VIGYÁZZ
MAGADRA!
Legyél tisztában

hogy milyen emberkereskedelemmel, kizsákmányolással és bántalmazással
kapcsolatos kockázatoknak vagy kitéve
az ukrajnai vészhelyzetben

Minden humanitárius
segítség ingyenes. Tilos a
segélyszervezetek dolgozói
számára segítségükért
cserébe bármilyen
ﬁzetséget vagy szexuális
szolgáltatást kérni vagy
1
elfogadni.

Tilos a segélyszervezetek
dolgozói számára szexuális
kapcsolatot létesíteni
menekültekkel vagy más,
segítségre szoruló személyekkel.
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Ha valaki humanitárius
szolgáltatást kínál neked,
például személyszállítást,
szállást vagy segítséget,
de azért cserébe valamit
kér, jelentsd az esetet a
hatóságoknak.

Ilyen helyzetben az legyen az első, hogy megpróbálsz eljutni egy
biztonságos és nyilvános helyre, ahonnan fel tudod hívni a
rendőrséget vagy valamelyik alábbi segélyvonalat.
Utazásotok során az egyik személytől átkerültök egy másikhoz, még akkor is, ha nincs
ﬁzetség.
Valaki fenyeget téged, vagy meghatározza, hogy hol szállj meg és hol aludj.
Valaki el akar vinni a családodtól vagy azoktól, akikkel utazol, vagy pedig megakadályoz
abban, hogy szabadon kapcsolatba léphess másokkal.
Valaki személyazonosságot igazoló vagy jogi dokumentumokat, vagy olyan állást kínál,
amely túl szép, hogy igaz legyen.
Valaki, aki nem köztisztviselő és nem határőr arra kér, hogy add oda neki az útleveledet
vagy egyéb személyazonosító okmányodat.
Valaki elkéri a telefonodat, a laptopodat vagy egyéb kommunikációs eszközödet.
Valaki felvett téged egy munkára, de nem ﬁzet, vagy csak egy részét ﬁzeti ki az ígért
összegnek, vagy korlátoz téged a mozgásodban, például azzal, hogy elkobozza az
okmányaidat, vagy bezárja az ajtót, hogy ne tudj elmenni.

Több információért és gyakori kérdésekért kattints erre:
help.unhcr.org/Hungary
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Te is vigyázhatsz magadra, ha
követed az alábbi tanácsokat:
1
2

Állj meg egy pillanatra, és gondolkodj! Ha ismeretlennel találkozol, hallgass a megérzéseidre!
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Ne add ki az irataidat a kezedből! Legyen nálad egy külön másolat az útleveledből vagy egyéb
személyazonosító okmányaidból. A telefonodon is lehet róluk kép, amelyet elküldhetsz bárkinek,
akiben megbízol.
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Tartsd a pénzedet különböző helyeken!
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A segítséget (személyszállítást, lakást, munkát) kínáló személytől kérd el a személyazonosító
okmányát, és kérd meg, hogy mondja meg a pontos úti célt! Mindig írd fel ennek a személynek a
telefonszámát, a jármű rendszámát (lehetőleg készíts képet is), és ezeket küldd el bárkinek, akiben
megbízol!
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Senkinek ne add oda a telefonodat, a laptopodat vagy egyéb kommunikációs eszközödet!
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Lehetőleg ismert szolgáltatók személyszállítási szolgáltatásait vedd igénybe, és amennyire
lehetséges, ne utazz egyedül!

Tartsd a kapcsolatot a családoddal és olyan emberekkel, akikben megbízol, és ne hagyd, hogy
elválasszanak, ha együtt utaztok!

Egy barátoddal válasszatok ki egy jelszót, amelyet arra tudtok használni, hogy gyorsan jelezzétek,
ha veszélyben érzitek magatokat!

Ne bízz olyan dolgozóban vagy önkéntesben, aki nem igazolja egyértelműen, hogy ki ő, és melyik
szervezetnek dolgozik! A humanitárius dolgozóknak mindenkor azonosítót kell viselniük.

10 Az ukrán állampolgárok sok európai cégnél ingyenesen utazhatnak. Inkább a kormány által
biztosított közösségi közlekedési eszközöket válaszd a magánjellegű szervezés helyett. A
lehetőségekről ezen az oldalon olvashatsz: https://ec.europa.eu/free-travel-options

Hol kaphatsz segítséget?
Sürgősségi szolgálatok Ha bántalmazás, erőszak,
ha azonnali segítségre van
szexuális erőszak,
szükséged
emberkereskedelem
(rendőrség, mentő)
áldozatává váltál,
112 ingyenesen hívható
biztonságos és
Lépj kapcsolatba
titoktartást biztosító
hunbu@unhcr.org
módon kaphatsz
küldj SMS-t a követsegítséget.
kező számra:
Hívd a NANE, az EMMA
és a Patent
+36 30 533 0027

Ha úgy gondolod, hogy
téged vagy valakit, akit
ismersz, az emberkereskedelem veszélye
fenyeget, vagy akarata
ellenére munkába vagy
más célból elviszik
valahova, hívd a 112-es
európai segélyhívószámot, vagy tekintsd meg
az alábbi QR kódon
+36 80 505 101
hétfőn, kedden, csütörtökön és található listát az
pénteken 18-22 óra között, és országra vonatkozó
szerdán 12-14 óra között
forródrótokról.
vagy írj a

help.women.ukraine
@gmail.com

Ha valaki pénzt, szexuális vagy egyéb szolgáltatást kér bármilyen
humanitárius segítségért
cserébe
jelezd a rendőrségnek

112

Küldj SMS-t az
UNHCR-nek

+36 30 533 0027
Írj e-mailt

hunbu@unhcr.org
Írj e-mailt

inspector@unhcr.org

