
ALLOTJAMENT

Totes les persones, especialment les dones,

que intenten sortir per les fronteres d'Ucraïna

corren el risc de ser víctimes del tràfic de

persones. Moltes persones ofereixen ajuda,

però no totes són qui diuen ser.

 

CUIDA'T DURANT 

EL VIATGE

Porta diners en efectiu amagats a diversos llocs. Qualsevol

equipatge teu es pot quedar pel camí. Memoritza el número

de la teva targeta de crèdit/dèbit i els números de telèfon de

diverses persones de confiança que puguin transferir-te diners

o ajudar-te si realment ho necessites i perds el telèfon.

No lliuris mai el passaport o els documents d'identitat a ningú

que no sigui un guàrdia de fronteres. Porta’l a prop del teu

cos (per exemple, al sostenidor).

 

Fes-li una foto amb el telèfon per tenir una còpia de

seguretat, en cas de pèrdua o robatori. Envia la còpia als

teus amics/familiars i també envia-te-la al teu correu

electrònic.

 

Si viatges amb taxi, autobús o qualsevol altre mitjà de

transport, informa sobre la teva ubicació durant el trajecte als

teus familiars o amics. Si alguna cosa et sembla que és

sospitosa baixa immediatament. Abans de pujar a un mitjà de

transport, fes una foto de la llicència i envia-la als teus

amics/familiars. Evita pujar als cotxes de conductors que no

permeten que es prenguin aquestes fotos.

 

Desenvolupa una paraula clau amb els teus amics i familiars

perquè, si et trobes en una situació en la que corres perill i

no ho pots dir, sàpiguen què significa i et puguin ajudar el

més aviat possible. 

Amb antelació, haurien de saber el número de matrícula del

mitjà de transport amb el que et desplaces i també quina és

la teva ubicació actual.

 

info@adoratrius.cat
679 65 40 88

info@proyectoesperanza.org
 607 54 25 15

DOCUMENTACIÓ

Si trobes un lloc en el que allotjar-te però no t'hi sents segur o

segura, marxa. Els conflictes bèl·lics accentuen la vulnerabilitat

de la població i els traficants de persones  s'aprofiten

d'aquesta situació d'incertesa i desesperació.

 

DINERS

VIATGE

CONTACTES
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