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Wir empfehlen Ihnen, sich an diese Tipps zu halten:

Wir wünschen Ihnen die Kraft, die Sie brauchen und 
Gottes Segen in dieser herausfordernden Zeit.

Mehr Informationen für Flüchtlinge in Deutschland hier:
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WARNUNG VOR 
MENSCHENHANDEL & AUSBEUTUNG

Nicht jeder, der freundlich erscheint, hat gute Absichten.
Samaritan’s Purse möchte Sie informieren und schützen, 
damit Sie in dieser Zeit der Unsicherheit nicht zum Opfer 

derer werden, die das ausnutzen möchten.

!

Vertrauen Sie nur Mitarbeitern bekannter, verlässlicher Organisationen, die sich 
ausweisen können. Männer, Frauen und sogar Paare versuchen derzeit mit 
verlockenden, unwahren Angeboten (Wohnung, Arbeit, …) die aktuelle Situation 
auszunutzen, um Frauen, Kinder und Jugendliche in den Menschenhandel zu 
zwingen.

Wenn Sie in Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit von Einzelnen unsicher sind, holen 
Sie sich Rat bei denjenigen, die es wissen könnten (Leiter Sammelunterkunft, 
Vertrauensperson). Vertrauen Sie niemandem, bei dem Sie sich nicht sicher fühlen.

Prüfen Sie, ob Ihr Telefon funktioniert und speichern Sie dort die wichtigen 
Nummern ein: Unterkunft, Polizei 110 (Deutschland) und 112 (Europa). Behalten 
Sie Ihr Telefon bei sich.

Tauschen Sie Telefonnummern aus mit Vertrauenspersonen. Informieren Sie 
mehrere Personen, die Ihre Telefonnummer haben, darüber, wenn Sie Ihre Unter-
kunft verlassen.

Behalten Sie Ihre Ausweisdokumente stets bei sich. Geben Sie sie nicht aus der 
Hand und hinterlegen Sie eine Kopie bei einer vertrauenswürdigen Stelle (z.B. 
Unterkunft).

Verbreiten Sie diese Information an andere Frauen, Kinder und Jugendliche in 
Ihrem Umkreis, um auch sie für diese Gefahr zu sensibilisieren.
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Ми рекомендуємо вам дотримуватися цих порад:

Бажаємо вам сил і Божих благословінь 
у цей важкий час.
Більше інформації для біженців у Німеччині тут:
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО 
ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Не кожен, хто виглядає доброзичливим, 
має добрі наміри.

Організація «Сумка Самарянина» хоче інформувати і 
захистити вас, щоб ви не стали жертвою тих, хто прагне 

скористатися вами у цей час невизначеності.

!

Довіряйте лише співробітникам відомих, надійних організацій, які можуть
ідентифікувати себе. Чоловіки, жінки і навіть пари в даний час намагаються
використати ситуацію, що склалася та за допомогою спокусливих, фальшивих
пропозицій (квартири, роботи, ...) примусити жінок, дітей та молодь до 
торгівлі собою.

Якщо ви не впевнені в надійності окремих осіб, зверніться за порадою до тих, 
хто може їх знати (керівник колективного проживання, довірена особа). Не 
довіряйте нікому, з ким ви не відчуваєте себе в безпеці.

Перевірте, чи працює ваш телефон, і збережіть там важливі номери: 
проживання, поліція 110 (Німеччина) і 112 (Європа). Тримайте телефон при собі.

Обміняйтеся номерами телефону з людьми, яким ви довіряєте. Повідомляйте
людям, у яких є ваш номер телефону, коли ви покидаєте своє помешкання.

Завжди тримайте при собі документи, що засвідчують особу. Не давайте їх 
нікому і залиште копію в надійному місці (наприклад у вашому місці проживання).

Розповсюджуйте цю інформацію серед інших жінок, дітей та молоді у вашому
районі, щоб вони знали про цю небезпеку.
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