VIRO

RIKU osutab teenuseid kõigile
inimkaubanduse ja tööalase
ärakasutamise vormide ohvritele
Kas sina või sinu lähedane olete
kogenud mõnda järgmistest?
• Kas keegi survestab sind tegema midagi
ebaseaduslikku või midagi muud
tahtevastast?
• Kas keegi (näiteks abikaasa, sugulane,
tööandja) kontrollib su tegevust või
suhtlust teiste inimestega?
• Kas sulle on öeldud, et võlgned Soome
tulemise eest kellelegi raha või oled
kellelegi selle eest juba maksnud?
• Kas sulle on öeldud, et kui sa ei kuuletu,
siis saadetakse sind riigist välja või kaotad
elamisloa?
• Kas keegi ähvardab levitada sinu
isikuandmeid?
• Kas kardad, et näiteks tööandja või
abikaasa võib sulle või su lähedastele
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kahju teha, kui sul on temaga lahkarvamusi
või lahkud töölt või suhtest?
Kas sulle anti eksitavat teavet siinse töö
või selle tingimuste kohta?
Kas sulle lubati suuremat palka kui see,
mida sulle tegelikult makstakse?
Kas töötad regulaarselt üle viie päeva
nädalas või üle 8 tunni päevas ilma
lisatasuta?
Kas keegi on sinu nimel laenu võtnud või
sundinud sind alla kirjutama
dokumentidele, millest sa aru ei saanud?
Kas keegi teine kasutab sinu pangakontot
või kontrollib su rahaasju?

Kui vastasid jaatavalt ühele või mitmele
küsimusele, võta meiega mis tahes keeles
ühendust meiliaadressil help@riku.fi või
helista mõnel telefoninumbril, mille leiad
veebilehelt riku.fi/trafficking.

040 632 9293

Soome Kuriteoohvrite
Valvekeskus
(Rikosuhripäivystys – RIKU)
nõustab ja toetab kuriteoohvreid,
nende lähedasi ja kuritegude
tunnistajaid.

VEEBIS

TELEFONI TEEL

NÄOST NÄKKU

Võta meiega ühendust
järgmistel juhtudel:
• Oled langenud kuriteo ohvriks.
• Oled pealt näinud kuritegu.
• Sinu lähedane on langenud
kuriteo ohvriks.
• Kahtlustad, et võid olla langenud kuriteo ohvriks, ja soovid
oma kogemust arutada ja/või
saada praktilisi nõuandeid.
Meie teenused on täiesti
konfidentsiaalsed. Meiega saab
ühendust võtta telefoni või Interneti
teel, ka anonüümselt. Samuti saad
taotleda näost näkku kohtumist
mõnes meie kontoris. Me ei anna
mitte kellelegi su juhtumi kohta
teavet ilma sinu nõusolekuta.

VEEBIS

Riku.fi veebisaidilt leiad RIKU ja
kriminaalmenetluse kohta teavet
mitmes eri keeles.
Kui kahtlustad inimkaubandust või
tööjõuõiguste rikkumist, kirjuta toe ja
nõu saamiseks meiliaadressile help@riku.fi.
Võid kirjutada oma emakeeles.
RIKUchat on peamiselt soomekeelne
reaalajas osutatav teenus. riku.fi

NÄOST NÄKKU

Kõik Soomes asuvad RIKU kontorid
pakuvad tasuta tuge. Soovi korral
saame kasutada tõlki, kel on range
konfidentsiaalsuskohustus.
Kontaktandmed leiad veebilehelt riku.fi.
Samuti saad küsida tugiisikut, kes
saab sinuga kokku, arutab probleemi
ja annab praktilisi nõuandeid. Ta saab koos
sinuga tulla politseijaoskonda või kohtusse.

TELEFONI TEEL

RIIKLIK ABILIIN 116 006
E–R 9.00 kuni 20.00
(peamiselt soome keeles)

Õigusabiliin 0800 161 177
E–N 17.00 kuni 19.00 (soome keeles)

RIKU on valitsusväline organisatsioon
(NGO), millel pole poliitilist ega usulist
tausta.

