Iespējams, ka jūs esat pakļauts ļaunprātīgas izmantošanas riskam.
Vai jūs prastu atpazīt tās pazīmes?
• Vai jūs kādreiz ir uzrunājuši svešinieki,
piedāvājot ēdienu, alkoholu, narkotikas un/
vai pajumti?
• Vai jums ir piedāvāts darbs, kas izklausās
pārāk labs, lai būtu patiesība?
• Vai strādājat, esat kādreiz strādājis vai
saņēmis darba piedāvājumu par ļoti niecīgu
vai nekādu atalgojumu?
• Vai kāds ir jums atņēmis jūsu personiskās
mantas vai dokumentus?
• Vai tiekat spiests nodarboties ar kriminālām
vai seksuālām aktivitātēm?  
• Vai esat pamanījis, ka no ielām pēkšņi
pazūd cilvēki?
Zvaniet 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā
uz Mūsdienu verdzības palīdzības tālruņa
līnijas numuru 08000 121 700, ja jums ir
aizdomas par ļaunprātīgu izmantošanu.

Mūsdienu verdzība ir kādas personas brīvība atņemšana ar nolūku šo personu ļaunprātīgi
izmantot vai gūt no šīs personas labumu. Tās piemēri ir šādi: seksuāla izmantošana, darba
ekspluatācija, mājkalpība vai izmantošana noziedzīgām darbībām.
Fakti:
• Ļaunprātīgie ekspluatētāji bieži vien savervē cilvēkus dienas centros, nakts patversmēs un zupas
virtuvēs.
• Ļaunprātīgie ekspluatētāji sola samaksu skaidrā naudā, alkoholu, narkotikas un apmešanās vietu,
bet parasti tas izrādās apmāns. Pēc tam tie izmanto dažādas metodes, lai novērstu aizbēgšanu vai
ziņošanu policijai.
• Jūs esat pakļauts augstam riskam, ja jums piedāvā darbu automazgātuvē, kur automašīnas
jāmazgā ar rokām, lauksaimniecībā, fabrikās un/vai būvniecības jomā.
• Ja jūs piespiež iesaistīties noziedzīgās vai seksuālās aktivitātēs, arī tā ir ļaunprātīga izmantošana.
Vai jums šķiet, ka jūs ļaunprātīgi izmanto?
• Runājiet ar galveno/atbalsta darbinieku vai kādu personu no sertificētas/reģistrētas
bezpajumtnieku labdarības organizācijas.
• Zvaniet policijai uz tālruņa numuru 101 (lūdziet runāt ar mūsdienu verdzības nodaļu (angliski
– ‘modern slavery unit’)) vai ziņojiet anonīmi, zvanot uz Crimestoppers tālruņa numuru
0800 555 111.
• Ja vēlaties, ziņojiet par savām bažām, zvanot uz neatkarīgas un konfidenciālas Mūsdienu
verdzības labdarības diennakts tālruņa līnijas numuru 08000 121 700. Šī palīdzības tālruņa
līnija ir pieejama vairāk nekā 200 valodās.
• Vienmēr zvaniet uz numuru 999, ja jums vai kādam, ko pazīstat, draud tūlītējas briesmas.
Atpazīstiet pazīmes. Kā atpazīt ļaunprātīgu ekspluatētāju:
• Kāds, ko jūs vienmēr redzat ārpusē pie dienas centriem/nakts patversmēm ar mikroautobusu un/
vai lielu automašīnu.
• Kāds, ko jūs agrāk neesat redzējis uz ielām un kurš nevēlas runāt ar atbalsta darbiniekiem/
brīvprātīgajiem.
• Kāds, kam ir viedtālrunis, bet nav citu acīmredzamu personisko mantu.
• Svešinieki, kas ir redzēti, runājot ar cilvēkiem ārpus dienas centriem/nakts patversmēm un pēc
tam norādot viņiem uz kādu mikroautobusu vai automašīnu.
• Kāds, kas piedāvā jums darbu vai citas lietas, bet pēc tam noorganizē citu tikšanās vietu, uz
kuru ierasties jums pakaļ un kas atrodas citur nekā jūsu pašreizējā atrašanās vieta.
Vai jums ir aizdomas par kādu ļaunprātīgu ekspluatētāju?
• NEKAD neuzrunājiet šo personu un neielaidieties ar viņu nekādos darījumos.
• Pierakstiet jebkuras automašīnas/mikroautobusa numurzīmes un aprakstiet to ārējo izskatu.
• Runājiet ar galveno/atbalsta darbinieku vai kādu personu no sertificētas/reģistrētas
bezpajumtnieku labdarības organizācijas.
• Zvaniet policijai uz tālruņa numuru 101 (lūdziet runāt ar mūsdienu verdzības nodaļu) vai uz
numuru 999 ārkārtas situācijā.
Ja jums ir aizdomas, ka ļaunprātīgie ekspluatētāji ir nolūkojuši jūs vai kādu citu par
savu mērķi, ziņojiet par savām aizdomām un palīdziet novērst kādas personas kļūšanu
par ļaunprātīgas izmantošanas vai vardarbības upuri.

