
БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ
 ¿ Ніколи не передавайте мобільний 
телефон, паспорт або інші 
документи незнайомцям.

 ¿ Переконайтеся, що кожен, хто 
пропонує вам підтримку, поїздку 
або проживання, має дійсне 
посвідчення особи. 
Не забудьте записати їхню 
контактну інформацію.

ПОВІДОМЛЯЙТЕ ПРО ЗЛОЧИН
 ¿ Якщо ви бачите, що до інших 
людей звертаються підозрілі особи 
або якщо такі особи звернулися до 
вас, негайно повідомте шведську 
поліцію.

 ¿ Якщо хтось примушує вас, 
створює тиск або маніпулює 
вами, щоб ви займалися 
небажаними сексуальними діями 
або проституцією, або якщо ви 
вважаєте, що стали об’єктом 
торгівлі людьми будь-якого виду, 
будь ласка, повідомте про це 
шведську поліцію.

 ¿ Якщо ви стали жертвою 
сексуального насильства, погроз 
або насильницьких дій, будь 
ласка, повідомте про це шведську 
поліцію. 

 ¿ Ми просимо вас повідомляти про 
те, що сталося, навіть якщо ви не 
можете ідентифікувати злочинців.

 Зверніть увагу, що ви можете
,повідомити про злочин 

 і звернутися за підтримкою та
 захистом незалежно від вашого

.правового статусу в Швеції

Просимо вас повідомляти 
про торгівлю людьми
Такі надзвичайні ситуації, як криза біженців, часто приваблюють 
окремих осіб і групи зі злочинними намірами, що вдають, 
ніби хочуть допомогти. Пам’ятайте, що деякі люди можуть 
скористатися вашою ситуацією. Урахуйте ризики торгівлі людьми. 

ЯК ПОВІДОМИТИ ПО ЗЛОЧИН
 ¿ Ви можете повідомити про 
злочин, звернувшись до 
співробітників поліції на 
прикордонних переходах, 
або набравши +46 77 114 14 00, 
якщо ситуація не екстрена.

 ¿ Якщо ситуація екстрена, 
зателефонуйте за 
номером 112 і попросіть 
зв’язати вас із поліцією.

 ¿ Ви також можете відвідати 
найближчий поліцейський 
відділок або поговорити 
з представником 
неурядової організації. 
Співробітники служби 
підтримки потерпілих 
можуть супроводжувати 
вас, якщо ви вирішите 
повідомити про злочин. Усі 
скарги розглядаються як 
конфіденційні.

 ¿ Шведські поліцейські 
навчені приймати скарги 
делікатного характеру. 



BE AWARE
 ¿ Never hand over your mobile, passport, 
or other documents to a stranger.

 ¿ Make sure that anyone who offers you 
support, a ride, or accommodation 
shows valid identification. Remember to 
write down their contact information.

REPORT A CRIME
 ¿ If you see other people being 
approached by suspicious individuals or 
if you have been approached yourself, 
don’t hesitate to report to the Swedish 
Police.

 ¿ If someone is forcing, pressuring, 
or manipulating you into engaging in 
unwanted sexual acts or prostitution, 
or if you think you have been subject 
to human trafficking of any kind, 
please report to the Swedish Police.

 ¿ If you have been a victim of sexual 
abuse, threats, or violence, please 
report to the Swedish Police. 

 ¿ We urge you to report your experiences 
even if you can’t identify the 
perpetrators.

Please note that you can report 
a crime, and seek support and 
protection regardless of your 

legal status in Sweden.

We encourage you to 
report human trafficking
Emergencies such as a refugee crisis often attract individuals and groups 
with criminal intentions pretending to be helpful. Keep in mind that people 
may want to take advantage of your situation. Please pay attention to the 
risks of human trafficking. 

HOW TO REPORT
 ¿ You can report by approaching 
police officers at border 
crossings, or by dialling  
+46 77 114 14 00 for  
non-emergency situations.

 ¿ If it is an emergency call 112 
and ask to speak with the 
Police.

 ¿ You can also visit the nearest 
police station or talk to a 
representative of a non-
governmental organisation. 
Victim support staff can 
accompany you if you decide 
to report. All complaints are 
treated as confidential.

 ¿ The Swedish Police are trained 
to receive complaints of 
a sensitive nature. 


