ДОТРИМУЙТЕСЬ БЕЗПЕКИ!
Війна в Україні змусила багатьох жінок, дітей і чоловіків залишити
свою країну. Перебуваючи в такому вразливому стані , вони
можуть стати жертвами торгівлі людьми й експлуатації . Багато
людей пропонують свою допомогу, але, на жаль, не всім можна
довіряти.
Вам довелося тікати?
Будьте особливо пильні в таких питаннях:

ДОКУМЕНТИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ:
Ніколи не віддавайте свого паспорта нікому, крім прикордонників. Тримайте
його близько до тіла. Сфотографуйте паспорт телефоном, щоб у вас
збереглася копія на випадок втрати або крадіжки. Надішліть цю копію друзям/
родичам і собі.

ТРАНСПОРТ:

Біженці з України можуть безкоштовно користуватися громадським
транспортом Нідерландів за певних умов. Щоб дізнатися про поточні умови,
відвідайте www.ov-nl.nl та www.ns.nl. Якщо ви користуєтеся таксі/
мікроавтобусами/іншими транспортними засобами, повідомте родичів або
друзів про ваше місцезнаходження якнайшвидше. Якщо щось здається вам
підозрілим, одразу виходьте. Зробіть фотографії ліцензії таксиста й надішліть
її друзям/родичам. Уникайте користуватися послугами водіїв, які не
дозволяють зробити фотографію.

ГРОШІ:
Ховайте готівку, краще в різних місцях. Виходьте з того, що сумку або багаж,
який ви взяли з собою, в певний момент доведеться залишити. Запам'ятайте
номер кредитної/дебетової картки. Запам'ятайте номери телефонів кількох
надійних людей, які можуть переказати гроші або допомогти в разі потреби і
якщо ви втратите телефон.

КОНТАКТИ:
Домовтеся з друзями й рідними про кодове слово, щоб повідомити їм, що ви
в небезпеці, щойно в цьому виникне необхідність. Вони мають знати, де ви.

МІСЦЕПЕРЕБУВАННЯ:
Якщо ви перебуваєте в місці, де не почуваєтеся в безпеці, звертайтеся по
допомогу до таких інстанцій. Якщо ви не можете зупинитися у друзів або
родичів, про ваше розміщення подбає влада Нідерландів. Ви матимете право
на задоволення основних потреб, таких як сон, харчування і медичні послуги.
Організація допомоги біженцям «VluchtelingenWerk» проводить інформаційні
зустрічі й відіграє роль посередника. Додаткова інформація організації
«VluchtelingenWerk» на сторінці www.forrefugees.nl.

ПРОБЛЕМИ НА РОБОТІ:
Про проблеми, пов'язані з роботою або трудовою експлуатацією,
повідомляйте до Фонду FairWork за телефоном +3120 760 0809 або через
інтернет https://www.fairwork.nu/uk/домашню-сторінку/. Можливий зв'язок
вашою мовою. У разі підозри щодо трудової експлуатації звертайтесь до
нідерландської Інспекції з трудових питань за телефоном +3170 3334444.

ПРИМУС Й ЕКСПЛУАТАЦІЯ:

У разі безпосередньої небезпеки одразу телефонуйте за нідерландським
номером екстреної допомоги: 112. У разі підозри щодо примусу й експлуатації
телефонуйте до місцевої поліції за номером +3134 357 8844. Національний
координаційний центр боротьби з торгівлею людьми CoMensha допомагає
жертвам розміщенням, допомогою, інформацією і порадою. Додаткову
інформацію можна отримати за телефоном +3133 448 1186 (з понеділка по
п'ятницю з 09:00 до 17:00), електронною поштою info@comensha.nl або на
Інтернет-сторінці https://www.comensha.nl/en/ Організації за межами
Нідерландів, які надають допомогу жертвам торгівлі людьми, перераховані на
сторінці: https://www.lastradainternational.org/members/

