
ESTI SIGUR 
CA STI TOT?

TESTEAZA-TE! 

Daca raspunsul la unele
intrebari e da sau esti in
dubiu vorbeste cu un
operator din centrul unde
stai care te poate ajuta
sa intelegi daca ai
probleme si sa gasiti
impreuna solutia.

Daca crezi ca un prieten
traieste una din aceste
situatii,vorbeste cu el si
explicai ca trebuie sa

vorbesca cu un adult
in care are incredere
si sa gasesca
impreuna o solutie.

>> Exista programe de  introducere in munca
sau de formare care te pot ajuta sa gasesti
un servici bun.

>> Exista un numar verde Anti-trafico 800 290
290 la care poti sa suni si la care poti sa ceri
informatii, ajutor si protectie.

>> - Legea europeana pentru reintregirea
familiei in alte tari din Europa s-a schimbat,
exista moduri legale care te ajuta sa te muti.

>> Pentru baietii(fete) care denunta situatii de
exploatare legea italiana da un permis de
sededere care poate sa dureze pina la 18
luni(chiar daca ai implinit 18 sau mai ai putin
si ii implinesti)

Pentru toate aceste situatii de fapt exista o solutie! 
E important sa sti de exemplu ca:
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Cineva ti-a cerut  sau te-a obligat sa faci ceva care

pentru tine nu era bine,nu erai de acord?

Nu esti liber sa gindesti sau sa decizi ce e bine pt

tine?

Cineva te-a convins sa faci ceva ce poate sa-ti faca

rau?ca actiuni incorecte si ilegale?

Intre persoanele ce iubesti si in care ai incredere e

cineva de putin timp? 

Intre persoanele care iubesti si ai incredere e cineva

care i-ti spune minciuni? 

Intre persoanele care iubesti si in care ai incredere e

cineva care te bate?

Faci o munca in ascuns,la negru care nu e in

conformitate cu legea?

Nu ai tot timpul in miini sau la dispozitie actele,cind

calatoresti si unde traiesti;nu poti sa le ai si sa le ceri

cind i-ti trebuie?

Cineva te comanda sau te obliga sa faci ceea ce ii

trebuie?

Cineva cistiga cu munca care o faci?sau ca trebuie sa

dai tot sau doar o parte din ce cistigi la cineva?

Situatiile de mai jos au fost imaginate
de un grup de eceeasi virsta cu
tine,care le-au gindit ca conditii de
pericol,pentru ca sint situatii care se
adeveresc sau se intimpla cind o fata
sau un baiat e eploatat de cineva sau
exista un risc mare sa devina
exploatat(a).

Citeste atent si semneaza cu un X
toate situatiile care le-ai trait in
trecut sau care le traiesti azi,si
gindeste-te bine la riscurile care  pot

aparea si la necesitate de a face repede
tot posibilul ca sa iesi din situatii
periculuoase sau care i-ti pot
dauna.Doar daca recunosti ca ai fost
victima de eploatare sau exista riscul sa
devii poti sa ceri ajutor la persoanele
care te vor ajuta!

E important ca tu sa sti sa recunosti o
situatie de exploatare cind o
intilnesti,altfel pui viata ta in miinile la
cineva care nu o sa aiba grija si poate
sfirsi rau.

S-a intimplat vreodata ca:

Nu esti tu cel ce decide pentru timpul tau?

Cineva te-a dus intr-un oras sau tara fara sa te intrebe

daca vroiai sa mergi?

Intre persoanele care cunosti e cineva care nu respecta

sentimentele tale, drepturile tale si libertatea ta?

Nu sti ca ai drepturi care te protejeaza pentru ca esti

minor la munca?nu cunosti drepturile si obligatiile din

Tara in care traiesti?

Persoanele care te-au ajutat ti-au cerut bani,acte sau

lucruri riscante in schimb? 

Faci o munca unde nu poti sa te odihnesti,nu ai zile

libere,lucrezi noaptea si esti atit de obosit incit nu mai

poti continua studiile?

Cineva te obliga sa faci sex pentru bani?

Cineva te obliga sa cersesti?
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