SCLAVIA MODERNĂ ȘI COVID-19: La ce să ai grijă și cum să obții ajutor
Sclavia modernă este o crimă dăunătoare și camuflată, iar victimele sale ar putea fi mai izolate și ascunse în special în
timpul epidemiei COVID-19. Cu toate acestea, ajutor și sprijin sunt disponibile pentru victimele sclaviei moderne.
RECUNOAȘTE SEMNELE SCLAVIEI MODERNE
Poate fi dificil să identificăm o potențială victimă a sclaviei moderne, iar
potențialele victime pot ezita sau chiar fi incapabile de a se identifica.
De aceea, este important ca personalul să fie atent la semnele
sclaviei moderne.

AJUTOR ȘI SPRIJIN SUNT DISPONIBILE VICTIMELOR
• Adulții pot accesa o gamă largă de asistență în Marea Britanie dacă își
dau acordul să intre în Mecanismul Național de Recomandare.
• Copiii primesc sprijin prin autoritățile locale. Orice posibilă victimă
minoră trebuie raportată urgent la serviciile locale pentru copii și referită
către Mecanismul Național de Recomandare, odată ce copilul este
protejat.

Potențialele victime ale sclaviei moderne pot:
• Arăta semne că mișcările lor sunt controlate
Ghidul statutar Modern Slavery Act 2015 oferă detalii complete
• Părea temători sau neliniștiți
despre suportul disponibil și modul în care acesta poate fi accesat.
• Permite altora să vorbească în numele lor când sunt adresați direct
• Arăta subnutriți, neîngrijiți sau pot avea leziuni netratate
Doar anumite organizații pot referi potențialele victime. Printre
• Să nu dețină pașapoartele sau alte documente de călătorie,
acestea se numără poliția, autoritățile locale, vize și imigrație
deoarece aceste documente sunt deținute de altcineva
UK, trupele de frontieră, aplicarea imigrației și organizațiile
• Să nu aibă control asupra propriilor bani sau a conturilor bancare
neguvernamentale (ONG-uri). Dacă nu faceți parte dintr-una
• Crede că trebuie să lucreze împotriva voinței lor
din aceste organizații, puteți lua legatura cu una din ele,
• Fi supuși violenței sau amenințărilor de violență împotriva lor înșiși
cum ar fi poliția, sau accesați codul QR pentru lista
sau împotriva membrilor familiei și a celor dragi
completă de organizații.
•
Ați întâlnit pe cineva care ar putea fi o potențială victimă a sclaviei moderne? Nu trebuie să fiți siguri că sclavia modernă are loc sau să
înțelegeți pe deplin tipurile și definițiile pentru a vă raporta îngrijorările. Sunați la poliție la 101 dacă suspectați sclavia modernă, sau la

999 dacă există un risc imediat de vătămare. Linia de asistență confidențială Salvation Army este deschisă 24/7 și poate
fi apelată la 0800 808 3733 pentru a obține sfaturi în legătură cu sprijinirea potențialelor victime.
Pentru mai multe informații despre COVID-19 și sclavia modernă, urmați codul QR sau vizitați https://www.gov.uk/government/publications/coronaviruscovid-19-support-for-victims-of-modern-slavery/coronavirus-covid-19-support-for-victims-of-modern-slavery

