
Якщо ви вважаєте, що хтось може стати 
жертвою сучасного рабства, зателефонуйте 

на цілодобову лінію допомоги з протидії 
сучасному рабству та експлуатації. 

08000 121 700

Прагнення миру  
без рабства

Сучасне рабство охоплює широкий спектр жорстокого поводження та експлуатації: 
сексуальна експлуатація, домашня підневільна робота, трудова експлуатація, 
кримінальна експлуатація, рабство, примусова праця та торгівля органами.

деякі загальні ознаки
Поведінка — людина замкнена, налякана, не хоче розмовляти, не говорить 
англійською.     
Зовнішній вигляд — неохайний, виснажений, мало речей, проблеми зі 
здоров’ям
Робота — одяг не відповідає виконуваній роботі, довгий робочий день, 
невелика оплата або її відсутність.
Боязнь представників влади — не хоче розмовляти з поліцією чи владою 
Боргова кабала — у боргу перед кимось чи залежить від когось іншого
Розміщення — людина живе в тісноті, погані побутові умови, затемнені вікна.
Відсутність контролю — немає посвідчення особи, немає доступу до банківського 
рахунку, надається робочий транспорт
Нестача свободи — нездатність вільно пересуватися, небажання чи боязнь піти

Більше інформації на www.modernslaveryhelpline.org
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