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Може існувати ризик торгівлі людьми. 
Майте на увазі, що хтось може захотіти 
скористатися вашою ситуацією.

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/
swedish-gender-equality-agency/ukraine

Сейф Хейвенс (Safe Havens) 
Армія Спасіння надає юридичні консультації 
та підтримку, а також може запропонувати вам 
притулок, якщо ви стали жертвою торгівлі людьми.

Телефон 073-920 68 17

Лінія довіри та підтримки жінок  
(Kvinnofridslinjen)
Ви можете зателефонувати на гарячу лінію довіри 
та підтримки жінок, щоб отримати підтримку та 
необхідну інформацію, якщо вас побили, вам 
погрожували, погано з вами поводилися або  
змусили займатися сексом проти вашої  
волі. Номер телефону лінії довіри та 
підтримки жінок 020-50 50 50. 

https://kvinnofridslinjen.se/telefonkort/ 
ukrainska/

Служба підтримки від шведської Федерації 
прав лесбіянок, геїв, бісексуалів і 
трансгендерів (RFSL stödmottagning)   
- для ЛГБТКІ жертв насильства
Якщо ви є ЛГБТК-особою і ви зазнали утисків, погроз 
і насильства, ви можете зв’язатися зі службою 
підтримки RFSL. Іноді це стосується злочинних дій, 
а іноді - ні. За допомогою можуть також звернутися 
родичі та друзі ЛГБТК-осіб, які постраждали від 
насильства, а також люди, які у своїй професії 
зустрічаються з ЛГБТК-особами, які постраждали від 
насильства.

У службі підтримки RFSL ви можете отримати 
допомогу шведською, англійською, арабською та 
іспанською мовами. Якщо є потреба в інших мовах, 
ми залучаємо перекладача. Усі дзвінки безкоштовні. 
Ми працюємо по четвергах з 9:00 до 12:00. В інші 
часи ви можете нам зателефонувати та залишити 
повідомлення.

Телефон 020-34 13 16. Ви також можете надіслати 
електронний лист на stod@rfsl.se

Дзвінки та інша підтримка є безкоштовні, а наш 
персонал зобов’язаний зберігати конфіденційність. 
Ви також можете звертатися до нас анонімно. Весь 
персонал служби підтримки працевлаштований 
службою та має підготовку і досвід спілкування з 
ЛГБТКІ-особами, які зазнали насильства.  

Для осіб, які тікають від війни в Україні
Особи, які втікли від війни в Україні, можуть подати 
заявку на отримання дозволу на проживання 
відповідно до Директиви ЄС про тимчасовий захист. 
Дозвіл надає вам тимчасовий захист у Швеції з 
правом на роботу. Ви також маєте право звертатися 
за медичною допомогою, а діти мають право ходити 
до школи. Ви можете отримати допомогу з житлом 
та фінансову доромогу від міграційної служби 
Швеції. Детальніше читайте тут:

Українською мовою 
Перейти на сайт міграційної служби 
Швеції українською мовою

Російською мовою
Перейти на сайт міграційної служби 
Швеції російською мовою

Право на медичну допомогу
Особам, які приїжджають до Швеції тікаючи від 
івйни в Україні, пропонується таке ж медичне та 
стоматологічне обслуговування, що й особам, які 
шукають притулку. Для отримання цієї допомоги, 
вам спочатку потрібно зареєструватися в 
міграційній службі Швеції. Це стосується як дітей, 
так і дорослих. Після цього вам також запропонують 
пройти медичний огляд. Якщо ви не зареєстровані 
в міграційній службі Швеції, ви все одно можете 
отримати певну медичну допомогу. Це така медична 
допомога, яку вам потрібно отримати екстрено та 
невідкладно. 
 

Тут ви можете знайти зібрану 
інформацію на веб-сайті 
Шведського Червоного Хреста
Для тих, хто щойно приїхав до Швеції | 
Червоний Хрест (rodakorset.se)

Контакт з поліцією
Ви або хтось із ваших знайомих зазнав насильства 
та/або утисків? У такому випадку повідомте про це 
в поліцію. У разі екстрених ситуацій та злочинів, 
які відбуваються у вас на очах, телефонуйте за 
номером 112. Якщо це не екстрена ситуація, ви 
можете звернутися до поліції за номером  
+46 77 114 14 00.

Якщо ви зазнаєте насильства та утисків
Коли багато людей втікають від війни, можуть 
з’явитися люди, які, на перший погляд, намагаються 
допомогти, але вони хочуть скористатися ситуацією. 

https://www.rodakorset.se/en/get-help/asylum/newly-arrived-in-sweden/
https://www.rodakorset.se/en/get-help/asylum/newly-arrived-in-sweden/

