
Kinek szól ez a kiadvány?
Ez a brossúra olyanoknak igyekszik 
segítséget és tanácsot adni, akik úgy 
gondolják emberkereskedelem áldozatává 
váltak az Egyesült Királyságban.

Mi az emberkereskedelem?
Az emberkereskedelem nagyon 
komoly bûncselekmény. Egy személy 
emberkereskedelem áldozata abban az 
esetben, ha mások elviszik egy országba 
(vagy az országon belül szállítják), és 
fenyegetéssel, megfélemlítéssel, erõszakkal, 
fizikai bántalmazással munkára vagy más 
olyan tevékenységre kényszerítik, amit az nem 
akar elvégezni. 

Amennyiben Önt 
emberkereskedelem álodzataként 
azonosítják, a következõre jogosult:
• Segítségre és védelemre az Egyesült 

Királyság kormányától (ezt országos 
áldozatirányítási rendszernek hívják). 
Mindenféle segítséget bizalmasan kezelnek.

• Támogatásra, amennyiben úgy dönt, hogy 
beszél a rendõrséggel.

Az Országos Áldozatirányítási Rendszert 
azért hozták létre, hogy be tudják 
azonosítani az emberkereskedelem 
áldozatait és eljuttassák õket azokhoz 
a szervezetekhez, akik segítséget és 
támogatást tudnak nyújtani nekik.

Az emberkereskedelem áldozatai 
jogosultak minimum 45 napra, amíg 
gyógyulhatnak és átgondolhatják a 
dolgaikat. Ennek részeként az alábbi 
szervezetek nyújtanak támogatást attól 
függõen, hogy az áldozat hol tartózkodik:

•	 Az	Üdvhadsereg	(Anglia	és	Wales)

•	 Tara	és	a	Migránsokat	segítõk	(Skócia)

•	Migránsokat	segítõk	(Észak	Irország)

Vannak jogai
Lehet, hogy fél, úgy érzi egyedül van és 
tehetetlen. Tudnia kell azonban, hogy 
van segítség, és Önnek vannak jogai és 
választása. A következõkhöz van joga:

• Független érzelmi, orvosi és gyakorlati 
segítséghez. Ebbe beletartozhat:

- egy átmeneti, biztonságos szállás 
biztosítása

- az orvosi ellátáshoz való hozzájutás

- hogy valaki segít Önnek feldolgozni azt 
ami Önnel történt

- tolmács biztosítása, hogy angolul tudjon 
kommunikálni.

• Védelemre: az emberkereskedelem 
bûncselekmény. Ha ezt a bejelenti a 
rendőrségen, nekik kötelező intézkedniük.

• Független jogi tanácsadásra.

A jogtanácsosától vagy az Állampolgárok 
Tanácsadó	Irodájától	kaphat	tanácsot	arról,	
hogy jogosult-e pénzbeli kompenzációra. 
Amennyiben segíti Önt egy szociális 
munkás, õ is tud segíteni ebben.

Nem Brit vagy az Európai Gazdasági 
Zóna állampolgárait nem küldik vissza 
az Egyesült Királyságból a gyógyulás és 
átgondolás ideje alatt. Amennyiben Önt 
az emberkereskedelem áldozataként 
azonosítják, akkor kaphat átmeneti 
tartózkodási engedélyt.

Amennyiben ön Nem Brit vagy az Európai 
Gazdasági Zóna állampolgára, (és nincs 
joga az Egyesült Királyságban maradnia) 
akkor segítenek Önnek visszatérnie a 
hazájába, amennyiben ez biztonságos.

Az Űdvhadsereget 0300 303 8151  0300 303 8151



Az emberkereskedelem 
felnõtt áldozatainak 
nyújtott segítség

Amennyiben emberkereskedelem 
kovetkezteben kizsákmányolt 
helyzetbe került az 
Egyesült Királyságban?

Mi történik ha úgy dönt, hogy 
elmondja a rendõrségnek, hogy mi 
történt Önnel?
A rendõrség:

• beszél Önnel arról, hogy mi történt

• védelmet ajánl azok ellen, akik Önt 
bántották

• vizsgálatot indít

• Önt folyamatosan informálja

Ha segítségre és támogatásra van 
szüksége, hívja:
Angliában és Walesben:
Az	Üdvhadsereget:
  0300 3038151

Észak Irországban és Skóciában:
A Migránsokat Segítõket:
  07766 668781

Skóciában:
A TARA
  0141 276 7724 

Önnel:
  999
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Ha segítségre és támogatásra van 
szüksége, hívja: Az Üdvhadsereget:

0300 303 8151


