Português

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

0 tràfico de ser humanos é um crime e uma violaçào dos direitos
humanos, cuja Suiça também é vitima.
O tràfico de ser humanos consiste em recrutar pessoas, em ofere
cer os serviços das mesma, transferi-las ou organizar a transferên
cia delas por meio de intermediarios, alberga-las ou acolhe-las de
modo a poder explora-las graças a meios ilfcitos tais como o engano,
o abuso de vulnerabilidade, as ameaças ou o constrangimento. Na
Suiça, estes atos sào qualificados de infraçào e sào sancionados pelo
artigo 182 do C6digo Penal (CP).
Os criminosos tiram proveito da situaçào de pobreza, precariedade ou
fragilidade das pessoas migrantes e das suas esperanças num futuro
melhor na Suiça para as recrutar, prometendo-lhes por exemplo um
matrimônio, estudos e/ou trabalho. As vitimas podem entrar na Suiça
de modo legal ou ilegal. Encontram-se desde entào em situaçào de
dependência e sào exploradas.

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

Do que é que se trata?

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)

As formas de trafico de ser humanos:
As três formas reconhecidas como sendo tràfico de ser humanos de
acordo corn o artigo 182 CP sào as seguintes:
- A exploraçào sexual - prostituiçào forçada
- A exploraçào da força do trabalho - trabalho forçado
- A tomada forçada de 6rgàos

Corno reconhecer uma situaçao de traficar em
seres humanos?
Uma pessoa pode ser uma vitima de tràfico de ser humano se:
- Veio par a Suiça na base de uma fa Isa promessa (por exemplo um
matrimônio, estudos ou um trabalho) e encontra-se ser explorada.
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- É forçada a prostituir-se ou fazer outras formas de trabalho forçado.

Solre ou sofreu violências fisicas, psiquica,sexual ou econômicas.
- Lhe sejam retirados os documentos de identidade ou de autori
zaçào de entrada no terretorio, ou é sequestrada, ou privada de
liberdade.
É pressionada: ou porque tem que pagar uma divida grande ou
pagar a pessoa que foi intermediario; ou porque a familia no pais
de origem é o objeto de ameaças.
- Nào tem conhecimento do ambiante no quai ela esta viver; nào
tala o idioma

Quais as ajudas que as vitimas podem obter?
As vitimas de tràfico de ser humanos podem obter as ajudas seguin
tes:
- Acomodaçào temporaria;
- Apoio psico-social;
- Ajuda juridica;
Cuidados médicos;
- Ajuda afins de regressar ao pais de origem;

Victime?
Témoin?

- Ajuda à integraçào social na Suiça quando o regresso no pais de
origem é impossivel.

Uma vitima de trafico de ser humanos necessi
ta de ajuda e proteçao.
Os endereços para obter ajuda aparecem na ultima pagina deste
panfleto.
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