Gali būti, kad jums gresia išnaudojimo pavojus.
Ar pastebėsite požymius?
• Ar nepažįstami žmonės kada nors siūlė
jums maisto, alkoholio, narkotikų ir / arba
pastogę?
• Ar jums kada nors siūlė darbą, kuris
skamba per gerai, kad būtų tikras?
• Ar kada nors teko dirbti arba gal dabar
dirbate už labai mažą atlyginimą arba jo
išvis negaunate?
• Ar kas nors buvo paėmęs jūsų
asmeninius daiktus ar dokumentus?
• Ar jus verčia užsiimti kriminaline ar
seksualine veikla?  
• Ar pastebėjote, kad iš gatvių staiga
pradėjo dingti žmonės?
Paskambinkite 24/7 veikiančia šiuolaikinės
vergovės pagalbos linija 08000 121 700,
jei nerimaujate dėl išnaudojimo.

Šiuolaikinė vergovė yra situacija, kai žmogaus laisvė atimama siekiant jį išnaudoti arba juo
pasinaudoti. Pavyzdžiui: seksualinis išnaudojimas, darbo išnaudojimas, vertimas tarnauti
namuose ar vertimas užsiimti kriminaline veikla.
Faktai:
• Išnaudotojai dažnai bando užverbuoti žmones dienos centruose, prieglaudose ar maitinimo
vietose.
• Išnaudotojai žada darbą už atlyginimą grynaisiais pinigais, alkoholį, narkotikus ir prieglobstį,
ir dažniausiai šie pažadai pasirodo esantys tušti. Tada jie naudoja įvairius būdus, kad neleistų
žmogui ištrūkti ar apie tai pranešti policijai.
• Jums kyla didesnė rizika, jei jums siūlo darbą rankinėje mašinų plovykloje, žemės ūkyje,
gamyklose ir / arba statybose.
• Jei jus verčia užsiimti kriminaline ar seksualine veikla, tai irgi yra išnaudojimas.

Manote, kad jus išnaudoja?
• Pasikalbėkite su vadovu / palaikymo srities darbuotoju ar kitu asmeniu iš pripažįstamos /
registruotos labdaros ir pagalbos benamiams organizacijos.
• Skambinkite policijai telefonu 101 (prašykite sujungti jus su šiuolaikinės vergovės padaliniu)
arba anonimiškai praneškite apie tai „Crimestoppers“ telefonu 0800 555 111.
• Jei pageidaujate, apie jums nerimą keliančius dalykus galite pranešti nepriklausoma ir
konfidencialia labdaringa visą parą veikiančia šiuolaikinės vergovės pagalbos linija
08000 121 700. Linija veikia daugiau nei 200 kalbų.
• Visada būtinai paskambinkite tel. 999, jei jums ar kitam jūsų pažįstamam asmeniui gresia
tiesioginis pavojus.
Žinokite, ko ieškoti. Kaip atskirti išnaudotoją:
• Žmogus, kurį nuolat matote besisukiojantį prie dienos centrų / prieglaudų su dideliu automobiliu
/ mikroautobusu.
• Žmogus, kurio gatvėse nesate matę anksčiau ir kuris nenori kalbėtis su pagalbą teikiančiais
darbuotojais / savanoriais.
• Žmogus, kuris turi išmanųjį telefoną, bet jokių kitokių akivaizdžių daiktų neturi.
• Nepažįstami žmonės, kuriuos matėte besikalbančius su žmonėmis prie dienos centrų /
prieglaudų ir paskui juos vedantis į automobilį ar mikroautobusą.
• Žmogus, kuris siūlo jums darbą ar kitką, bet tada tariasi, kad jus paims iš kitos vietos, kuri
visada skiriasi nuo tos vietos, kur dabar esate.
Įtariate, kad žmogus yra išnaudotojas?
• NIEKADA prie jų nesiartinkite ir neužmegzkite pokalbio.
• Užsirašykite automobilio / mikroautobuso registracijos numerį ir apibūdinimą, kaip toks žmogus ar
žmonės atrodo.
• Pasikalbėkite su vadovu / palaikymo srities darbuotoju ar kitu asmeniu iš pripažįstamos /
registruotos labdaros ir pagalbos benamiams organizacijos.
• Skambinkite policijai telefonu 101 (prašykite sujungti jus su šiuolaikinės vergovės padaliniu) arba
skubiu atveju skambinkite telefonu 999.
Jei įtariate, kad jus ar kitus žmones persekioja arba yra nusižiūrėję išnaudotojai,
praneškite apie jums nerimą keliančius dalykus ir padėkite apsaugoti nuo
išnaudojimo ar prievartos kitus.

