Este posibil să fiți în pericol de a fi exploatat(ă).
Ați putea depista semnele?
• Ați fost abordat de persoane străine
care v-au oferit mâncare, alcool,
droguri și/sau adăpost?
• Vi s-a oferit de lucru ceva ce pare prea
bun ca să fie adevărat?
• Lucrați sau vi s-a oferit de lucru contra
unui salariu mic sau fără salariu?
• V-a luat cineva lucrurile sau
documentele personale?
• Sunteți forțat(î) să vă implicați în
activități infracționale sau sexuale?  
• Ați observat persoane care au dispărut
brusc de pe străzi?
Apelați linia telefonică, disponibilă 24/7,
de asistență împotriva sclaviei moderne,
la numărul 08000 121 700, dacă aveți
îngrijorări în privința exploatării.

Sclavia modernă are loc atunci când unei persoane i se ia libertatea, în scopul exploatării ei sau
pentru a se profita de ea. Exemplele includ: exploatare sexuală, exploatare prin muncă,
aservire domestică și exploatare în scopul comiterii de infracțiuni.
Concret:
• Exploatatorii (femei sau bărbabați) încearcă adesea să recruteze persoane la centrele de zi, de
noapte și la cantinele gratuite pentru săraci.
• Exploatatorii vor promite muncă pe bani gheață, alcool, droguri și adăpost, care, de obicei, se
dovedesc a fi false.  Apoi, vor utiliza diverse metode pentru a împiedica oamenii să evadeze sau să
reclame la poliție aceste lucruri.
• Vă aflați într-un pericol și mai mare dacă vi se oferă muncă manuală la spălat mașini, muncă în
agricultură, în fabrici și/sau în construcții.
• Dacă sunteți forțat(ă) să vă implicați în activități infracționale sau sexuale, aceasta este, de
asemenea, exploatare.

Credeți că este posibil să fiți exploatat(ă)?
• Discutați cu un/asistent cheie al lucrătorilor sau cu cineva dintr-o organizație înregistrată de
caritate/pentru persoane fără adăpost.
• Sunați la poliție, la numărul 101 (cereți să vorbiți cu unitatea împotriva sclaviei moderne) sau
raportați în mod anonim la Crimestoppers, la numărul 0800 555 111.
• Dacă preferați, raportați-vă îngrijorările apelând linia telefonică independentă și confidențială,
disponibilă 24 de ore pe zi, gestionată de o organizație de caritate, ce oferă asistență împotriva
sclaviei moderne, la numărul 08000 121 700. Linia de asistență este disponibilă în peste 200
de limbi.
• Sunați întotdeauna la 999, dacă dvs. sau cineva cunoscut se află în pericol imediat.
Recunoașteți semnele. Cum depistați un exploatator (femeie sau bărbat):
• O persoană pe care o vedeți mereu dând târcoale, pe afară, centrelor de zi/adăposturilor de
noapte, cu o furgonetă și/sau o mașină mare.
• O persoană pe care nu ați mai văzut-o pe străzi până în acel moment și care nu vrea să discute
cu voluntarii care oferă asistență/.
• O persoană care are telefon inteligent dar nu și alte obiecte personale.
• Persoane străine, care sunt văzute discutând cu oamenii în afara centrelor de zi/adăposturilor de
noapte și apoi conducându-i către o furgonetă sau o mașină.
• Cineva care vă oferă de lucru sau alte lucruri, dar care apoi aranjează un loc alternativ de
întâlnire pentru a vă lua și care este departe de locul în care vă aflați în acel moment.
Suspectați un exploatator (femeie sau bărbat)?
• NICIODATĂ să nu abordați aceste persoane și nici să nu interacționați cu acestea.
• Notați numerele de înmatriculare de pe plăcuțele oricărei mașini/furgonete suspecte și o descriere
a înfățișării persoanelor respective.
• Discutați cu un/asistent cheie al lucrătorilor sau cu cineva dintr-o organizație înregistrată de
caritate/pentru persoane fără adăpost.
• Sunați la poliție la 101 (cereți să discutați cu unitatea împotriva sclaviei moderne) sau sunați la
999 în caz de urgență.
Dacă bănuiți că exploatatorii vă vizează pe dvs. sau pe altcineva, raportați-vă
îngrijorările și ajutați la prevenirea exploatării sau abuzării unei alte persoane.

