Мислиш ли, че си жертва на трафик на хора?
Трябва ли да правиш нещо, което не искаш? Контролира ли те някой?
Използва ли това лице насилие, заплашен ли си? Не си ли свободен да си тръгнеш?
Никой не може да те принуждава или да те удържа против волята ти.

Няколко признака, които могат да означават, че те
използват:









Работиш за почти без пари
Имаш дълго работно време и почти никаква почивка
Работата ти е опасна, но нямаш предпазно облекло
Прибрали са ти личните документи
Заплашват те или те шантажират
Трябва да върнеш пари на твоя работодател
Живееш в постоянен страх
Нощуваш на своето работно място

Ако тази ситуация ти е позната, говори за това. Можеш да го направиш
с нас. Ще те изслушаме. Можеш да говориш с нас безплатно, анонимно
и без никакви задължения.
Ако не ти е удобно или не можеш да се свържеш с нас директно,
говори с някой, на когото се доверяваш (като приятел, съсед, познат,
доктор, учител). Помоли него/нея да се свърже с нас или с полицията.

За контакт с нас
PAG-ASA
Cellebroersstraat 16b
1000 Brussel
Пон. - петък от 9:00 до 17:00 ч.
(без предварително записване)
Тел. : 02 511 64 64
Email : info@pag-asa.be
WhatsApp SMS : 0470 94 07 77
facebook.com/PAGASA.vzw.asbl/

В случай на
непосредствена
опасност, свържи се с
полицията: 112

Може би се притесняваш
Анонимен контакт с нас?

Обаждане от скрит номер?

Да, това е възможно! Винаги можеш да ни
помолиш да останеш анонимен. Ние ще
запишем разказа ти, но без име или някакви
подробности, които биха могли да те посочат.
Освен това, ние трябва да пазим
професионалната тайна и няма да споделяме
информация без твоето разрешение.

Да, това е възможно! Можеш да изтриеш този
номер от списъка с обажданията си в телефона.
Или може да ни се обадиш от телефона на някой
друг. Можеш да ни изпратиш съобщение (СМС
или уатсап) и да ни помолиш да ти звъннем от
скрит номер.

Нямаш документи за пребиваване?

Страхуваш се от полицията?

Няма проблеми! Ако се намираш без
документи за пребиваване в Белгия, пак
можеш спокойно да говориш с нас. Ние няма
да предприемем нищо без твоето разрешение.

Няма проблеми! Полицията е тук за да ти
помогне и да те защити, но ние няма да се
свържем с полицията без твоето разрешение.
Затова можеш спокойно да разговаряш с нас.

.

