Runder Tisch Prostitution
Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt

IInformációk
szexmunkások számára
A szexmunka: szexuális szolgáltatást kínálni
fizetésért cserébe.
ungarisch

Önnek származásától és a tartózkodási
státuszatól függetlenül joga van támogatásra
és védelemre. Minden tanácsadó szervezetnek
titoktartási kötelezettsége van.
Aliena
061 681 24 14

Tanácsadó hely a szexiparban dolgozó nők számára,
Webergasse 15, 4058 Basel

Opferhilfe beider Basel
Aidshilfe beider Basel

061 205 09 10
061 685 25 00

FIZ Makasi Zürich

044 436 90 00

HIV/AIDS megelőzés és tanácsadás.
Kísérés tanácsadói helyekhez és orvosi rendelőkhez
Nőkereskedelem és női bevándorlás szaktanácsadó hely

Önnek származásától és a tartózkodási
státuszatól függetlenül joga van támogatásra
és védelemre. Minden tanácsadó
szervezetnek titoktartási kötelezettsége van.
Rahab Heilsarmee

061 270 25 05

Kísérés és tanácsadás női szexmunkások részére

frauen_oase

061 693 22 59

Kiindulópont és tanácsadó hely
függő nők számára, akik prostituálják magukat

Veszély helyzetben:
segélyhívás rendőrség		
segélyhívás mentők		

117
144

Az Ön jogai, ha fenyegetés, testi sértés, rablás
vagy megerőszakolás áldozata
• Ingyenes támogatás az áldozatok segítő
szervezetektől (pszichés, szociális és jogi
tanácsadás, azonnalli anyagi támogatás,
kárpótlás és elégtétel).
• Orvosi ellátás és védelem
• Feljelentés a rendőrségnél:
az Ön segítségére vagyunk utalva, hogy a tettest
el tudjuk fogni!

Ön nőkereskedelem áldozata,
ha hamis ígéretekkel Svájcba hozták, szexmunkára
vagy egyéb munkára kényszerítették, ha tarozást
vagy közvetítési díjat kell törlesztenie, erőszaknak
és fenyegetésnek van kitéve, vagy ha elveszik a
pénzét.
Az emberkereskedelem súlyos bűncselekmény
az emberi jogok ellen, és Svájcban ez ellen
büntetőjogilag fellépnek.

A prostitúció Svájcban legális,
ha betartja a szabályokat.
Fontos: Turistaként nem dolgozhat,
a prostitúcióban sem.

Mint szexmunkás, Önnek joga van
• Tisztességes bánásmódhoz,
• a szexnél mindig óvszer használatát követelni:
az Ön egészségéről van szó, ezért védekezzen!
• Rendelkezni a teste és a szolgáltatások fölött,
• Nemet mondani! – A kerítőjének és a
szolgáltatást kérőnek nincs joga az Ön akarata
ellenére szolgáltatást követelni.
• Tanácsadó helyhez fordulni

Az Ön kötelessége
• betartani a svájci jogi szabályokat
• egy ellenőrzésnél a személyi adatait és az
engedélyét bemutatni

Ha Ön szabályt sért, és
• engedély nélkül tartózkodik itt, megbüntetik és
lehet, hogy el kell hagynia Svájcot.
• Bűncselekmént követ el, mint például kábítószer
kereskedelem, lopás, testi sértés, Ön ellen
büntetőeljárást indítanak. Ha elítélik, kaphat
pénzbírságot, börtönbüntetést, vagy ki is
utasíthatják az országból.

A rendőrség feladatai
• Megvédeni és tanácsadó helyekre továbbítani
különböző bűncselekmények, mint a fenyegetés,
a testi sértés vagy az emberkereskedelem
áldozatait.
• Minden bűncselekményt feljelenteni, mint
például az emberkereskedelmet vagy erőszakos
cselekményeket.
• A bárok tulajdonosait bűncselekmény, mint például
a prostitúció támogatása) miatt ellenőrizni.
• Személyazonosságot, tartózkodási engedélyt és
munkavállalási engedélyt ellenőrizni

Egy ellenőrzésnél a rendőrségnek joga van
• Az ön személyes iratait (útlevél, tarózkodásiés munkavállalási engedély) ellenőrizni
• A szobába belépni
• Önt átkutatni – ha fennáll a gyanú, hogy Ön
bűntettet követett el:
• Önnek joga van hozzá, hogy női rendőr végezze
el a motozást!
• Őrizetbe venni Önt, ha nincsen munkavállalásiés tartózkodási engedélye,
• Bevinni Önt a rendőrségre, ha nem tud iratot
bemutatni.

Önnek joga van
• a hivatalnok nevét megtudni
• az aláírást megtagadni, ha az okirat tartalmával
nem ért egyet vagy azt nem érti,
• az vallomást megtagadni, ha Ön vádlott,
• egy elismervényre mindazokról a dogairól, amit
a rendőrség lefoglalt,
Az eljárás lefolyása alatta Ön igénybe vehet
• tolmácsot
• ügyvédet

