
Be aware of signs of exploitation and human trafficking
Millions of people are fleeing from Ukraine, and some criminal groups or individuals may try to take advantage of the situation. You can meet 
individuals who seem helpful but who want to exploit you. 

Keep this in mind when someone offers 
to arrange travel, accommodation or 
work for you:

 
Take pictures of ID-documents and 
license plates of the people who offer 
to help. Send them to someone you 
trust 

 
Do not hand over your personal 
documents or items to private 
persons. Personal documents include ID 
or passport, your phone etc.

 
Contact the Danish authorities to 
register, even if you are privately 
accommodated. You can contact any 
authority and the police and they can 
direct you to the Danish Immigration 
Authorities. Call the Danish police at 
114 

 
Be alert if someone tries to recruit 
you for a job through social media 
or apps (for example Telegram), where 
the job offer seems too good to be true

 
You are entitled to a salary if you 
work in Denmark. Do not accept offers 
to work in exchange for somewhere 
to live, food or other goods. Make 
sure that the terms are acceptable and 
make sure to get a contract. Check the 
website workplacedenmark.dk

 
If someone offers you a job in 
prostitution, be aware that it is illegal 
for him or her to earn money of 
your prostitution

 
You might have several rights as a 
Ukrainian citizen or as a person with 
refugee status in Ukraine. Read more 
about how to apply for a residence 
permit and other options: nyidanmark.
dk/ukraine

 
Before taking a job, make yourself 
familiar with current regulations on 
how to work legally in Denmark. Read 
more at nyidanmark.dk/ukraine

 
In case of emergency call 112

Contact The Danish Centre against Human 
Trafficking in Denmark if you experience 
exploitation or if you know someone who does!
 
Opening hours: 08.30-16, 
weekends/bank holidays: 9-15.
Check the website cmm.dk/english

Hotline
+45 7020 2550

http://www.workplacedenmark.dk
http://www.nyidanmark.dk/ukraine
http://www.nyidanmark.dk/ukraine
http://www.nyidanmark.dk/ukraine
http://www.cmm.dk/english


Пам’ятайте про ознаки експлуатації та торгівлі людьми
Мільйони людей тікають з України, а деякі злочинні угруповання чи окремі особи можуть спробувати скористатися ситуацією. Ви можете 
зустріти людей, які будуть здаватися вам корисними, але які хочуть натомість використати вас.

Пам’ятайте про це, коли хтось 
пропонує організувати для вас 
подорож, проживання чи роботу:

 
Зробіть фотографії ID-документів 
та номерних знаків людей, які 
пропонують допомогти. Надішліть 
їх комусь, кому довіряєте

 
Не передавайте свої особисті 
документи та речі приватним 
особам. Особисті документи 
включають посвідчення особи, 
паспорт, ваш телефон тощо.

 
Зв’яжіться з органами влади 
Данії, щоб зареєструватися на 
адресі, навіть якщо ви проживаєте 
приватно. Ви можете звернутися 
до будь-якого органу влади та 
поліції, і вони можуть направити 
вас до Імміграційних органів Данії. 
Зателефонуйте в датську поліцію за 
номером 114

 
Будьте уважні, якщо хтось 
намагається найняти вас на роботу 
через соціальні мережі чи 
програми (наприклад, Telegram), де 
пропозиція роботи здається занадто 
привабливою, щоб бути правдою.

 
Ви маєте право на зарплату, якщо 
працюєте в Данії. Не приймайте 
пропозицій працювати в обмін 
на житло, їжу чи інші товари. 
Переконайтеся, що умови є 
прийнятними для вас, і не забудьте 
укласти договір. Перевірте веб-сайт  
workplacedenmark.dk

 
Якщо хтось пропонує вам зайнятися 
проституцією, знайте, що заробляти 
гроші на вашій проституції для 
нього незаконно.

 
Ви можете мати деякі права як 
громадянин України або як особа 
зі статусом біженця в Україні. 
Докладніше про те, як подати 
заяву на отримання посвідки на 
проживання та скористатися іншими 
варіантами читати тут: nyidanmark.dk/
ukraine

 
Перш ніж влаштуватися на роботу, 
ознайомтеся з чинними 
правилами офіційного 
працевлаштування в Данії. 
Детальніше читайте на сайті 
nyidanmark.dk/ukraine

 
У разі надзвичайної ситуації 
телефонуйте 112

Гаряча лінія
+45 7020 2550

Зв’яжіться з Данським центром протидії торгівлі 
людьми в Данії, якщо ви зазнали експлуатації або 
якщо ви знаєте когось, з ким це трапилось!
 
Графік роботи: звичайні дні 08.30-16.00, 
вихідні/святкові дні: 9-15.00.
cmm.dk/english
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