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

Despre ce este Vora?
Traficul de fiinle umane constituie o crima �i o încalcare a drepturi
lor omului, de care Elvelia nu este ferita.

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:

A trafica fiinle umane înseamna a le recruta, a oferi serviciile lor, a
le transfera într-o alta iara sau a organiza transferul lor prin inter
mediari, a le gazdui sau a le primi, cu scopul de a le exploata prin
mijloace ilicite cum ar fi în�elaciunea, abuzul de o pozilie de vulne
rabilitate, ameninlarea sau constrîngerea. în Elvelia, este vorba des
pre o infraqiune sanqionata de articolul 182 din codul penal (CP}.

Centre social protestant:
Rue du Village-Suisse 14
1205 Genève
Tél.: 022 807 07 oo
www.csp.ch
lundi -vendredi: o8hoo-12h00, 13h30-17h30
sauf le mardi:
1ohoo-12hoo, 13h30-17h30

lnfractorii profita de situa!ia de saracie, de precaritate sau de fragili
tate a persoanelor migrante precum �i de sperania lor de a avea un
viitor mai bun in Elve!ia pentru a le recruta, promi!îndu-le ca se vor
casatori, ca vor face studii �i/sau ca vor avea un loc de munca. Victi
mele pot intra în Elve!ia în mod legal sau ilegal. Ele sînt apoi foqate
sa devina dependente �i sînt exploatate.

Soins médicaux:

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)

Formele de trafic de fiinfe umane:
Cele trei forme recunoscute de trafic de fiinle umane, dupa articolul
182 din codul penal, sunt urmatoarele:

Département fèderal de ius!,ce et pol,ce DFJP

Office fédéral de la police fedpol

- Sufera sau a suferit violenie fizice, psihice, sexuale sau economice.
1 s-au confiscat actele de identitate sau permisul de �edere, a fost
sechestrata sau privata de libertate.
- Se alla sub presiune: trebuie sa plateasca o mare suma de bani
persoanei care a servit ca intermediar; familia sa din !ara de ori
gine este amenin!ata.
- Nu cunoa�te mediul in care a ajuns �i nu vorbe�te limba locala.

Ce fel de ajutor pot primi victimele?
Victimele traficului de fiinle umane pot beneficia de urmatoarele
feluri de ajutor:
- gazduire temporara;
- asistenia psiho-sociala;
- asistenia juridica;
- îngrijiri medicale;

- exploatarea sexuala - prostitulia fortata

- asistenia pentru întoarcerea în iara;

- exploatarea de puterea de munca - munca forfata

- asisten!a pentru integrarea sociala în Elve!ia în cazul în care întoarcerea în iara de origine este imposibila.

prelevarea de organe forfata

Cum se poate recunoa�te o situafie de trafic de
fiinfe umane?
O persoana poate fi o victima a traficului de fiinle umane daca:
- A venit în Elvelia în urma unei /aise promisiuni (de exemplu, i s-a
promis ca se va casatori, ca va face studii sau ca va primi un loc
de munca) �i este exploatata.

Schwe,zer,sche l:1dgenossenschaf1
Conlédérat1on Sl,1sse
Confeder.iz1one Sv,nera
ConfC'dC'fdl1Uf1 S\lllrd

Este obligata sa se prostitueze sau sa faca alte feluri de munca
for!ata.

Victime?
Témoin?

Victima traficului de fiinfe umane are nevoie
de ajutor �i de protecfie.
Adresele organismelor care ofera ajutor victimelor se gasesc pe
ultima pagina a acestei bro�uri.

Aide et renseignements: Appelez le

0800 20 80 20 �::
··· Gratuit et confidentiel;
lundi - vendredi : 13h30-17h30
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