
Торгівля людьми та їх експлуатація – це дії, які здійснюються з метою використання 
іншої особи. Це може включати трудову, сексуальну, домашню або злочинну 
експлуатацію з метою особистої вигоди. Людей можуть як продавати та перевозити 
до Великобританії, так і продавати та експлуатувати у Великобританії. Торговцями 
можуть бути окремі особи або організовані злочинні мережі. Торгівлю людьми 
та їх експлуатацію важко помітити, і багато людей не розуміють, що вони стали її 
жертвами.

У Шотландії торгівля людьми та їх експлуатація є кримінальним злочином, а 
жертви/потерпілі мають право на захист і підтримку з боку закону. В Шотландії 
люди хочуть вам допомогти, але можливо, є невелика меншість, що захоче 
скористатися з ваших обставин. Це також можуть бути особи, які зголосилися 
спонсорувати ваш приїзд до Великобританії і надали вам місце для проживання.

Спонсори зголосилися надати вам місце для проживання. За це вони отримають 
350 фунтів стерлінгів на місяць від уряду Великобританії. Спонсор не повинен 
вимагати у вас грошей за те, що ви надалі житимете у нього. Він не повинен 
просити вас працювати чи надавати інші послуги за те, що ви надалі житимете 
у нього. Він не повинен вимагати у вас паспорт або документи на проживання. 
Це вважається серйозним порушенням. Ви не повинні продовжувати жити у свого 
спонсора, якщо ви не почуваєтеся в безпеці. Для виходу з такої ситуації надається 
підтримка та допомога.

Якщо хтось скаже вам, що він працює на неурядову організацію, органи місцевої 
влади або уряд Шотландії, завжди просіть його показати свої службові документи, 
що посвідчують особу, і навіть зателефонуйте до головного офісу організації, щоб 
перевірити, чи це так. Професійні працівники чи волонтери не образяться, якщо ви 
захочете перевірити їхні посвідчення.

Будь ласка, будьте обережні та звертайтеся до служб підтримки, якщо хтось, хто 
не є офіційним представником у Шотландії, запропонує вам допомогти у таких 
справах, як:

• Зберігання вашого паспорта/документів
• Допомога з імміграцією або отриманням соціального забезпечення
• Допомога з оплатою проїзду – як до Шотландії, так і до іншого місця у    
 Великобританії
• Допомога у пошуку місця проживання
• Допомога у пошуку роботи або у працевлаштуванні
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• Інформування щодо наявності краще оплачуваної роботи будь-де у    
 Великобританії 
• Пропонування використовувати свій банківський рахунок для отримання   
 вашої заробітної плати/грошей/фінансової допомоги
• Пропонування безкоштовної допомоги або допомоги за кошти, які можна   
 повернути пізніше
• Вимагання грошей за оренду/їжу/комунальні послуги/проїзд/одяг
• Пропонування місця проживання або допомоги в обмін на секс-послуги
• Тиск і маніпуляція з метою  надання секс-послуг
• Прохання підписати документ, який ви не розумієте
• Примушування працювати за невелику заробітну плату або взагалі    
 безкоштовно
• Застереження не довіряти поліції або організаціям, які намагаються    
 допомогти  вам влаштуватися в Шотландії
• Перешкоджання вашим дзвінкам до рідних, друзів або до працівників    
 служби підтримки

Якщо ви не впевнені в чиїхось намірах або потрапили в незручну ситуацію, повідомте 
про це офіційних представників або зверніться за порадою до таких організацій:

Шотландська рада у справах біженців – 0808 196 7274
Служба TARA – спеціалізована підтримка дорослих жінок, які постраждали від секс-
торгівлі – (24 години на добу/7 днів на тиждень) 0141 276 7724
Migrant Help (Допомога мігрантам) – спеціалізована підтримка всіх інших дорослих 
жертв торгівлі людьми та їх експлуатації – (24 години на добу/7 днів на тиждень) 0141 
884 7900
Encompass Network (Мережа «Оточення») – www.encompassnetwork.info
Routes Out («Маршрути виходу») – спеціалізована підтримка жінок, які залучені до 
секс-індустрії (Глазго) – 0141 276 0737
Ukraine Advice Scotland – юридична допомога - 0800 995 6045
Just Right Scotland – юридична консультація – 0141 406 5350
Гаряча лінія з питань щодо сучасного рабства (24 години на добу/7 днів на тиждень) – 
0800 012 1700
Поліція Шотландії – 101 або в надзвичайній ситуації 999

Якщо ви турбуєтесь про свою безпеку чи безпеку когось іншого або якщо 
виникла надзвичайна ситуація, будь ласка, зв’яжіться з поліцією Шотландії за 
номером 999.

http://www.encompassnetwork.info
https://www.tarascotland.org.uk/
https://www.justrightscotland.org.uk/

