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MOJE przemówienie:
Saba-Gabrielle Moussa born 27th February 1972 in Bondy suburb of Paris grow up in the south west of
France after getting the baccalureat she went to Paris and studied at the Oriental institute of language,
gain a degree in political history and civilisation of the Middle east. Went to university of Paris Nanterre
where she studied economic and management in order to become a personal assistant.in 1998
Arrived in the uk in may 1998 she worked for Green flags insurance company , where she coordinated
the closure of the French offices I Strazbourg for a couple of years. She integrated the MId-Yorkshire
Chamber of Commerce where she administrated ESF funded project until 2005 where she joined
Bradford council first as monitoring and evaluation officer for sensory needs, where she administrate
ESF initiatives for deaf & blind communities.
In april 2008 she get seconded to the Trade union UNISON as a full time representative , dealing with
all aspect of industrial relation with various employer such as Bradford Local authority; Bradford District
care Trust; Bradford College; In communities and many more. As a corporate convenor for over a
decade she has supported the directorate of Health and Well being and dealt with various strategical
proposal for social care; economic and development; environmental health and many more services.
She gained various diploma in HR; employment law. Tired after a decade dealing with austerity
measures and the result of the referendum she choose to go back to work for the Local authority. she
decided to become an advocate for EU citizen ; first within the trade union movement , and with the 3
Millions. Activist who is passionate about EU citizen matter; she gained knowledge of Immigration and
NO Recource to Public fund legislation while working for the Immigration and Asylum UNIT as a
compliance officer. In her new role she face challenges and develop systems and procedures to support
the services. She nurture and develop partnership putting the customer at the first by working more
efficiently with other part of the council and agencies.
Over the last 2 years she has worked more and more closely locally with other organisation such as UK
Butterflies, and last year decided to join rank together and joined various expertise in order to deliver
good service sin order to support EU citizen, We design ad deliver training and have for professional to
enable them to understand what they need to do in order to support the EU 27 families that they support.
Our subject is fast moving changing beast; the issues are the same but the legislation change at a fast
pace and we over the 2 years have become resilient and adapt out strategies. The people that we
support are classed in the vulnerable categories: homeless; victim of modern day slavery; women
fleeing DV; and any other European who heard of us and want some support.
Saba-Gabrielle Moussa urodziła się 27 lutego 1972 roku w Bondy w Paryżu, dorastała w południowozachodniej Francji po uzyskaniu bakalii wyjechała do Paryża i studiowała w Instytucie Języka Wschodniego,
uzyskała dyplom z historii politycznej i cywilizacji Bliskiego Wschodu . Poszła na uniwersytet Paris Nanterre,
gdzie w 1998 roku studiowała ekonomię i zarządzanie, aby zostać osobistą asystentką
Przyjechała do Wielkiej Brytanii w maju 1998 roku. Pracowała w towarzystwie ubezpieczeniowym Green flags,
gdzie przez kilka lat koordynowała zamknięcie francuskich biur I Strazbourg. Zintegrowała Izbę Handlową MIdYorkshire, w której zarządzała projektem finansowanym przez EFS do 2005 r., Gdzie najpierw dołączyła do rady
Bradford jako specjalista ds. Monitorowania i oceny potrzeb sensorycznych, gdzie zarządzała inicjatywami EFS
dla społeczności głuchoniemych i niewidomych.
W kwietniu 2008 r. Została oddelegowana do związku zawodowego UNISON jako pełnoetatowa
przedstawicielka zajmująca się wszystkimi aspektami stosunków przemysłowych z różnymi pracodawcami,
takimi jak władze lokalne Bradford; Fundusz opieki w okręgu Bradford; Bradford College; W społecznościach i
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nie tylko. Jako przewodnicząca korporacji od ponad dziesięciu lat wspiera Dyrekcję ds. Zdrowia i Dobrobytu i
zajmuje się różnymi strategicznymi propozycjami dotyczącymi opieki społecznej; gospodarka i rozwój; zdrowie
środowiskowe i wiele innych usług. Zdobyła różne dyplomy z HR; prawo pracy. Zmęczona dziesięcioletnią
praktyką oszczędnościową i wynikiem referendum postanowiła wrócić do samorządu lokalnego. postanowiła
zostać obrońcą obywatela UE; najpierw w ruchu związkowym, a wraz z 3 milionami. Działacz, którego pasją są
sprawy obywatelskie UE; Wiedzę o imigracji i przepisach o zakazie dostępu do środków publicznych zdobyła
pracując dla Immigration and Asylum UNIT jako specjalista ds. zgodności. W swojej nowej roli stawia czoła
wyzwaniom i opracowuje systemy i procedury wspierające usługi. Pielęgnuje i rozwija partnerstwo, stawiając
klienta na pierwszym miejscu, pracując wydajniej z innymi członkami rady i agencjami.
W ciągu ostatnich 2 lat coraz ściślej współpracowała lokalnie z innymi organizacjami, takimi jak UK Butterflies,
aw zeszłym roku zdecydowała się połączyć w szeregi i połączyła różne ekspertyzy, aby zapewnić dobrą usługę
grzechowi, aby wspierać obywatela UE. Projektujemy dostarczanie reklam szkolenia i szkolenia dla
profesjonalistów, aby umożliwić im zrozumienie, co muszą zrobić, aby wesprzeć rodziny 27 krajów UE, które
wspierają.
Naszym przedmiotem jest szybko zmieniająca się bestia; kwestie są takie same, ale przepisy zmieniają się w
szybkim tempie, a my przez 2 lata staliśmy się odporni i dostosowujemy strategie. Osoby, które wspieramy,
należą do kategorii szczególnie wrażliwych: bezdomni; ofiara współczesnego niewolnictwa; kobiety uciekające
z DV; i każdego innego Europejczyka, który o nas słyszał i potrzebuje wsparcia.
Dzień dobry / popołudnie, jestem specjalistą ds. Zgodności w lokalnym urzędzie Bradford oraz honorowym
dyrektorem brytyjskiej firmy Butterflies

Po co mówić o współczesnym niewolnictwie, bo w mieście, w którym mieszkam, Bradford, jest to problem
szczególnie z polską społecznością. Sprawca atakuje nie tylko polskich Romów, ale całą polską społeczność. Jak
widać w naszych filmach, handlarze atakują ludzi. Ofiarami są bezrobotni, studenci kończący studia lub studia,
osoby wychodzące z więzienia, opieka nad dziećmi, każda osoba, która znalazła się w potencjalnie
niebezpiecznej lub kryzysowej sytuacji.

Ich podróż zaczyna się tutaj, w Polsce, od obietnic pracy za więcej pieniędzy i lepszego życia, ale sytuacja
szybko się pogarsza, gdy wylądują w Wielkiej Brytanii i zostaną zabrani do domu pracy, paszport zostaje
skonfiskowany. Często handlarze używają dokumentu tożsamości ofiary do otwarcia konta bankowego;
składać fałszywe roszczenia dotyczące świadczeń, kart kredytowych itp.

Ofiara żyje w bardzo złym stanie, pracuje dłużej niż 10 godzin dziennie, często płacąc mniej niż ustawowe
wynagrodzenie minimalne.
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Sprawca stosuje różne metody, aby utrzymać jednostkę pod swoją kontrolą, uzależnić ją od alkoholu lub
narkotyków, stosuje taktyki zastraszania, na przykład jeśli nie zrobisz tego, czego chcemy, skrzywdzimy Twoją
rodzinę w Twoim kraju.

Większość ofiar nie ucieka, ale kończy się bezdomnością z powodu choroby lub wypadku przy pracy (MOI
koledzy Laure i Vie zwrócą się do ciebie na ten temat). W tej chwili nie mogą już pracować, a sprawca jest przez
nie wykorzystywany na ulicy. W tym miejscu staje się to niezwykle trudne i wymagające dla naszych usług.
Osoby są w złym stanie fizycznym i psychicznym, zbyt wstydzą się przyznać, że padły ofiarą współczesnego
niewolnictwa.

Jedni wybierają opcję powrotu do Polski, inni, a to nie większość, którzy akceptują pomoc i deklarują, że padli
ofiarą współczesnego niewolnictwa, przystępują do programu, w którym mogą uzyskać pomoc i wsparcie w
odzyskaniu niezależności ekonomicznej uzyskanie lepszego zdrowia.

Ich podróż jest trudna i wielu z nich nie pozostaje trzeźwych z powodu depresji i cierpią z powodu izolacji i
samotności. Podczas korzystania z krajowego mechanizmu skierowań osób (program, który umożliwia ochronę
ofiar, podczas gdy policja prowadzi dochodzenie w celu złapania handlarzy i wsparcia ofiar współczesnego
niewolnictwa), osoba zostaje zabrana z obszaru, na którym przebywała. ofiara i zostaje umieszczona w innej
części kraju. Większość ofiar, które są umieszczane w Bradford pochodzi z południowej Anglii, głównie z okolic
Birmingham, natomiast ofiara w Bradford zostanie umieszczona w nowym zamku lub jeszcze dalej na północ.

W chwili obecnej wyzwanie polega na tym, że dzięki swobodnemu przemieszczaniu się ofiary wydają się
swobodnie przyjeżdżać do Wielkiej Brytanii. Od pierwszego stycznia 2021 roku każdy Europejczyk, który chce
wjechać do Wielkiej Brytanii jako migrant, będzie musiał uzyskać wizę czasową na 3 lata, odnawialną.

Nie sądzę, aby współczesne niewolnictwo zmniejszyło się. Jestem pewien, że jak mówimy, handlarze już
pracują nad inną alternatywą, aby sprowadzić swoje ofiary.
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Jasny komunikat jest taki, że jeśli zaoferowano ci pracę w Wielkiej Brytanii po styczniu 2021 r., Będziesz
potrzebować paszportu z wizą, a twój pracodawca musiałby być twoim sponsorem, a zatrudnienie musiałoby
znajdować się na liście, którą można aktualizować. przez nasze biuro domowe oznacza to, że przyjeżdżając do
kraju, osoba ta musiałaby wyjaśnić cel swoich wizyt: (odwiedziny u rodziny, turystyka wakacyjna lub praca).

Ponieważ Wielka Brytania opuściła teraz UE, wiadomość powinna być jaśniejsza, jeśli chcesz wjechać do
Wielkiej Brytanii, będziesz potrzebować wizy

Dziękuję Ci
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