Runder Tisch Prostitution
Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt

Informácie
pre pracovníčky v sex biznise
Sexuálna práca je ponúkanie sexuálnych
služieb za peniaze.
slowakisch

Pomoc a poradenstvo dostanete na nasledujúcich miestach, ktoré sú všetky povinné zachovávať mlčanlivosť:
Aliena

061 681 24 14

Opferhilfe beider Basel
Aidshilfe beider Basel

061 205 09 10
061 685 25 00

FIZ Makasi in Zürich

044 436 90 00

Poradňa pre ženy v sex biznise
Webergasse 15, 4058 Basel

HIV / Aids Prevencia a poradenstvo

Poradňa pre obete obchodovania so ženami

Máte právo na pomoc a ochranu nezávisle od
Vášho pôvodu alebo Vášho pobytového
statusu.
Všetky poradne sú viazané mlčanlivosťou.

Rahab Heilsarmee

061 270 25 05

Podpora a poradenstvo pracovníčok v sex biznise

frauen_oase

061 693 22 59

Miesto prvej pomoci a poradňa
pre drogovo závislé ženy v sex biznise

Volanie v núdzi:
Polícia		
Zdravotnícka pomoc		

117
144

Ak ste sa stali obeťou vyhrážok, ublíženia na
tele, lúpeže, znásilnenia alebo obchodovania
s ľuďmi, máte nasledovné práva
• Bezplatná pomoc (psychosociálne a právne
poradenstvo, okamžitá finančná pomoc, odškodnenie a zadosťučinenie)
• Zdravotnícka starostlivosť a ochrana
• Podanie oznámenia na polícii:
Aby sme mohli chytiť páchateľa, nevyhnutne
potrebujeme Vašu pomoc.

Ste obeťou obchodovania s ľuďmi,
ak ste boli prilákaná do Švajčiarska s falošnými
sľubmi, nútia Vás k sexuálnej práci alebo iným
prácam, musíte splácať dlhy alebo sprostredkovateľské poplatky, ste vystavená násiliu a vyhrážkam
alebo Vám berú peniaze.
Obchodovanie s ľuďmi je vážny zločin proti
ľudským právam a vo Švajčiarsku je trestne stíhaný.

Prostitúcia je vo Švajčiarsku legálna,
ak dodržiavate pravidlá.
Dôležité: Ako turistka nesmiete pracovať,
ani v prostitúcii.

Ako sexuálna pracovníčka máte právo na to
• aby sa s Vami zaobchádzalo slušne a s rešpektom
•aby ste pri sexe vyžadovali vždy prezervatív, ide o
Vaše zdravie, chráňte sa!
• aby ste Vy rozhodovali o Vašom tele a službách
• povedať nie! – Váš pasák a Vaši zákazníci nemajú
právo požadovať od Vás služby proti vašej vôli.
• aby ste sa obrátili sa na niektorú poradňu

Vaše povinnosti: musíte
• dodržiavať švajčiarske právne predpisy
• pri kontrole predložiť Vaše doklady

Keď porušíte niektoré pravidlo a
• ste tu bez povolenia, budete pokutovaná a
prípadne musíte Švajčiarsko opustiť
• spáchate trestné činy, ako napr. obchodovanie s
drogami, krádež, ublíženie na tele, zaháji sa proti
Vám trestné konanie. Ako dôsledok odsúdenia
môže nasledovať peňažný trest, trest odňatia
slobody a vykázanie z krajiny.

Úlohy polície
• Ochraňovať obete zločinov ako vyhrážanie,
ublíženie na zdraví, obchodovanie s ľuďmi a poslať
ich do poradní
• Oznámenie všetkých trestných činov, napr.
obchodovanie s ľuďmi a násilné trestné činy
• Kontrola majiteľov barov ohľadne páchania trestných činov, akým je podpora prostitúcie
• Kontrola totožnosti, povolenia na pobyt a
pracovného povolenia

Polícia smie pri kontrole
• kontrolovať Vaše papiere (pas, povolenie na pobyt,
pracovné povolenie)
• vstúpiť do izby
• Vás prehľadať – ak je podozrenie, že ste spáchali
trestný čin
• Máte právo, aby Vás prehľadala policajtka!
• Vás zadržať, ak nemáte pracovné povolenie a
povolenie na pobyt
• zobrať Vás na policajnú stanicu, ak sa neviete
preukázať

Máte právo
• dozvedieť sa meno úradníka / úradníčky
• odmietnuť podpis, ak nesúhlasíte s dokumentom
alebo keď dokumentu nerozumiete
• odmietnuť vypovedať, ak ste obvinená
• na potvrdenku o všetkých veciach, ktoré Vám
polícia zobrala
V priebehu konania máte právo
• na tlmočníčku / tlmočníka
• na advokátku / advokáta

