ROMANIA

RIKU oferă servicii pentru toate
victimele traficului uman și al altor
forme de exploatare în muncă
Ați trăit una sau mai multe dintre
următoarele situații?

• Vă presează cineva să comiteți încălcări ale
legii sau alte lucruri pe care nu doriți să le
faceți?
• Există cineva (partener, rudă, angajator)
care vă controlează activitatea sau
comunicarea cu alți oameni?
• Ați platit sau vi s-a spus că datorați cuiva
bani pentru venirea în Finlanda?
• Vi s-a spus că veți fi expulzat(ă) din Finlanda
sau că veți pierde permisul de rezidență
dacă nu faceți ce vi se spune?
• Vă amenință cineva că va divulga informații
personale despre dvs.?
• Vă temeți că angajatorul sau partenerul vă
pot face ceva rău dvs. sau cuiva apropiat
dacă intrați în dezacord cu ei sau dacă

plecați din relație sau de la locul de muncă?
• Ați fost indus(ă) în eroare despre munca pe
care trebuie s-o prestați sau despre
condițiile de muncă aferente?
• Vi s-a promis un salariu mai mare decât cel
pe care îl primiți?
• Lucrați în mod regulat mai mult de 5 zile pe
săptămână sau mai mult de 8 ore pe zi fără
a primi bani în plus?
• A preluat cineva datorii în numele dvs. sau
v-a obligat să semnați documente pe care
nu le-ați inteles?
• Vă folosește cineva contul bancar sau vă
controlează finanțele personale?

Daca ați raspuns „da” la una sau mai
multe din aceste întrebări,vă rugăm să
apelați, în orice limbă doriți, la help@riku.fi

Organizația pentru Sprijinul
Victimelor din Finlanda
(RIKU) îndrumă și sprijină
victimele infracțiunilor, pe
apropiații acestora și martorii
infracțiunilor.

sau să apelați unul din numerele afișate la

riku.fi/trafficking.

040 632 9293

ONLINE

TELEFONIC

ÎN PERSOANĂ

Contactați-ne dacă:
• sunteți victima unei infracțiuni
• sunteți martorul unei infracțiuni
• un apropiat al dvs. este victima
unei infracțiuni
• sunteți sau suspectați că sunteți
victima unei infracțiuni și doriți
să discutați despre experiența
dvs. și/sau doriți sfaturi practice
Serviciile noastre sunt strict
confidențiale. Ne puteți contacta
telefonic sau online, inclusiv în
mod anonim De asemenea, puteți
solicita o întâlnire in persoană
într-unul din birourile noastre. Nu
vom divulga nimănui informații cu
privire la cazul dvs. fără
consimțământ prealabil.

ONLINE

Pagina web Riku.fi vă oferă informații
suplimentare, în limbi diferite, despre
RIKU și despre procesul legat de infracțiuni.
Trimiteți un email la help@riku.fi
pentru sprijin și sfaturi dacă suspectați
cazuri de trafic uman sau de exploatare în
muncă. Puteți scrie în limba dvs. nativă.

RIKUchat este un serviciu de chat

disponibil în principal în limba
finlandeză. riku.fi

ÎN PERSOANĂ

Birourile RIKU din Finlanda vă oferă
asistență în mod gratuit. Putem
apela la un interpret, care va fi obligat la
clauze stricte de confidențialitate.
Informații de contact la adresa riku.fi.
De asemenea, puteți solicita o
persoană de sprijin cu care vă puteți
întâlni pentru discuții și sfaturi practice.
Persoanele de sprijin pot merge cu dvs. la
secția de poliție sau la tribunal.

TELEFONIC

LINIA NAȚIONALĂ DE ASISTENȚĂ 116 006
Luni-Vineri 9:00-20:00 (în principal în limba
finlandeză)
Linia de asistență juridică 0800 161 177
Luni-Vineri 17:00-19:00 (în limba finlandeză)

RIKU este o organizație non-guvernamentală
(ONG) fără afiliere politică sau religioasă.

