
Ne puteţi contacta prin telefon sau online  
– de asemenea, anonim. De asemenea, puteţi 
solicita o întânire faţă în faţă în unul dintre 
birourile noastre. 

Dacă dvs. sau cineva cunoscut a trăit una sau mai multe 
dintre aceste situații, contactați cel mai apropiat birou 
RIKU sau trimiteți un e-mail la help@riku.fi. Toate 
apelurile și mesajele de e-mail sunt confidențiale și nu 
vor fi trimise nimănui fără acordul dvs.

Serviciile RIKU vi se adresează dacă 
• Sunteţi sau suspectaţi că sunteţi victima  

unei infracţiuni 
• Persoane apropiate sunt victimele  

unei infracţiuni
• Sunteţi martorul unei infracţiuni
• Doriţi să discutaţi despre experienţa dum-

neavoastră și/sau să obţineţi sfaturi practice
• Sunteţi un specialist care are nevoie de 

sfaturi pentru a sprijini un client

Serviciile RIKU vizează, de asemenea, victimele 
exploatării sau traficului de ființe umane
• Există cineva (de pildă o rudă, un angajator, un 
partener) care vă controlează libertatea demișcare 
sau comunicarea cu alți oameni? • Vi s-a spus că 
datorați cuiva bani pentru venirea în Finlanda? • Vă 
temeți că vi s-ar putea întâmpla ceva rău (dvs. sau 
cuiva apropiat) dacă intrați în dezacord cu angajato-
rul? • Lucrați gratuit sau salariul pe care îl primiți este 
atât de mic încât nu vă puteți susține costurile de 
trai? • Vi s-a propus un salariu mai mare decât cel pe 
care îl primiți în realitate? • Ați fost nevoit să munciți 
peste 10 ore aproape în fiecare zi? • Vi s-a promis o 
altă muncă față de cea pe care trebuie să o faceți? • 
V-a spus cineva că veți fi expulzat(ă) din Finlanda sau 
că vă veți pierde permisul de rezidență? • Vă presează 
cineva să comiteți încălcări ale legii sau alte lucruri 
pe care nu doriți să le faceți? • Vă temeți să discutați 
despre situația dvs.?

Organizaţia pentru sprijinul victi-
melor Finlanda (RIKU) ghidează și 
sprijină victimele infracţiunilor, 
apropiaţii acestora și martorii  
infracţiunilor

PRIN TELEFON ONLINE FAŢĂ ÎN FAŢĂ

RIKU nu este o organizaţie inter-
naţională, ci un ONG fără afiliere 
politică sau religioasă.  
RIKU sprijină confidenţialitatea 
victimelor infracţiunilor. 

ROMANIA

Informațiile dvs. nu vor fi date nimănui fără a avea 
consimțământul dvs.



Linie naţională de asistenţă   
(în mare parte în finlandeză)   
116006 
Luni-Marţi 13:00–21:00 și  
Miercuri-Vineri 17:00–21:00

Linie de asistenţă juridică    
(în finlandeză)  
0800-161177  
Luni-Joi 17:00–19:00 

Birouri RIKU 
Birourile noastre din Finlanda oferă 
asistenţă și servicii de consultanţă. 
Aflaţi informaţiile acestora de 
contact de pe site-ul www.riku.fi

RIKUchat este un serviciu de chat unde 
puteți pune întrebări în timp real (în 
principal în limba finlandeză). Puteți 

alege să vi se păstreze anonimatul. Chatul este 
disponibil la www.riku.fi.

Pagina web RIKU oferă mai multe in-
formaţii despre RIKU și despre procesul 
legat de infracţiuni. Informaţiile de bază 
sunt oferite în 20 de limbi diferite. 

Birourile RIKU din toată Finlanda oferă 
sprijin victimelor și martorilor 
infracţiunilor în mod gratuit. Putem 

utiliza mereu un interpret de încredere, care 
este obligat să respecte o strictă confidențiali-
tate. Puteţi afla informaţiile de contact pentru 
biroul cel mai apropiat de dumneavoastră de 
pe site-ul web RIKU.

Prin intermediul birourilor noastre 
puteţi, de asemenea, să solicitaţi o 
persoană de sprijin, cu care vă puteţi 

întâlni și puteţi discuta în mod confidenţial. 
Persoana de sprijin vă ascultă și vă oferă sfaturi 
practice și poate, de asemenea, să meargă cu 
dumneavoastră la secţia de poliţie sau la 
tribunal. 

P R I N  T E L E F O N O N L I N E
S E R V I C I I  P E R S O N A L E  

Î N  B I R O U R I L E  N OA S T R E

/rikosuhripaivystys @rikosuhrit


