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
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:
13h30-17hoo
ma:
Centre social protestant:
Rue du Village-Suisse 14
1205 Genève
Tél.: 022 807 07 oo
www.csp.ch
lundi - vendredi:
sauf le mardi:

Mirol van sz6?

- prostituci6ra vagy egyéb kényszermunkara kényszeritik.

Az emberkereskedelem - egy az emberi jogokat sért6 büncselek
mény - Svajcban is el6fordul.

- fizikai, lelki, szexualis er6szak vagy zsarolas aldozata vagy aldozata volt.

Az emberkereskedelem a személyek toborzasab6I, a nekik tett igé
retekb6I, a szallitasukb6I vagy kozvetit6k altali szallitasuk megszer
vezéséb6I, illetve az elszallasolasukb6I vagy a befogadasukb6I ail.
Célja, hogy kizsakmanyoljak 6ket olyan tiltott eszkozokkel mint a
csalas, a kiszolgaltatottsag kihasznalasa, fenyegetés, vagy kényszeri
tés. Svajcban ezt a tbrvénysértést a büntet6t6rvénykonyv 182. szamu
paragrafusa bünteti.

elvették személyi igazolvanyat vagy tart6zkodasi engedélyét,
bezartak vagy megfosztottak szabadsagat6I.

A bünoz6k kihasznaljak a bevandorl6k szegénységét, kiszolgalta
tottsagat vagy sérülékenységét, illetve egy svajci jobb j6v6be vetett
reménységüket, hogy betoborozzak 6ket, példaul hazassagot, tanul
manyi lehet6séget és/vagy munkat igérve. Az aldozatok legalis vagy
illegalis uton érkezhetnek Svajcba. Ezutan függ6ségi helyzetbe kerül
nek és kizsakmanyoljak 6ket.

Soins mêdicaux:

Service des urgences
Hôpitaux Universitaires de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1211 Genève 14
Tél.: 022 372 3311
24h/24h

Conseils par téléphone:

Helpline 0800 20 80 20
lundi - vendredi: 13h30-17h30

En cas d'urgence:
117 (Police) 24h/24h
En savoir plus sur la traite des êtres humains:
Office fédéral de la police - fedpol (www.fedpol.admin.ch)

Département fédéral de Justice et police DFJP
Office fédéral de la police fedpol

- nem ismeri a kornyezetet; nem beszéli a nyelvet.

Milyen seg1tségre szamrthatnak az aldozatok?
Az emberkereskedelem aldozatai a kovetkez6 segftségekre szamit
hatnak:
- atmeneti szallas,
- lelki és szocialis tamogatas,

Az emberkereskedelem formai:

- jogi segftség,

Az emberkereskedelem harom elismert formaja a btk 182.sz. § sze
rint a kovetkez6:

- segftségnyujtas a szarmazasi orszagba val6 visszatéréshez,

- szexualis kizsakmanyolas - kényszerprostituci6
- munkaer6 kizsakmanyolas - kényszermunka
- kényszeritett szerveltavolitas

Hogyan lehet felismerni egy emberkereskedel
mi esetet?
Egy személy emberkereskedelem aldozata lehet, ha:
hamis fgéretek alapjan érkezett Svajcba (példaul hazassag, tanul
manyok vagy munka igérete), és itt kizsakmanyoljak.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederaz1one Svizzera
Confederaz1un sv1zra

- nyomas alatt van: jelent6s ad6ssagot kell visszafizetnie, vagy ki
kell fizetni a kozvetit6 személyt; fenyegetik a csaladjat a szarma
zasi orszagban.

orvosi ellatas,

Victime?
Témoin?

segftségnyujtas a svajci szocialis beilleszkedéshez, ha a szarma
zasi orszagba val6 visszatérés lehetetlen.

Az emberkereskedelem aldozata seg1tségre és
védelemre szorul.
A segitségnyujtashoz szükséges cimek a tajékoztat6 utols6 olda
lan talalhat6k.

Aide et renseignements: Appelez le
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