Você está preocupado com o fato de seu filho ser
explorado criminalmente?
Você acha que eles podem estar envolvidos na venda de drogas ou
outros tipos de atividade criminosa? Você já viu uma mudança de
comportamento recentemente e não entende porquê?

O que significa
exploração criminosa?
- Quando as crianças são
usadas por pessoas, às vezes
em gangues / grupos, para
atividades criminosas, como
carregar ou vender drogas /
armas, gastar dinheiro com
máquinas de bilhetes,
ajudar com roubos.
- Os jovens às vezes chamam
de "ir cuntch", "indo para o
país", "ir OT"

- Às vezes, as crianças são
enviadas para fora da área e
podem ficar fora por dias a
fio
- Quando as crianças são
enviadas por pessoas mais
velhas para cometer crimes
que beneficiam a pessoa
idosa, gangue / grupo, isso é
exploração e tráfico.

É importante saber que você não está sozinho e não é
culpado. Há muitos pais e responsáveis em situações
semelhantes e há coisas que você pode fazer para ajudar a
proteger seu filho:
- Relate suas preocupações ao serviço de assistência social para
crianças. Um assistente social pode ajudá-lo a tomar medidas para
proteger seu filho. Eles farão uma avaliação com base na
preocupação de que seu filho esteja em risco de sofrer danos
externos à família.
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- Se você quiser mais
apoio, procure outros
profissionais que
possam ajudar: seu
médico de família,
escola, polícia ou um
jovem trabalhador.
- Você pode relatar suas preocupações à polícia e dizer "suspeito que
meu filho esteja sendo traficado para exploração criminal".
- Se o seu filho não estiver onde deveria estar, informe-o
imediatamente sobre o 101. Você não precisa esperar 24
horas.
- Se seu filho for pego em um carro, ou tiver passagens de trem ou
ônibus, mantenha um registro dessas informações para dar à
polícia ou ao assistente social.
- Pode haver outras evidências de que seu filho está sendo
explorado, como interações nas mídias sociais, dinheiro
inexplicável, roupas ou presents ou telefones, mudança de
comportamento; sempre que possível tente manter um registro
deste

Não se preocupe em entrar em contato com a polícia você está tentando proteger seu filho
- Fale com seu filho sobre o que você está preocupado
- Deixe-os saber que eles não estão com problemas - e que você está
preocupado
- Pode haver ameaças feitas contra você ou sua família pelas pessoas
que exploram seu filho. Seu filho pode acreditar que eles estão
protegendo você. Deixe seu filho saber que você sabe sobre este
risco e que não é sua responsabilidade protegê-lo

Existem outros sinais de que alguém pode estar sendo
traficado e explorado criminalmente e você pode obter
ajuda de muitas maneiras diferentes
● Se estiver preocupado com a segurança imediata do seu filho, ligue para a polícia em 999
● Se você tiver dúvidas sobre seu filho que não sejam imediatas, entre em contato com a
equipe de proteção de serviços para crianças locais ou com a linha de ajuda da NSPCC no
telefone 0808 800 5000.
● Se seu filho quiser falar com alguém, ele pode ligar para ChildLine: 0800 1111 ou Get
Connected: 0808 808 4994 (texto 80849).

childrenssociety.org.uk

The Children’s Society

2018

2

