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Sunteți obligat(ă) să faceți lucruri pe care nu vreți să le faceți? Cineva vă controlează ? Această persoană este 
violentă sau vă amenință? Nu sunteti liber(ă) să plecați?  

Nimeni nu poate să vă forțeze sau să vă rețină împotriva voinței dumneavoastră.  

 

        Cîteva indicii că ați putea fi exploatat(ă) 
 
 

 Munciți aproape fără bani  

 Efectuați zile lungi de muncă și nu aveți mai niciodată timp liber  

 Munca dumneavoastră este periculoasă si nu aveți nicio protecție  

 Nu aveți dreptul să vă păstrați propriile acte de identitate  

 Sunteți amenințat(ă) sau supus(ă) unui santaj  

 Trebuie să înapoiați bani celui ce v-a angajat  

 Vă este mereu fricà  

 Dormiți chiar la locul de muncă     

 
Luați legătura cu noi 

 
Rue des Alexiens 16b 
1000 Bruxelles 
 
luni-vineri 9h00-17h00 
 
Tel : 02 511 64 64 - 24/7 
Email : info@pag-asa.be 
What’s app SMS: 0470 94 07 77 
 
facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/ 

 

 

Sunteți cumva îngrijorat(ă) ?  

 
Ne contactați în mod anonim ? 
 
Da, puteți să ne contactați oricând, în 
mod anonim. Vom ține seama de ceea ce 
ne spuneți, dar fără nume nici informație 
care ar permite să se ajungă pînă la 
dumneavoastră. In plus, noi respectăm  
secretul profesional si nu transmitem nicio 
informație care vă priveste fără acordul 
dumneavoatră.           

 

  
Păstrați secret apelul dumneavoastrà ? 
 
Da, puteți sterge din listă numărul nostru 
sau să folositi telefonul unei alte 
persoane. Puteți de asemenea să ne 
trimiteți un mesaj (SMS sau WhatsApp) si 
să ne rugați să vă chemăm sub un număr 
ascuns.  

 

     
 
Sunteți fără documente de sejur ? 
 
Nicio grijă. Dacă sunteți în situație de 
sejur ilegal, ne puteți vorbi despre 
aceasta. Nu vom face niciun demers fără 
acordul dumneavoastră. 

 

 

  
Vă este frică de poliție ? 
 
Nicio grijă. Poliția este aici pentru a vă 
ajuta si proteja, dar noi nu o vom contacta 
fără acordul dumneavoastră. Deci puteți 
să ne vorbiți fără să vă îngrijorați. 
 

 

 

 

 
 
Considerați că sunteti victimă a traficului de persoane ? 
 
 

Dacă vă recunoasteți în această situație, vorbiți despre ea cu noi. Vom fi gata  
să vă ascultăm. Puteți vorbi în mod anonim, gratuit si fără nicio obligație. 
 
Dacă nu vă simțiți în siguranță sau nu puteți să ne contactați direct, vorbiți 
despre situația dumneavoastră cu un prieten, o persoană de  încredere, un 
medic sau un profesor. Rugați această persoană să ia legàtura cu noi sau cu 
poliția. 

 
In caz de pericol 

imediat, 

 
contactați poliția:  112 

 

 


