Teid võib varitseda ekspluateerimise oht.
Kas paneksite märke tähele?
• Kas teile on lähenenud võõrad, kes
pakuvad toitu, alkoholi, ravimeid ja/või
peavarju?
• Kas teile on pakutud tööd, mis tundub
liiga hea, et olla tõsi?
• Kas töötate või kas teile on pakutud
töötamist väikese palga eest või palgata?
• Kas keegi on võtnud ära teie isiklikud
asjad või dokumendid?
• Kas teid on sunnitud tegelema kriminaalse
või seksuaalse tegevusega?
• Kas olete märganud inimeste ootamatut
kadumist tänavatel?
Kui olete mures ekspluateerimise pärast,
helistage ööpäevaringsele nüüdisaegse
orjuse vastu võitlemise tugiliinile numbril
08000 121 700.

Nüüdisaegne orjus on olukord, kus kelleltki on võetud tema vabadus tema ekspluateerimise või
ärakasutamise eesmärgil. Näiteks: seksuaalne ekspluateerimine, tööalane ekspluateerimine,
kodune sunnitöö ja kriminaalne ekspluateerimine.
Faktid
• Ekspluateerijad püüavad sageli värvata inimesi päevakeskustes, kodutute öömajades ja supiköökides.
• Ekspluateerijad lubavad töö eest sularahas maksmist, alkoholi, narkootikume ja majutust, mis tavaliselt
osutub valeks. Seejärel kasutavad nad erinevaid meetodeid, et takistada põgenemist või politseile
teatamist.
• Teie risk võib suureneda, kui teile pakutakse tööd autode käsipesulas, põllumajanduses, tehases ja/või
ehitusel.
• Kui teid sunnitakse tegelema kriminaalse või seksuaalse tegevusega, on samuti tegemist
ekspluateerimisega.
Kas arvate, et võite olla langenud ekspluateerimise ohvriks?
• Rääkige olulise isikuga / tugitöötajaga või kellegagi, kes töötab tunnustatud/registreeritud
varjupaigas.
• Helistage politseisse numbril 101 (öelge, et soovite rääkida nüüdisaegse orjuse vastu võitlemise
osakonnaga) või võtke anonüümselt ühendust organisatsiooniga Crimestoppers numbril
0800 555 111.
• Või kui soovite, teatage oma murest sõltumatule ja konfidentsiaalsust tagavale heategevale
nüüdisaegse orjuse vastu võitlemise ööpäevaringsele tugiliinile numbril 08000 121 700. Tugiliin on
saadaval rohkem kui 200 keeles.
• Helistage alati numbril 999, kui te ise või keegi teile tuttav on otseses ohus.
Pange tähele märke. Kuidas ekspluateerijat ära tunda?
• Keegi, keda näete alati kaubiku ja/või suure autoga päevakeskuste / kodutute öömajade lähedal
passimas.
• Keegi, keda te ei ole tänavatel varem näinud ja kes ei soovi tugitöötajatega/vabatahtlikega rääkida.
• Keegi, kellel on nutitelefon, kuid mitte teisi tavapäraseid asju.
• Võõrad, keda nähakse päevakeskuste / kodutute öömajade lähedal inimestega rääkimas ja seejärel
kaubikusse või autosse suunamas.
• Keegi, kes pakub teile tööd või muid asju, aga seejärel korraldab teie pealevõtmiseks teise, praegusest
asukohast eemal asuva kohtumiskoha.
Kahtlustate, et tegemist on ekspluateerijaga?
• ÄRGE KUNAGI lähenege neile ega tehke nendega tegemist.
• Pange kirja auto/kaubiku numbrimärk ja kirjeldus.
• Rääkige olulise isikuga / tugitöötajaga või kellegagi, kes töötab tunnustatud/registreeritud varjupaigas.
• Helistage politseisse numbril 101 (küsige nüüdisaegse orjuse vastu võitlemise osakonda) või
hädaolukorras helistage numbril 999.
Kui kahtlustate, et ekspluateerijad on võtnud sihikule teid või kedagi teist, andke oma murest
teada ja aidake ära hoida inimeste ekspluateerimist või kuritarvitamist.

