Runder Tisch Prostitution
Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt

Informaţii pentru lucrătoarele din
industria sexului
Lucrul în industria sexului constă în oferirea
serviciilor sexuale contra cost.
rumänisch

Centrele de consiliere: Dumneavoastră aveţi
dreptul la suport şi consiliere. Toate centrele
de consiliere respectă secretul profesional.
Aliena
061 681 24 14

Centru de consiliere pentru femei pentru femeile care
practică comerţul sexual. Webergasse 15, 4058 Basel

Opferhilfe beider Basel
Aidshilfe beider Basel

061 205 09 10
061 685 25 00

FIZ Makasi din Zürich

044 436 90 00

Prevenire şi consiliere HIV/Aids Însoţire la centrele
de consiliere şi la cabinetele medicale
Oficiu de specialitate privind traficul de femei
si migrarea femeilor

Dumneavoastră aveţi dreptul la suport, indiferent
de unde proveniţi sau de statutul dumneavoastră de
şedere.

Rahab Heilsarmee

061 270 25 05

Misiunea de la miezul nopţii, consilierea
lucrătoarelor din industria sexului

frauen_oase

061 693 22 59

oaza_pentru femei, pentru femei dependente de
droguri, care se prostituează

În cazuri de urgenţă:
apel de urgenţă Poliţie 		
apel de urgenţă Ambulanţă

117
144

Drepturile dumneavoastră în calitate de
victimă, în caz de ameninţări, vătămare,
tâlhărie sau viol
• Suport gratuit de costuri din partea Ajutorului
pentru victime (consiliere psihosocială şi
juridică,  ajutor financiar imediat, despăgubire
şi gratificaţie).
• Îngrijire medicală şi protecţie
• Efectuarea unei reclamaţii la poliţie:
pentru a putea prinde făptuitorii, noi avem
nevoie de ajutorul dumneavoastră

Dumneavoastră sunteţi victima unui trafic cu
femei, atunci când
aţi fost adusă în Elveţia şi obligată să lucraţi în
industria sexului sau să efectuaţi o altă muncă,
dacă trebuie să achitaţi datorii sau taxe pentru
comisioane, dacă sunteţi expusă la violenţă şi
ameninţări, sau dacă vi se reţin bani.
Traficul uman este o infracţiune gravă împotriva
drepturilor omului, iar în Elveţia acesta este urmărit
prin justiţie.

În Elveţia practicarea prostituţiei este legală,
dacă respectaţi regulamentele.
Important: În calitate de turistă NU aveţi
voie să lucraţi, nici chiar în
domeniul prostituţiei.

În calitate de lucrătoare în industria sexului
aveţi dreptul
• să fiţi tratată cu respect şi decenţă,
• să pretindeţi întotdeauna utilizarea
prezervativului: Protejaţi-vă sănătatea!
• să dispuneţi de corpul dumneavoastră şi să
stabiliţi serviciile pe care le prestaţi,
• să spuneţi NU! –  Nimeni nu are niciun drept
să ceară prestaţiile dumneavoastră împotriva
voinţei dumneavoastră,
• să vă adresaţi unui centru de consiliere

Obligaţiile dumneavoastră: Dumneavoastră
trebuie
• să respecţi reglementările legale din Elveţia
• în cazul unui control, să prezentaţi datele
personale şi permisul

În cazul în care încălcaţi un regulament şi
• vă aflaţi aici fără permis, trebuie să suportaţi
consecinţele şi trebuie eventual să părăsiţi Elveţia.
• aţi comis o faptă penală, ca de ex. trafic de droguri,
vătămare corporală, împotriva dumneavoastră
se va deschide un proces penal. Ca urmare a unei
condamnări puteţi fi pasibilă de o amendă,
pedeapsă cu închisoarea sau expulzare.

Obligaţiile Poliţiei:
• Să protejeze victimele de infracţiuni, cum ar fi
ameninţări, vătămări corporale, trafic uman şi să
le pună în legătură cu un centru de consiliere
• Să ia măsuri împotriva tuturor acţiunilor penale,
de ex. trafic uman şi acte de violenţă
• Să verifice patronii barurilor cu privire la acţiuni
penale cum ar fi încurajarea prostituţiei
• Să verifice actele de identitate, permisele de
şedere şi permisele de lucru

La un control, poliţia are dreptul
• să verifice actele dumneavoastră (paşaport, permis
de şedere, permis de lucru),
• să intre în camera dumneavoastră,
• să vă percheziţioneze – atunci când există bănuiala
că aţi comis o faptă penală:
• Aveţi dreptul să solicitaţi o poliţistă în vederea
percheziţiei!
• să vă aresteze, dacă nu aveţi un permis de şedere
şi un permis de lucru,
• să  vă ia la secţia de poliţie, în cazul în care nu
puteţi prezenta actul dumneavoastră de identitate.

Dumneavoastră aveţi dreptul
• să aflaţi numele funcţionarului/funcţionarei
• să refuzaţi să semnaţi, atunci când nu sunteţi de
acord cu un document sau nu înţelegeţi ce scrie în
document,
• să refuzaţi declaraţia, în cazul în care sunteţi
învinuită
• să cereţi o adeverinţă de confiscare pentru toate
lucrurile pe care poliţia vi le-a luat,
În decursul unui proces aveţi dreptul la
• o translatoare/un translator
• o avocată/un avocat

