TURKKI

RIKU, insan kaçakçılığı veya emek
sömürüsünün farklı türlerinin tüm
mağdurlarına hizmet sunmaktadır
Siz veya bir yakınınız aşağıdakilerin
herhangi birini deneyimlediniz mi?
• Birisi size yasadışı veya istemediğiniz
herhangi bir şeyi yapmanız için baskı
uyguluyor mu?
• Biri (örneğin eşiniz, akrabanız, patronunuz)
yaptığınız şeyleri veya başkalarıyla
iletişiminizi kontrol altına alıyor mu?
• Finlandiya’ya geldiğiniz için birine borcunuz
olduğu söylendi mi veya birine ödeme
yaptınız mı?
• Onların söylediklerine uymazsanız sınır dışı
edileceğiniz veya oturum izninizi
kaybedeceğiniz söylendi mi?
• Biri kişisel bilgilerinizi paylaşmak
konusunda sizi tehdit ediyor mu?
• Örneğin patronunuzun veya eşinizin onlara
katılmadığınızda veya işten ayrıldığınızda
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ya da onlarla ilişkinizi bitirmek istediğinizde
size veya yakınlarınıza zarar vermesinden
korkuyor musunuz?
Yapacağınız iş veya hangi koşullarda
yapacağınız hakkında yanıltıldınız mı?
Size gerçekte aldığınızdan daha yüksek bir
maaş vaat edilmiş miydi?
Devamlı olarak ek ödeme almadan haftada
beş günden fazla veya günde 8 saatten
fazla çalışıyor musunuz?
Birisi sizin adınıza bir yerden borç aldı mı veya
size anlamadığınız belgeleri imzalattı mı?
Birisi banka hesabınızı kullanıyor veya
kontrol ediyor mu?

Finlandiya Mağdur Destek
Birimi (RIKU) suç mağdurlarına
onların yakınlarına ve suç
tanıklarına yol gösterir ve destek
verir.

Bunlardan bir veya birden fazlasına
evet cevabını verdiyseniz, lütfen herhangi
bir dilde help@riku.fi e-posta adresiyle veya
riku.fi/trafficking adresindeki
numaralardan biri ile iletişime geçin.

040 632 9293

ÇEVRİMİÇİ

TELEFONLA

YÜZ YÜZE

Aşağıdakiler gerçekleşirse
bizimle iletişime geçin:
• bir suç mağduruysanız
• bir suça tanık olduysanız
• yakınınız bir suç mağduruysa
• bir suç mağduru olduğunuzdan
şüphe duyuyorsanız ve
yaşadıklarınızı tartışmak ve/veya
tavsiye almak istiyorsanız
Hizmetlerimiz tamamen gizlidir.
Bizimle çevrimiçi olarak veya
telefonla, ayrıca isminiz gizli bir
şekilde iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca
ofislerimizden birinde yüz yüze
görüşme de talep edebilirsiniz.
Durumunuz hakkındaki bilgileri
rızanız olmadan kimseyle
paylaşmayacağız.

ÇEVRİMİÇİ

Riku.fi web sitesi, RIKU hakkında ve
suç süreci hakkında farklı dillerde bilgi
sağlar.
İnsan kaçakçılığı veya emek sömürüsü
suçlarından şüpheleniyorsanız destek
veya tavsiye almak için help@riku.fi adresine
e-posta gönderin. Kendi dilinizde
yazabilirsiniz.
RIKUchat, çoğunlukla Fince olan
gerçek zamanlı bir hizmettir. riku.fi

YÜZ YÜZE

RIKU’nun Finlandiya’daki ofisleri
ücretsiz hizmet sunar. Sıkı bir gizlilik
ile bağlı bir tercüman kullanabiliriz.
İletişim bilgileri riku.fi adresindedir.
Ayrıca sizinle görüşebilecek,
tartışabilecek ve tavsiye verebilecek
bir destek personeli de talep edebilirsiniz.
Sizinle polis merkezine veya adliyeye de
gidebilirler.

TELEFONLA

ULUSAL YARDIM HATTI 116 006
Pazartesi-Cuma günleri arası, 09.00-20.00
(çoğunlukla Fince)
Hukuki Tavsiye Yardım Hattı 0800 161 177
Pazartesi-Perşembe günleri arası, 17.00-19.00
(Fince)

RIKU herhangi bir siyasi veya dini bağlılığı
olmayan bir sivil toplum kuruluşudur (STK).

