Contra
Спеціалізований центр
протидії торгівлі людьми
в Шлезвіг-Гольштейні
Консультації та допомога
Ви в біді?
У Німеччині Ви маєте право на захист та допомогу!
• Вам пообіцяли допомогти в Німеччині (наприклад, знайти хорошу роботу / хорошого
чоловіка/дружину для укладення шлюбу), і не виконали своїх обіцянок?
• У Вас забрали документи?
• Вас просять віддати нібито борги?
• Ви відчуваєте шантажування, погрози, контроль або спостереження?
• На Вас нападають, б’ють, ґвалтують?
• Вас змушують займатися проституцією або сексом, яким Ви не хочете займатись (наприклад,
незахищений секс)?
Якщо Ви стикалися з однією з цих ситуацій чи подібних, ми можемо Вам допомогти.
Використовуйте своє право на допомогу!
Ми співробітники Contra допоможемо Вам:
• У вас є права, ми розповімо Вам які саме
• Ми надаємо безкоштовні юридичні консультації та невідкладну медичну допомогу
• Ми допоможемо Вам зв’язатися з органами влади, наприклад, з посольством Вашої країни
• Ми допоможемо Вам знайти безпечне житло
• Ми надамо Вам продукти харчування, одяг та засоби гігієни на перший час
• Ми підтримаємо Вас, якщо Ви хочете або Вам потрібно повернутися до рідної країни
Проти Вашої волі не повинно нічого відбуватися!
Ваша інформація буде суворо конфіденційною та анонімною.
Зателефонуйте нам або попросіть когось це зробити. Розмовляйте спокійно своєю мовою - також
на автовідповідач. Ми обов’язково Вам передзвонимо!
Tel. +49 431 / 55 779 191 contra@frauenwerk.nordkirche.de
Contra Спеціалізований центр протидії торгівлі людьми в Шлезвіг-Гольштейні
Поштова скринька 35 20 24034 місто Кіль;
Тел.: 0431 / 55 77 91 91
E-mail: contra@frauenwerk.nordkirche.de

Beratung und Hilfe

Sind Sie in Not?

Tel. +49 431 / 55 779 191
contra@frauenwerk.nordkirche.de

In Deutschland haben Sie ein Recht auf Schutz und Hilfe!

Wurden Ihnen für Deutschland Versprechungen gemacht (z.B. gute Arbeit / gute Ehe), die nicht
gehalten wurden?
Hat man Ihnen Ihre Papiere weggenommen?
Wird von Ihnen die Abzahlung angeblicher Schulden verlangt?
Fühlen Sie sich erpresst, bedroht, kontrolliert oder überwacht?
Werden Sie angegriffen, geschlagen, vergewaltigt?
Werden Sie zur Prostitution gezwungen oder zu Sex, den Sie so nicht ausüben wollen (z.B.
ungeschützter Sex)?

Wenn Sie auch nur eine dieser Situationen oder ähnliches erlebt haben, können wir Ihnen helfen.
Nutzen Sie Ihr Recht auf Hilfe!

Wir von contra helfen Ihnen:
Sie haben Rechte, wir sagen Ihnen, welche
Wir vermitteln kostenlose Rechtsberatung und ärztliche Notversorgung
Wir helfen Ihnen beim Kontakt zu Behörden, z.B. zur Botschaft Ihres Heimatlandes
Wir helfen Ihnen, eine sichere Unterbringung zu finden
Wir stellen Ihnen fürs Erste Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel zur Verfügung
Wir unterstützen Sie, wenn Sie zurück in Ihr Heimatland reisen möchten oder müssen

Nichts geschieht gegen Ihren Willen!
Ihre Angaben werden streng vertraulich und anonym behandelt.

Rufen Sie uns an oder bitten Sie jemanden, dies zu tun. Sprechen Sie ruhig in Ihrer Sprache - auch auf
den Anrufbeantworter. Wir rufen auf jeden Fall zurück!

CONTRA – Fachstelle gegen Frauenhandel in Schleswig-Holstein
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