Adresses pour obtenir de l'aide:
Hébergement d'urgence et accompagnement psycho-social:
Foyer Au Cœur des Grottes
Rue de l'industrie 14
1201

Genève

Çfarë është kjo?

Tél.: 022 338 24 80
www.coeur.ch
24h/24h
Aide psycho-sociale et/ou juridique:
Centre de consultation LAVI
Boulevard Saint-Georges 72
1205 Genève
Tél.: 022 320 01 02
www.centrelavi-ge.ch
08h30-12h30; 13H30-17Hoo
lu, me-ve:
13h30-17h00
ma:
Centre social protestant:
Rue du Village-Suisse 14
1205 Genève
Tél.: 022 807 07 oo
www.csp.ch
lundi -vendredi:
sauf le mardi:
Soins médicaux:
Service des urgences
Hôpitaux Universitaires de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1211 Genève 14
Tél.: 022 372 33 11
24h/24h
Conseils par teléphone:
Helpline 0800 20 80 20
lundi - vendredi: 13h30-17h30
En cas d'urgence:
117 (Police) 24h/24h
En savoir plus sur la traite des étres humains:
Office fédéral de la police - fedpol (www.fedpol.admin.ch)

Trafikimi i qenjëve njerëzore është krimë dhe shkelje e të drejtave
të njeriut, që prekë edhe Zvicrrën.
Trafikimi i qenjëve njerëzore përbëhët nga rekrutimi i personave,
ofrimi i shërbimëve të ndryshme, transferimi ose organizimi i trans
ferit përmes ndërmjetësuesëve, strehimi ose pritja me qëllim të
shfrytëzimit me metoda ilegale si që janë mashtrimi, shfrytëzimi
i dobësisë, kërcënimi ose detyrimi. Në Zvicërr, është shkelje ligji
që sankcionohët nga neni 182 i kodit penal zvicërran (Code pénal
suisse, CP).
Kriminelët përfitojnë nga situata të varfërisë ose të tjera delikate
nëpër mjetë të cilavë kalojnë personatë migrante, dhe shfrytëzojnë
shpresën e tyre për një të ardhme më të mirë në Zvicërr për ti rekru
tuar dhe duke ju premtuar për shembull martesë, studime ose/dhe
punë. Viktimat mund të hyjnë në Zvicërr në mënyrë legale ose ile
gale. Pastaj vëhën/vendosën në situata të varësisë dhe shfrytëzohën.

Dépa,terrent fédéral de JU'>t,ce e'. pol,ce DFJP
Office fédéral de la police fedpol

- Ka pësuar ose pëson dhunë fizike, psikike, seksuale ose ekono
mike.
U janë marrë dokumentat apo leja e qëndrimit ose është i sekue
struar.
Është nën presion: duhët të paguaj një borxhë të madhë, ose ta
paguaj ndërmjetësuesin, familja në vendlindje është e kërcënuar.
- Nuk i njeh rrethanat, nuk e flet gjuhën.

Çfar ndihme mund ti ipet viktimavë?
Viktimat e trafikimit të qenjëve njerëzore mund tu ipën ndihmat në
vazhdimë:
- Strehim të përkohëshëm;
- Mbështetje psiko-sociale;

Format e trafikimit të qenjëve njerëzore:

- Mbështetje juridike;

Tri format e njohura të trafikimit të qenjëve njerëzore janë sipas
nenit 182 CP janë këto:

- Trajtime mjekësore;

Shfrytëzimi seksual - prostitucioni i detyruar
- Shfrytëzimi i fuqisë punëtore - puna e detyruar
- Marrja e detyruar e organëve

Si të zbulohët një rastë i trafikimit të qenjëve
njerëzore?
Një person mund të jetë viktimë e trafikimit të qenjëve njerëzore
në qoftë se:
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- Detyrohët në prostitucion apo çfarë do llojë forme tjetër të punës
të detyruar.

- Ka ardhur në Zvicërr në bazë të një premtimit i rrejshëm (martesë,
studime, punë) dhe shrytëzohët.

- Ndihmë për kthimë në vendlindje;

Victime?
Témoin?

Ndihmë për integrim social në Zvicërr në rastë se kthimi ne vend
lindje është i pamundur.

Një viktim e trafikimit të qenjëve njerëzore ka
nevoj për ndihmë dhe mbrojtje.
Adresat për të marrë ndihmë janë në faqën e fundit të broshurës.
Aide et renseignements: Appelez le
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0800 20 80 20 �::
···Gratuit et confidentiel;
lundi - vendredi : 13h30-17h30
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