Cui i se adresează această broşură?
Această broşură oferă ajutor şi sfaturi
persoanelor care consideră că ar putea fi
victime ale traficului de persoane în Marea
Britanie.

Ce reprezintă traficul de persoane?
Traficul de persoane este o infracţiune gravă.
O persoană poate fi considerată victimă a
traficului de persoane dacă a fost adusă (sau
mutată) într-o ţară de indivizi care o ameninţă
provocându-i teamă, o lovesc şi o forţează să
muncească sau să facă alte lucruri pe care
aceasta nu doreşte să le facă.

Dacă ai fost identificată ca fiind o
victimă a traficului de persoane, ai
dreptul la:
• Ajutor şi protecţie din partea Guvernului
Marii Britanii (denumite Mecanismul
Naţional de Îndrumare). Tot sprijinul se
acordă în condiţii de confidenţialitate.
• Sprijin în cazul în care te hotărăşti să
sesizezi organele de Poliţie

 0300 303 8151

Mecanismul Naţional de Îndrumare
a fost creat pentru a identifica victimele
traficului de persoane şi pentru a le
îndruma către organizaţii care le vor oferi
ajutor şi sprijin.
Persoanele care au fost identificate ca
fiind victime ale traficului de persoane
au dreptul la o perioadă minimă de
recuperare şi reflecţie de 45 de zile.
Aceasta le este asigurată de către
următoarele organizaţii, în funcţie de locul
în care se află persoana în cauză:
• Armata Salvării (The Salvation Army)
(Anglia şi Ţara Galilor)
• Tara şi Ajutor pentru Imigranţi (Migrant
Help) (Scoţia)
• Ajutor pentru Imigranţi (Migrant Help)
(Irlanda de Nord)

Ai drepturi
Poate că te simţi speriat, neputincios şi
singur. Totuşi poţi beneficia de ajutor şi ai
drepturi şi posibilităţi de a alege. Ai dreptul la:
• sprijin emoţional, medical şi practic
independent. Acest sprijin include printre
altele:

Armata Salvării

- găsirea unei locuinţe temporare pentru
tine, în care să te simţi în siguranţă
- ajutor constând în tratament medical
- o persoană care să te ajute să treci peste
experienţa trăită
- oferirea unui interpret/traducător care să
te ajute să comunici în limba engleză
• protecţie: traficul de persoane este o
infracţiune. Dacă te hotărăşti să faci o
sesizare către Poliţie, aceasta este obligată
să se implice.
• consiliere juridică independentă.
Poţi primi consiliere din partea consilierului
tău juridic sau din partea unui Birou de
Consiliere a Cetăţenilor (Citizen’s Advice
Bureau) în legătură cu orice compensaţie
pe care poţi să o soliciţi. Dacă ţi-a fost
repartizat un asistent social, acesta te va
ajuta să beneficiezi de această consiliere.
Persoanele care nu sunt cetăţeni
britanici sau care au naţionalitatea unui
stat aparţinând Comunităţii Economice
Europene nu vor fi îndepărtate de pe
teritoriul Marii Britanii pe durata perioadei de
recuperare şi reflecţie. Dacă ai fost identificat
ca fiind o victimă a traficului de persoane,
poţi primi un permis de şedere temporară.

 0300 303 8151

Dacă nu eşti cetăţean britanic şi nici
nu aparţii vreunui stat din Comunitatea
Economică Europeană (şi nu ai dreptul
de a rămâne pe teritoriul Marii Britanii),
vei fi ajutat să te întorci în ţara ta de
origine, dacă acest lucru nu presupune
niciun pericol pentru tine.

Pentru ajutor şi asistenţă contactează:
Anglia şi Ţara Galilor:
Armata Salvării (The Salvation Army)
 0300 3038151
Irlanda de Nord şi Scoţia:
Ajutor pentru Imigranţi (Migrant Help)
 07766 668781

Ce se întâmplă dacă mă hotărăsc
să sesizez Poliţia în legătură cu
experienţa prin care am trecut?

Scoţia:
TARA
 0141 276 7724

Ce va face Poliţia:

Poliţia:
 999

• Va discuta cu tine despre cele întâmplate

Ajutorarea adulţilor
victime ale traficului
de persoane
Drepturile pe care le ai în
cazul în care eşti victimă a
traficului de persoane în scopul
exploatării în Marea Britanie

• Îţi va oferi protecţie faţă de persoanele care
ţi-au făcut rău
• Va începe o anchetă
• Te va ţine la curent.

Pentru ajutor şi asistenţă contactează:
Armata Salvării (The Salvation Army)
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