţi aceste numere de telefon. Nu încredințaţi
nimănui pașaportul dvs! În plus, este foarte util să faciţi mai
multe copii ale documentelor personale si să le păstraţi in
diferite părți ale îmbrăcăminții.
MUNCA IN STRÃINÃTATE: Este foarte important cine este sursa
dvs de informare cu privire la potențialul de muncă în
străinătate. Aflaţi despre angajator și verificaţi dacă există orice
informații despre el pe internet. Înainte de începerea lucrului,
întotdeauna informaţi-vă despre condițiile de muncă și cereţi
încheierea contractului de muncă, contract care ar trebui să fie
examinat de către un expert - puteți apela asociația Ključ.
REȚELE SOCIALE: E bine să știţi că unii oameni pe care îi intilniţi
pe reţelele sociale, din cauza anonimatul pe care acest tip de
comunicare il permite, scriu minciuni. În cazul în care negociaţi
o întâlnire directă cu aceste persoane, fiţi foarte atenţi.
RELAŢIILE DE DRAGOSTE: In toată lumea, ca și în Slovenia, exista
seducători de fete (lover boy-i). Intr-orețea criminală seducătorii
reprezintă persoane-cheie, deoarece seduc fete și femei, ca apoi
să le predea traficanților de persoane. Gândiți-vă de unde are
acest bărbat atâția bani și contacte in străinătate, cu toate ca
nu lucrează deloc sau doar ocazional. Seducătorul este un tip
prietenos, cumpără cadouri, invită la excursii și cumpărături în
străinătate, pană când fata nu are în el încredere deplină.
Aceasta este o mare oportunitate pentru el să o ducă oriunde și
să o vândă.

MÃSURI DE AUTOPROTECŢIE...
 
 



FORME DE AJUTOR

 
AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

 
Asociația Ključ este singura

organizație non-guvernamentală
specializată în Slovenia în domeniul
combaterii traficului de persoane.
Asociația oferă forme concrete de

ajutor gratuit victimelor traficului de
persoane, atât străinilor care sunt în

Slovenia victime ale exploatării
sexuale sau de alt fel, precum și

slovenilor care sint victime în propria
lor țară sau în străinătate. 

 

consultanță telefonică ,
consiliere personală, 
ajutor psihosocial, 
asistență juridică de bază,
servicii de avocatură,
informaţii,
ajutor în retragerea din situația
amenințătoare,
ajutor la stabilirea de contacte cu
autoritățile locale,
ajutor pentru obținerea unui permis de
ședere în Republica Slovenia
cazare într-un spațiu sigur,
includerea în programul de (re) integrare, 
asistență în organizarea întoarcerii în țara
de origine

 

Ključ - Centrul pentru combaterea traficului de persoane
P.P. 2722, 1110 Ljubljana

Numarul de telefon pentru consultanță gratuită: 080 17 22 (In
fiecare zi lucrătoare intre 9:00 – 13:00)

E-mail: info@drustvo-kljuc.si 
Pagina de internet: www.drustvo-kljuc.si 

FB: Društvo Ključ - center za boj proti trgovanju z ljudmi
Instagram: drustvokljuc

http://www.drustvo-kljuc.si/

