Bănuiți că cineva vă exploatează copilul in activități
criminale?
Bănuiți că cineva v-a implicat copilul în vânzarea drogurilor sau
în alte tipuri de activități criminale? Ați observat o schimbare de
comportament în copilul dumneavoastră și nu întelegeți de ce?

Ce este exploatarea criminală?

- Exploatarea criminală
implică diverși oameni, de
obicei în grupuri sau “găști”,
care folosesc copii pentru
activități criminale precum
transportul sau vânzarea de
droguri sau arme, transferul
de bani prin case de bilete
automate sau furturi.
- Copiii ar putea numi această
activitate “mersul la tara”
(‘going country’), ‘going
cuntch’, ‘going OT’.

- De exemplu, acești copii ar
putea fi trimiși în alte părți
ale Marii Britanii și ar putea
lipsii de acasă mai multe
zile.
- Atunci când copii sunt
trimiși de indivizi mai în
vârstă să comită crime spre
beneficiul adulților, această
activitate se numește
exploatare sau trafic
uman.

Este foarte important să știți că nu sunteți singuri în această situație
si că nu este vina dumneavoastră! Foarte mulți părinți se regăsesc
în situații similare și sunt opțiuni în puterea dumneavoastră de a vă
proteja copilul:
- Vorbiți cu reprezentanții Serviciilor Sociale. Un asistent social vă
poate ajuta sa vă protejați copilul. Asistentul social va ințelege că
pericolul pentru copilul dumneavoastră vine din afara familiei.
- Dacă vă doriți mai mult suport, alți oameni vă pot ajuta, precum
doctorul de familie, școala, poliția sau un asistent din domeniul
caritabil specializat în protejarea copiilor.
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- Vă puteți increde în Poliție și puteți să le spuneți că banuiți că
cineva vă exploatează copilul pentru activitați criminale.
- Nu așteptați 24 de ore să raportați Poliției când copilul
dumneavoastră nu este unde trebuie. Dacă el sau ea lipsește de
acasă, de la școală sau de oriunde altundeva, sunați imediat la 101.
- Dacă ați observat că cineva vine sa vă ia copilul într-o masină, sau
copilul are bilete de tren sau autobuz care nu sunt de la
dumneavoastră, notați-vă informația pentru a fi prezentată poliției
sau asistentului social.
- Există și alte semne care pot indica exploatarea criminală, precum
activitatea online suspectă, posesia de bani care nu pot fi justificați,
haine noi sau cadouri care nu pot fi explicate, sau schimbări în
comportament. Pe cât se poate, încercați sa vă notați aceste semne.
Vă rugăm să nu vă fie frică să contactați poliția – și
dumneavoastră și poliția sunteți doar interesați în siguranța
copilului!
- Vorbiți cu copilul dumneavoastră și explicați-le ce vă ingrijorează.
- Asigurați-vă copilul ca nici el sau ea nu este de vină – sunteți doar
îngrijorați de siguranța lor.
- Este posibil ca acești indivizi care exploatează copiii să fi făcut
amenințari împotriva dumneavoastră sau a familiei
dumneavoastră. Copilul ar putea fi exploatat în virtutea acestor
amenințări, crezând că vă protejează de acești criminali. Copilul ar
trebui asigurat că știți de această posibilitate, dar că nu este
responsabilitatea lor sa vă protejeze.
În afara celor de mai sus, mai există alte indicii că cineva vă
trafichează sau exploatează copilul și există mai multe căi
prin care vă putem ajuta:


Dacă copilul dumneavoastră este în pericol imediat, sunați poliția la 999!



Dacă sunteți ingrijorați în legatură cu copilul dumneavoastră, dar siguranța lor nu este în pericol
imediat, vă rugăm să sunați la Asistența Sociala sau la linia de telefon a Societății Naționale
pentru Prevenirea Cruzimii față de Copii (NSPCC) la 0808 800 5000.



În cazul în care copilul dumnevoastră dorește sa vorbească cu cineva, el sau ea poate suna la Linia
Copilului (ChildLine) pe 0800 1111 sau Conectează-te (Get Connected) pe 0808 808 4994 (SMS
la 80849).
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