ALTE INDICII

INDICII GENERALE SUPLIMENTARE DE TRAFIC
• Înfățișarea sugerează neglijare fizică generală
• Par să își mute frecvent locația
• Nu sunt înscriși la medicul de familie, grădiniță sau școală
• Au răni vechi sau grave lăsate netratate sau tratate târziu și sunt
vagi sau reținuți în a explica cum s-au rănit
• Dau o explicație vagă și inconstantă despre unde locuiesc, munca
sau educația lor
• Nutriție precară
• Persoana este retrasă și supusă

•

Măsuri de siguranță concepute să țină oamenii înăuntrul locației

INDICII ALE ASERVIRII DOMESTICE
• Persoana locuiește cu familia dar nu mănâncă cu restul familiei
• Nu are un loc de dormit cum trebuie
• Persoanei i se dau doar resturi de mâncare
• Supusă insultelor, abuzului, amenințărilor și violenței

PENTRU FURNIZARE DE INFORMAȚII
Police Scotland

Tel: 101 iar în caz de urgență sunați la 999

Modern Slavery Helpline

Agenția pentru Vize și Imigrare a Marii Britanii (UKVI)
- Probleme legate de servicii secrete și imigrări
Vizitați: https://www.gov.uk/contact-ukvi

Autoritatea pentru Șefii Organizațiilor Criminale și
Abuzul Muncitorilor (AȘOCAM)
- exploatarea lucrătorilor
Vizitați: www.gla.gov.uk
Email: intelligence@gla.gsi.gov.uk
Tel: 0800 432 0804 / 0345 602 5020

INDICII ALE EXPLOATĂRII SEXUALE
• Femeile escortate de unde locuiesc la locul de muncă și înapoi nu
par să iasă vreodată să socializeze
• Femei care lucrează multe ore sau care nu au zile libere sau puține
zile libere
• Femei cu haine sumare din care o mare parte dintre acestea sunt
‘sexuale’
• Nu merg niciodată la magazin, doctor, bancă etc. fără să fie însoțite
• Nu au cash sau sunt văzute dând bani cash altora
• Mâncarea etc este plătită de alții
• Nu au acte de identitate când sunt întrebate

Tel: 0800 0121 700

Clădirea Alianței și Conștientizării Traficului de
Persoane (CACTP)

Crimestoppers - pentru sesizări anonime

- furnizează sprijin femeilor cu vârste peste 18 ani care au fost traficate
pentru exploatarea sexuală și recuperate de pe teritoriul Scoției

INDICII ALE EXPLOATĂRII LUCRĂTORILOR
• Indivizi sau grupuri de persoane care locuiesc pe proprietăți
industriale, etc și care pleacă doar rar sau niciodată / Nu au un loc
de dormit normal / condiții degradante sau suprapopulate – ex. 12
oameni într-o casă cu 2 dormitoare
• Vreo dovadă că muncitorilor li se cere să plătească pentru
echipament, haine, mâncare sau cazare sau că li s-au făcut
deduceri din astfel de motive
• Persoana este supusă insultelor, abuzului, amenințărilor și violenței
• Nu pleacă niciodată sau rar de la locație în scopuri sociale
• Muncește ore excesive
• Amenzi folosite ca metodă de disciplinare
• Dependența de angajator pentru mai multe servicii ex. muncă,
transport, cazare, etc
• Lipsa de haine potrivite pentru munca pe care o desfășoară

- furnizează 24/24 sfaturi tactice și operaționale
Vizitați: http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/whatwe-do/specialist-capabilities/uk-human-traffkking-centre

Tel: 0800 555 111

CONTACTE UTILE
Police Scotland National Human Trafficking Unit,
Scottish Crime Campus, Gartcosh
Email: SCDNationalHumanTraffickingUnit@scotland.pnn.police.uk

Departamentul pentru Trafic de Persoane și Sclavie
Modernă (DTPSM)

vizitați: www.modernslaveryhelpline.org/scotland Adresă poștală:
MSHTU, PO Box 8000, London SE11 5EN
Email: modern.slavery@nca.x.gsi.gov.uk
Tel: 0844 778 2406

Centrul pentru Exploatarea Minorilor și Protejarea
acestora Online (CEMPO)
- are un departament dedicat traficului de minori
Vizitați: www.ceop.police.uk/
Email: enquiries@ceop.gov.uk
Telefon: 0870 000 3344
Tel 0370 496 7622 (disponibil 24/24)

Tel: 0141 276 7724

Ajutor pentru migranți
- furnizează sprijin tuturor adulților care au fost traficați.
Acoperă pe toți în Scoția
Tel ziua: 01418847900
Tel în afara orelor de program: 01412128553
Email: Scotland@migranthelpuk.org

Mecanismul de sesizare națională (MSN)
Pentru mai multe detalii și formular, intrați pe:
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/about-us/whatwe-do/specialist-capabilities/uk-human-trafficking-centre/
national-referral-mechanism
Dacă aveți nevoie de acest Aide memoire în alt format, vă rugăm
să contactați Departamentul pentru Trafic de Persoane la datele de
contact de mai sus pentru a discuta cerințele

CE ESTE TRAFICUL DE PERSOANE
Traficul de persoane se referă la negoțul ilegal și exploatarea ființelor
umane.
Infracțiunea are 2 părți constitutive
Actul (ceea ce se face): recrutarea, transportarea, adăpostirea,
primirea, schimbul sau aranjamentul sau facilitarea acestora.
În scopul exploatării sau pentru a ști că persoana este probabil
exploatată – inclusiv prostituarea altora sau alte forme de exploatare
sexuală, muncă silită, aservire domestică/sclavie, scoaterea de
organe cu scopul de a săvârși acte infracționale precum fraude
privind ajutoarele sociale sau cultivarea de cannabis sau orice
combinație de mai sus.
Cele două combinate constituie traficul de persoane. Aceste acte nu
trebuie să fie efectuate de o singură persoană ci pot fi efectuate de
mai mulți indivizi diferiți. Însă, acestea trebuie efectuate cu scopul și
buna-știință că persoana va fi exploatată la un moment dat.
În scopul traficului de persoane, orice persoană sub vârsta de 18 ani
se consideră minor
O victimă a traficului de persoane nu trebuie să treacă granițe
internaționale ci doar mutarea acesteia dintr-un loc într-altul pe
teritoriul Scoției sau Regatului Unit este suficientă pentru a constitui
exploatare.
Tipurile de exploatare includ:
Exploatarea muncitorilor
Exploatare sexuală

Aservirea domestică
Traficul de organe

Siguranța și bunăstarea victimei trebuie să rămână întotdeauna o prioritate.

TRAFICUL DE PERSOANE ESTE O
INFRACȚIUNE ASCUNSĂ
Este probabil ca victimele traficului de persoane să fie descoperite când
se tratează alte probleme deoarece sunt adesea reținute să colaboreze
cu poliția și serviciile de sprijin pentru a declara ce li s-a întâmplat. Sunt
adesea constrânse în a comite o infracțiune în numele persoanelor
care le controlează, dar, următoarele indicii vă pot ajuta să stabiliți dacă
persoana este o potențială victimă a traficului de persoane.
INDICII GENERALE DE TRAFIC
• Pașaport sau documente ținute de altcineva
• Alții vorbesc în numele persoanelor cu care vorbiți
• Expresie de teamă sau anxietate
• Ore de muncă excesive
• Nu au încredere în aplicarea legii sau în autorități
• Persoana are documente false
• Găsită într-o locație sau având legătură cu o locație care este
probabil să fie folosită pentru exploatare
• Nu știe adresa unde lucrează sau locuiește
• Condiții de trai precare sau sub standard
• Răni care par a fi rezultatul unui act de agresiune
• Răni care par a fi rezultatul unei măsuri de imobilizare
• Lipsa accesului la venituri
• Dovezi de control asupra mișcării fie ca individ sau ca și grup
• Persoana acționează ca și cum ar fi fost instruită de altcineva
• Îi este teamă să spună care este statutul de imigrant
ALTE INDICII SUBIECTIVE
• Remunerație foarte mică sau deloc
• Lipsa zilelor libere
• Contact limitat cu familia
• Lipsa accesului la îngrijire medicală
• Disciplină prin pedeapsă
• Contact social foarte limitat
• Amenințarea de a fi predat(ă) autorităților
• Amenințări făcute persoanei / membrilor familiei
• Lipsa abilității de a renunța la mediul de lucru
• Plasarea într-o situație de dependență
• Percepția de a fi legat(ă) de o datorie

SFATURI ȘI ÎNDRUMĂRI
RESPONDENȚILOR DIN PRIMA LINIE
CE E DE FĂCUT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Duceți victima într-un loc sigur unde se simte confortabil
să dezvăluie
Separați potențialii suspecți de victime și vorbiți cu victimele
individual
Păstrați victimele multiple separat
Evaluați și furnizați nevoi medicale / mentale
Înlăturați orice teamă de agenții de aplicare a legii și încercați să
stabiliți încredere / raport
Fiți atenți la semnele de comunicare non-verbală și limbajul
trupului între victime și suspecți
Nu uitați că victimele pot suferi de o tulburare de stress post
traumatic sau pot avea alte probleme psihice induse de traume
Notați orice comunicare între victime și suspecți
Gândiți-vă la oportunitățile criminalistice și informați agențiile
de aplicare a legii cu privire la documentele de identitate,
documentele de călătorie, informații financiare și dispozitive de
comunicare dacă este posibil
Întotdeauna păstrați o abordare centrată pe victimă când tratați cu
aceste persoane adesea vulnerabile
Luați în calcul problemele culturale sau religioase pe care victimele
le pot avea
Dați victimei cât de multe informații puteți
Dacă sunteți un ofițer din prima linie, asigurați-vă că se
completează formularul MECANISMUL DE SESIZARE NAȚIONALĂ
(MSN) în 48 de ore de la găsirea unei potențiale victime a traficului
de persoane. Rețineți că, în cazul victimelor adulte, se cere
consimțământul. Nu se cere consimțământ în cazul minorilor și
toate victimele minore trebuie să intre în procesul MSN
Luați măsuri de a preveni contactul ulterior între traficanți și
victimă/victimele lor oferind sprijin/asistență inclusiv cazare
alternativă, telefon mobil și servicii de sprijin

NU
•

Nu folosiți interpreți neoficiali – ar putea avea motive ascunse

•

Nu tratați victimele ca și suspecți sau persoane care încalcă legea
imigrației

•

Nu vă așteptați ca victimele să aibă acces la documentele lor de
identitate sau călătorie

•

Nu presupuneți că toate documentele sunt legitime – verificați!

•

Nu vă așteptați ca victimele să dezvăluie imediat. Anumite victime
poate nici nu știu că au fost traficate, unora li s-a spus o minciună
iar anumite victime poate nu vor dezvălui deoarece încă se tem de
traficanții lor

•

Nu judecați dacă victima a lucrat sau a fost complice partial la
circumstanțele ei

TRANSMITEȚI INFORMAȚII!
•

Cele mai bune detalii/descrieri ale celor implicați

•

Locații

•

Naționalități

•

Detalii despre transportul folosit

•

Rute / metode de călătorie

•

Documente folosite

•

Orice informații financiare

•

Metoda de recrutare

•

Metode folosite pentru controlarea / manipularea victimei

NU UITAȚI, TRAFICUL DE MINORI ESTE ABUZ DE MINORI

