Welcome to
Austria!
Stay safe.

You’ve faced many dangers.
Many are offering support.
Not everyone is on your side.
Be aware of risks of
human trafficking.

NO MEANS NO.

IF YOU‘RE TRAVELING FURTHER

Trust your gut
feeling. Stay away
from “helpers” who
don‘t take “NO”
for an answer.
They might have
hidden interests.

Trips are free of charge: Offered by railways,
NGOs or self-organised groups or airlines. You
don’t need to pay, you don’t have to compensate.
Hide the cash you carry on you: Even in multiple
places. Assume that any bag or luggage you
carry may have to be left behind at some point.

YOUR ID & PASSPORT BELONG TO YOU.

Back-up: Take pictures of car
plates of any car you get into.
Memorize important phone
numbers and credit card data.

Never give them to anyone
other than state authorities.
Take a picture of and keep them
in a very safe place.

ACCOMMODATION IS FREE

WHEN YOU ARE OFFERED A JOB
Ask about the conditions beforehand.
It’s important to know what the salary
will be and if social insurance is included.
You don’t have to work if the conditions
are not what you agreed on or unsafe after
you start working!

Ask in advance, if anything is
expected of you for traveling or
sleeping at a certain place. Do not
accept support from someone
who expects something in return.

Feel threatened or in
danger? Contact us:

0043/17969298

LEFÖ – Intervention Centre for Trafficked Women is a feminist
NGO and the only state recognized victim protection organisation
working Austria wide with women and girls who have been
trafficked.
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Ласкаво
просимо
до Австрії!

Ви зіткнулися з багатьма небезпеками.
Багато людей пропонують вам підтримку.
Але не всі вони на вашому боці.
Пам’ятайте про ризики торгівлі людьми.

Залишайтеся у безпеці.
ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ ТА
ПАСПОРТ НАЛЕЖАТЬ ТІЛЬКИ ВАМ

ЯКЩО ВИ МАНДРУЄТЕ ДАЛІ
Поїздки безкоштовні: Пропонують залізниці,
НУО або самоорганізовані групи чи
авіакомпанії. Вам не потрібно платити, ви
не повинні нічого компенсувати.

Ніколи не віддавайте їх
нікому, крім державних
органів. Сфотографуйте
та зберігайте іх в дуже
безпечному місці.

Сховайте готівку, яку ви носите з собою:
Навіть у кількох місцях. Припустимо,
що будь-яка сумка або багаж, який ви
перевозите, можливо, в якийсь момент
доведеться залишити.

НІ, ЗНАЧИТЬ НІ

Резервне копіювання:
Фотографуйте автомобільні номери
будь-якогоавтомобіля,вякийвисідаєте,
запам’ятовуйте важливі телефонні
номери та дані кредитної картки.

Довіряйте своїй інтуїції.
Тримайтеся подалі від
«помічників», які не
сприймають «НІ» як
відповідь. У них можуть
бути приховані інтереси.

КОЛИ ХТОСЬ ПРОПОНУЄ
ВАМ РОБОТУ

ПРОЖИВАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ
Запитуйте заздалегідь, чи очікують
від вас чогось для подорожі
чи ночівлі в певному місці. Не
приймайте підтримку від того, хто
чекає чогось у відповідь.

Запитайте про умови заздалегідь. Дуже важливо
знати, яка буде зарплата і чи включено соціальне
страхування. Вам не потрібно працювати, якщо
умови не відповідають вашим домовленостям
або робота, яку вам пропонують, не є безпечною!

Відчуваєте загрозу чи
небезпеку? Зв‘яжіться з нами:

0043/17969298

LEFÖ – Центр інтервенції для жінок, які постраждали від торгівлі
людьми, є феміністичною неурядовою організацією та єдиною
визнаною державою організацією захисту жертв, яка працює по всій
Австрії з жінками та дівчатами, які стали жертвами торгівлі людьми.
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