українськa

Адреса для отримання допомоги
Термінове розміщення, психологічна й соціальна допомога
Foyer Au Coeur des Grottes
Rue de l’Industrie 14
1201 Genève
Тел.: 022 338 24 80
www.coeur.ch
Цілодобово

Психологічна, соціальна та юридична допомога
Консультаційний центр LAVI
Boulevard saint-George 72
1205 Genève
Тел.: 022 320 01 02
www.centrelavi-ge.ch
Понеділок, середа-п’ятниця 08:30-12:30 | 13:30-17:00
Вівторок
13:30-17:00
Centre social protestant
Rue du Village-Suisse 14
1205 Genève
Тел.: 022 807 07 00
www.csp.ch
З понеділка по п’ятницю
Крім середи

08:00-12:00 | 13h30:17h30
10:00-12:00 | 13h30:17h30

Медичний догляд
Швидка допомога
Університетські лікарні Женеви (HUG)
Rue Gabrielle-Perret -Gentil 4
1205 Genève
Тел.: 022 372 33 11
Цілодобово

Консультації телефоном
Лінія допомоги 0800 20 80 20
З понеділка по п’ятницю
13:30-17:30

В екстрених випадках
117 (поліція) - цілодобово
Додаткова інформація про торгівлю людьми

українськaФедеральний відділок поліції
fedpol (www.fedpol.admin.ch)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Conferaziun Svizra

Département fédéral de justice et police DFJP
Office féféral de la police fedpol

Про що йдеться?

-

Торгівля людьми — це злочин і порушення прав людини,
який не оминув Швейцарію.

вона примушена до проституції або інших форм
примусової праці

-

вона зазнає або зазнавала фізичного, психологічного,
сексуального або економічного насильства

ТОРГІВЛЯ
ЛЮДЬМИ

-

у неї відібрали посвідчення особи або дозвільні документи
на перебування, її незаконно утримують або позбавили волі

Їжа, житло, але також зрада, скрута, експлуатація

-

на неї чиниться тиск — ця особа повинна виплатити
великий борг або платити посереднику, її родині в
рідній країні загрожують

-

вона не знає, де саме знаходиться, не володіє місцевою
мовою

Торгівля людьми — це наймання людей, пропонування їхніх
послуг, їх перевезення або організація перевезення за допомогою
посередників, надання людям житла або їхнє розселення з
метою експлуатації злочинним шляхами з використанням омани,
зловживання уразливістю, загроз або примушення. У Швейцарії
це правопорушення за статтею 182 кримінального кодексу.
Злочинці користуються станом бідності, слабкості або вразливості
мігрантів і їхньою надією на найкраще майбутнє у Швейцарії,
щоб приваблювати їх, обіцяючи шлюб, навчання або
працевлаштування. Жертви можуть потрапити до Швейцарії
законним або незаконним чином. Потім їх вводять у ситуацію
залежності та експлуатують.

Форми торгівлі людьми
Стаття 182 кримінального кодексу розрізняє три види торгівлі
людьми:

Яку допомогу можуть отримати жертви?
Жертви торгівлі людьми можуть отримати таку допомогу:

-

тимчасове житло

- психологічну й соціальну підтримку
- юридичну допомогу

- сексуальна експлуатація — примусова проституція

- медичний догляд

- експлуатація робочої сили — примусова робота

- допомогу в поверненні до рідної країни

- примусове вилучення органів.

- допомогу з інтеграції до швейцарського суспільства, якщо

Як розпізнати торгівлю людьми?
Особа може бути жертвою торгівлі людьми, якщо:

- вона приїхала до Швейцарії за фальшивою обіцянкою

(наприклад, шлюб, навчання або робота) і там експлуатується

ЖЕРТВА?
СВІДОК?

повернення до рідної країни неможливе

Жертва торгівлі людьми потребує
допомоги й захисту
Далі наведені адреси для отримання такої допомоги.

Допомога й довідка: Дзвоніть по номеру

0800 20 80 20*
*Безкоштовно й конфіденційно
З понеділка по п’ятницю: 13:30-17:30

