Ar esate susirūpinę dėl savo vaiko išnaudojimo
nusikaltimams?

Ar manote, kad jis/ji gali buti įtraukti į prekyba narkotikais ar kitas
nusikalstamas veikas? Ar esate pastebeję elgesio pokyčius ir
nesuprantate, kodėl?

Ką reiškia nusikalstamas išnaudojimas?

- kai vaikai yra išnaudojami
žmoniu, kartais gaujose ar
grupėse, už nusikalstamą
veiklą, pvz., narkotikų ar
ginklų gabenimą ar
pardavimą, pinigų
panaudojimą bilietų
automatams, dalyvaujant
apiplėšimuose

- Kartais nusikateliai
išsiunčia vaikus iš
teritorijos/rajono, kur jie
gali praleisti keletą dienų

- Kai vyresnio amžiaus
žmonės siunčia vaikus
nusikaltimui, kuris
naudingas vyresnio amžiaus
asmeniui, nusikalstamoms
- Jaunimas kartais tai
gaujoms ar grupuotėms, tai
vadina ‘going cuntch’, ‘going yra išnaudojimas ir
country’, ‘going OT’
prekyba žmonėmis

Svarbu žinoti, kad esate ne vieni ir nekalti. Panašiose
situacijose yra daugybė tėvų ir globėjų. Yra keletas būdų kaip jūs
galite padėti apsaugoti savo vaiką:
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- Pranešti apie savo susirūpinimą Vaikų Socialines Rūpybos
Tarnybai. Socialinis darbuotojas gali padėti jums imtis priemonių
apsaugoti jūsų vaiką. Socialines Rūpybos Tarnyba atliks įvertinimą,
pagrįstą rūpesčiu, dėl kurio jūsų vaikas gali patirti žalą už šeimos
ribų.
- Jei norėtumėte gauti daugiau paramos, kreipkites į kitus
specialistus, kurie gali padėti: savo šeimos gydytoją (GP), mokyklos,
policijos ar jaunimo darbuotoją.
- Galite pranešti apie savo susirūpinimą policijai ir pasakyti:
"Manau, kad mano vaikas yra išnaudojamas nusikalstimams ".
- Jei jūsų vaikas nėra ten, kur jis turėtų būti, nedelsdami praneškite
apie tai telefonu 101. Jums nereikia laukti 24 valandų.
- Jei jūsų vaikas yra išvažiavęs automobiliu arba turi traukinių ar
autobusų bilietus, pateikite šią informaciją policijai ar socialiniam
darbuotojui.
- Gali būti kitų įrodymų, kad jūsų vaikas yra išnaudojamas, pvz.,
bedravimas socialinėje žiniasklaidoj, neaiškūs pinigai ar telefonai,
drabužiai ar dovanos, elgesio pasikeitimas; jei įmanoma,
pabandykite laikyti užrasus apie tai
Nepergivenkite, kad tenka kreiptis į policiją – jūs bandote
apsaugoti savo vaiką.
- Pasistenkite pakalbėti su vaiku, apie tai del ko jūs nerimaujate
- Paaiškinkite vaikui, kad jis nėra bėdoje ir jūs išties nerimaujate dėl
jo gerovės ir elgesio pokyčių
- Jūsų vaikas gali buti gąsdinamas, kad jūsų šeima yra pavojuje ir
jums tai kelia grėsmę ir jis gali manyti, kad jus apsaugo.
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Paaiškinkite vaikui, kad žinote apie šią riziką ir kad tai nera jūsų
vaiko atsakomybė apsaugoti šeimą
Yra ir kitų požymių, kurie padeda atpažinti žmones, kad
jie gali būti nusikalstamai isnaudojami, ir jūs galite gauti
pagalbos įvairiais būdais
• Jei esate susirūpinę dėl savo vaiko saugumo, nedelsdami skmbinkite policijai telefonu 999
• Jei kyla susirūpinimas dėl vaiko, kuris jums nėra artimas, kreipkitės į savo Vietos Vaikų
Priežiūros Paslaugų Tarnybą arba NSPCC pagalbos telefonu 0808 800 5000
• Jei jūsų vaikas nori pasikalbeti, jis gali skambinti "ChildLine" telefonu 0800 1111 arba "Get
Connected" - 0808 808 4994 (tekstas 80849)
• Jei jums kyla rūpesčių susisiekti su policija dėl imigracijos problemų, apie tai daugiau
informacijos galite rasti Coram vaikų teisės centro internetinėje svetainėje
https://www.childrenslegalcentre.com/get-legal-advice/
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