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Не забувайте, що хтось може захотіти скористатися
вашою ситуацією.
Майте на увазі ризики торгівлі людьми.
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Коли є багато біженців, хтось може пропонувати допомогу, але
насправді хотіти скористатися ситуацією. Існує ризик торгівлі людьми.
Якщо хтось пропонує організувати транспортування, проживання або
роботу для вас, майте на увазі наступне:
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• Ніколи не віддавайте вій паспорт, інші важливі документи або телефон.
• Попросіть тих, хто вам допомагає, ідентифікувати себе.
• Переконайтеся, що вам відоме місце призначення та контактна
інформація осіб, які відповідають за транспортування. Записуйте
інформацію.
• Якщо можливо, повідомте комусь, кому ви довіряєте, про те, де ви
знаходитесь, куди ви йдете і з ким ви подорожуєте.
• Якщо ви працюєте у Швеції, ви маєте право на заробітну плату. Не
погоджуйтесь працювати за житло, їжу або товари.
• Зв’яжіться з державними службами Швеції, зареєструйтеся у
Міграційній службі. Детальніше: www.migrationsverket.se
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Ви зазнали погроз або насильства? Зверніться за допомогою.
Телефон поліції: +46 77 114 14 00. Потрібна невідкладна допомога?
Телефонуйте 112. Про злочини слід повідомляти до поліції.
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Якщо ви зазнали сексуального насильства, жорстокості або погроз, і вам
потрібна порада та підтримка, ви можете зателефонувати на лінію довіри
для жінок за номером: +4620-50 50 50.
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Може бути запропонована допомога перекладача.
Детальніше читайте на сайті: https://jamstalldhetsmyndigheten.se/
swedish-gender-equality-agency/ukraine
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