
Să trăiești în Austria de Jos în siguranță și fără violență

Asta este dreptul tău!

Numere importante de urgență
Poliție 133 
Linie de asistență telefonică pentru femei 0800 222 555
Numărul Austriei de Jos pentru femei 0800 800 810

Violența înseamnă …

- să fii umilită, depreciată, înjurată
- să fii împinsă, privată de libertate, închisă
- să fii supravegheată, urmărită, amenințată

- să fii nevoită să te justifici pentru orice
- să fii obligată să întrebi pentru fiecare euro

- să fii forțată la sex

  www.land-noe.at/stoppgewalt

Așa poți să îi ajuți pe alții:

Dacă observi ceva ce îți apare su-
spect, spune-i altcuiva. De exemplu 
unui translator/unei translatoare, 
care poate să vorbească la telefon și 
în limba germană. Sau unei alte per-
soane de încredere. Sună la nume-
rele de asistență (indicate mai jos). 

Ajutor în caz de trafi c de 
persoane:

Asistența telefonică a Biroului 
Federal al Poliției Criminalistice 
pentru cazuri de trafi c de persoane 
+43 677 61 34 34 34 

Organul de intervenție pentru victi-
mele trafi cului de femei LEFÖ-IBF 
+43 1 796 92 98
ibf@lefoe.at
www.lefoe.at
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Ca să trăiești în siguranță 
– nu trebuie să-i lași nicio 
șansă trafi cului de persoane 
și exploatării prin muncă

Iată care sunt indiciile trafi cului de 
persoane și exploatării prin muncă: 

• Munca ta este alta decât cea 
stabilită. 

• Trebuie să lucrezi multe ore fără 
pauze, fără remunerație justă, 
chiar dacă ești bolnavă.

• Ești forțată să cerșești. Sau la 
prostituție. 

• Nu ai voie să mergi la medic, 
când ești bolnavă. 

• Ți-au fost luate documentele de 
identitate. Ți-au fost date docu-
mente false.

Așa poți să te protejezi:

• Păstrează-ți la tine toate docu-
mentele, nu permite să-ți fi e 
luate.

• Nu lăsa pe altcineva să rămână 
cu celularul tău.

• Ai grijă să nu te urci în mașina 
unei persoane străine. 

• Ia-ți ajutor și informații la 
instituții de ajutorare.



Centrul 
de protecție împotriva violenței 
www.gewaltschutzzentrum-noe.at

St. Pölten +43 2742 31966 
Amstetten / Lilienfeld / Melk / 
Scheibbs / Tulln / Hollabrunn

Wiener Neustadt +43 2622 24300
Bruck a. d. Leitha / Gänserndorf /
Mödling / Mistelbach / Neunkirchen

Zwettl +43 2822 53003
Gmünd / Horn / Krems

centre 
de consultanță pentru femei și fete 
www.frauenberatung-noe.at

Amstetten +43 7472 63297
Baden +43 22052 255036
Gänserndorf +43 2282 2638 
Gloggnitz +43 2630 34747-0
Gmünd +43 2852 20357
Hollabrunn +43 2952 2182
Horn +43 2822 52271
Krems +43 2732 85555
Lilienfeld +43 676 4042320
Melk +43 676 5805879
Mistelbach +43 2572 20742
Mödling +43 2236 42035
Scheibbs +43 7472 63297
Schwechat +43 2236 42035
Stockerau +43 2266 65399 
St. Pölten +43 676 3094773
Ternitz +43 2630 347470
Wiener Neustadt +43 2622 82596 
Waidhofen/Thaya +43 2842 24132
Zwettl +43 2822 522710

ASISTENȚĂ

Un prim pas pentru a ieși din spirala 
violenței poate să fi e consilierea (în 
germană/engleză/cu o translatoare) 
la un centru de consultanță pentru 
femei și fete (Frauen- und Mädchen-
beratungsstellen). 
Acolo ești ajutată fără cost, în mod 
anonim și confi dențial. Poți să găsești 
centre de consultanță pentru femei în 
toate părțile landului. 

Adăposturile pentru femei (Frauen-
häuser) oferă femeilor și copiilor 
acestora protecție și cazare. Primirea 
este posibilă fără întrerupere, 24 de 
ore din 24.

Centrul de protecție împotriva 
violenței (Gewaltschutzzentrum)
ajută victimele violenței la apărarea 
drepturilor lor și le însoțește, de ase-
menea, în cursul procesului penal.

Instituțiile de protecție a victimelor 
cooperează îndeaproape cu poliția 
cu scopul de a ajuta femeile afectate 
de violență la rezolvarea problem-
elor și în drum spre o viață sigură și 
fără violență.

specifi c pentru femei - competent - 
confi dențial - fără cost

Ia-ți ajutor și consultă-te cu 
cineva, dacă ai o presimțire rea!

PUNCTE DE CONTACT IMPORTANTE ÎN AUSTRIA DE JOS
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Adăposturile pentru femei
www.frauenberatung-noe.at/
#frauenhaeuser

Amstetten +43 7472 66500
Mistelbach +43 2572 5088
Mödling +43 2236 46549
Neunkirchen +43 2635 68971
St. Pölten + 43 2742 366514
Wr. Neustadt +43 2622 88066
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Semn cu mână în cazul unui 
act de violență

Ridică măna vertical în sus astfel încât 
persoana vizavi de tine să-ți vadă palma. 
Îndoiește degetul mare spre palmă. Pune 
celelalte degete încet peste degetul mare 
ca să se vadă un pumn strâns.


