
 

A mendoni ju se jini viktimë trafikimi ? 
 

 
A jini juve të detyruar të bëni gjëra që nuk dëshironi ti bëni ? Dikush juve ju kontrollon? 
Ky person përdor dhunën ose ju kërcënon ? Ju nuk jini i lirë të lëvizni ? 
 
Askush nuk mundet t’ju detyrojë ose t’ju mbajë kundër vullnetit tuaj 
 
 

Disa tregues që juve mundet të jini i ose e shfrytëzuar   

 Ju punoni pothuajse pa u paguar 

 Ju punoni me orar të zgjatur dhe nuk kini pothuajse asnjëherë kohë 

të lirë 

 Puna juaj është me rrezik dhe ju nuk kini asnjë mbrojtje 

 Ju nuk kini të drejtë të mbani dokumentat tuaj të identitetit 

 Ju jini i kërcënuar ose i nënshtroheni një shantazhi 

 Ju duhet ti rimbursoni para punëdhënësit tuaj 

 Ju kini gjithmonë frikë 

 Ju flini në vëndin ku punoni 

Në rast se ju e ndjeni veten në një situatë të tillë, flisni me ne. Ne do t’ju 
dëgjojmë juve. Ju mund të na flisni në mënyrë anonime, falas dhe pa asnjë 
detyrim. 

Në rast se ju nuk e ndjeni veten të qetë ose ju nuk mundeni të na 
kontaktoni drejtpërdrejt, flisni për këtë me një mik, me një person tek i cili 
kini besim, me një mjek ose me një mësues. I kërkoni atij të marrë kontakt 
me ne ose me policinë. 

Merrni kontakt me ne 
 
Rue des Alexiens 16b 
1000 Bruxelles 
 
E hënë –e premte0 9:00 –17:00 
 
Tel : 02 511 64 64 - 24/7 
Emai : l info@pag-asa.be 
WhatsApp SMS :  0470 94 07 77 
 
facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/ 
 
 

Në rast rreziku të 
menjëhershëm, 
Kontaktoni policinë: 
112  

 

 

Juve jini ndoshta i shqetsuar ? 

 

Të na kontaktoni në mënyrë anonime ? 
 

Të ruhet thirrja juaj sekret ? 

Po, juve mund të na kontaktoni në çdo kohë në 
mënyrë anonime. Ne do të mbajmë shënim atë 
që juve na thoni, por pa emër dhe  informacion që 
do të bënte të mundur të arrihet te ju. Për më 
tepër, ne i nënshtrohmi gjithashtu sekretit  
professional dhe ne nuk  ndajmë asnjë 
informacion pa pëlqimin tuaj. 

 
Po, juve mund ta fshini numurin tonë nga lista e 
thirrjeve ose të përdorni telefonin e një personi 
tjetër. Juve mundeni gjithashtu të na dërgoni neve 
një mesazh (SMS ose WhatsApp) dhe të na kërkoni 
neve që t’ju marrim në telefon me një numur të 
fshehtë. 

 

   

Juve jini pa dokumenta qëndrimi ? 
 

Juve kini frikë nga policia ? 
. 

Pa merak. Në rast se jini në situatën e qëndrimit 
ilegal, juve mundeni të na flisni lirisht. Ne nuk do 
të ndërmarrim asnjë veprim pa pëlqimin tuaj. 

 

Pa merak. Policia është atje për t’ju ndihmuar dhe 
për t’ju mbrojtur, por neve nuk do ta kontaktojmë 
pa pëlqimin tuaj. Pra juve mund të na flisni neve pa 
u shqetsuar. 
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