Locuieşti în Belgia, nu ai naţionalitate belgiană şi te găseşti într-una din
situaţiile următoare :

Cum te poate ajuta centrul de primire?

»» te afli într-o situaţie care nu seamănă cu ceea ce ţi s-a promis.

»» un loc sigur de cazare;

»» eşti forţat să faci lucruri pe care nu doreşti să le faci.

»» audiere şi ajutor în diferite domenii
(medical, social, psihologic, asistenţă juridică).

»» salariul tău este mult mai mic decât cel promis, nu eşti plătit de loc, sau
eşti plătit foarte puţin pentru munca pe care o prestezi.
»» eşti obligat de către reţeaua care te-a adus în Belgia să munceşti ca să
rambursezi costurile calătoriei.
»» eşti ameninţat, tu sau familia ta, sau eşti supus unor violenţe.
»» ţi-au fost confiscate documentele şi nu îţi mai sunt înapoiate.
»» eşti închis în cea mai mare parte a timpului şi trăieşti complet izolat de
lumea exterioară.
»» ai ajuns în Belgia după un lung voiaj pentru care a trebuit să plăteşti sume
foarte mari de bani, ai suportat violenţe, sau viaţa ţi-a fost pusă în pericol.

Acest centru ţi-ar putea propune :

In acest centru ţi se vor explica şi condiţiile în care poţi sta legal în Belgia.
Una dintre aceste condiţii este să dai poliţiei informaţii pertinente în legatură
cu persoanele care te-au exploatat.
In acest sens, dacă doreşti, ai un termen de gândire din momentul în care eşti
preluat de un astfel de centru de primire.

Serviciul de ajutor este accesibil non-stop (24 de ore din 24).
Discreţa este garantată.

Dacă doreşti, poţi fi pus în contact, sau poţi chiar tu contacta direct un centru
specializat în primirea şi îndrumarea victimelor traficului cu fiinţe umane.
Nu ezita să contactezi unul dintre aceste centre pentru a cunoaşte mai multe
despre ajutorul pe care ţi-l poate oferi şi despre condiţiile detaliate privind
procedura specială pentru victimele traficului cu fiinţe umane.
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