MODERN RABSZOLGASÁG ÉS COVID-19: Mik a jelei és hogyan kaphat segítséget?
A modern rabszolgaság egy káros, rejtett bűncselekmény, áldozatai különösen elszigeteltek és elrejtettek
a COVID-19 járvány ideje alatt. Azonban segítséget és támogatást nyújtunk a modern rabszolgaság
áldozatainak.
AZ ÁLDOZATOK SZÁMÁRA ELÉRHETŐ SEGÍTSÉG ÉS TÁMOGATÁS
A MODERN RABSZOLGASÁG JELEI
Nem könnyű a modern rabszolgaság potenciális áldozatainak az
azonosítása, mivel az áldozatok félnek vagy nem tudnak bejelentést
tenni. Ezért fontos, hogy az egyénekkel foglalkozó dolgozók
figyeljék a modern rabszolgaság jeleit.
A modern rabszolgaság potenciális áldozata:
• Azt mutathatja, hogy a mozgását mások irányítják
• Félelem vagy szorongás jeleit mutathatja
• Hagyja, hogy mások beszéljenek helyette, amikor őt kérdezik
• Alultáplált és ápolatlan lehet, ellátatlan sérülései lehetnek
• Nem hordoz útlevelet vagy más úti okmányt, mivel a
dokumentumai más személynél lehetnek
• Más kezeli a pénzét vagy bankszámláját
• Azt hiszi, hogy az akarata ellenére is dolgoznia kell
• Erőszaknak vagy erőszakkal való fenyegetésnek van kitéve
akár családja, szerettei ellen is

•
•

A felnőttek az Egyesült Királyság teljes területén sokféle támogatást kaphatnak, ha
belépnek a Nemzeti Beutalási Mechanizmusba.
A gyermekek a helyi hatóságokon keresztül kapnak segítséget. A potenciális gyermek
áldozatokat sürgősen be kell utalni a gyermekszolgálathoz, majd miután védelembe vették a
gyermeket, beutalót kell küldeni a Nemzeti Beutalási Mechanizmushoz.

A 2015. évi Modern Rabszolgaságról szóló törvény iránymutatásában
szerepel az összes elérhető támogatás és a hozzáférés módja.

Csak a készenléti egységek utalhatják a potenciális áldozatokat a
támogató szervekhez. A készenléti egységek közé tartozik a
rendőrség, a helyi hatóság az Egyesült Királyság vízum és
bevándorlási hatósága, a határőrség, a bevándorlási végrehajtás
és meghatározott nem kormányzati szervek. Ha Ön nem tartozik
készenléti egységbe, felveheti a kapcsolatot egy készenléti
egységgel, például a rendőrséggel, vagy a QR-kód
segítségével megtekintheti a szervek teljes listáját.

Ön találkozott valakivel, aki modern rabszolgaság áldozata lehet? Nem kell biztosan tudnia, hogy valóban modern rabszolgasággal találja szemben magát, nem kell

Ha modern rabszolgaságot gyanít, hívja a
rendőrséget a 101 számon vagy a 999-et, ha közvetlen veszély áll fenn. A Salvation Army bizalmas, 24-órás
segélyvonala (0800 808 3733) tanácsot ad a segítségnyújtásról a potenciális áldozatok számára.
ismernie a modern rabszolgaság típusait és meghatározásait ahhoz, hogy bejelentse aggályát.

További információkért a COVID-19-ről és a modern rabszolgaságról kövesse a QR-kódot vagy látogasson el ide:
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid19-support-for-victims-of-modern-slavery/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-modern-slavery

