
Stara sem bila 17 let.  Hodila sem v srednjo šolo. Vsi so mi šli na živce.

Profesorji so bili zoprni, imela sem same šuse in cel kup  neopravičenih
 ur. S

starši se nisem razumela. Oče je bil brez službe, mama je malo zaslužila. Nisem

dobivala žepnine, nisem imela keša za čike, mobi kartico, deodorant. Dvakr
at

sem pobegnila od doma. Starši so prijavili policiji. Ko sem se vrnila domov, je bilo

hudo. Mama je jokala, oče me je pretepel.

Spoznala sem Matica. Ful je bil prijazen. Zalj
ubila sem se vanj. Bil je nekaj let

starejši od mene, imel je dober avto in veliko ke
ša. Kupoval mi je darila

(zlatnino, obleke), pa še žepnino
 mi je dajal. Z njim sem izgubila nedolžnost.

Hodila sva na izlete. Tudi v I
talijo. Tam sva žurala z njegovimi frendi,  vsi so

imeli veliko keša, dobre avtomobile in lepe, mlade punce. Nekega dne v

januarju (spet sem špricala pouk) sva se z Maticem odpeljala v Italijo na

enodnevni izlet. V bližini Trsta
 sva se ustavila, rekel mi je, naj  minuto počakam

v avtu, ker se mora z nekom nekaj pogovoriti. Videla sem
, kako se pogovarja z

enim od svojih frendov, ki sem ga že nekoč spoznala, prav tako sem opazila, da

sta si nekaj izmenjala. Prišla sta k avtu. Matic mi je rekel, naj izstopim iz avta.

Rokovala sem se s tem tipom. Matic se je usedel v avto in m
i rekel, da mi bo

Renato nekaj ur delal družbo, k
er ima on nek opravek. Bila sem malo

presenečena, vendar nisem imela nič proti, zato sem se usedla k Renatu (se

nadaljuje….).

Tanja

Pred letom in pol sem se vpisala na faks. Naredila sem tri izpite. Študij jezanimiv in želim si  ga  končati. V bistvu mi ni nič manjkalo. Razen denarja. Pa šetega je bilo čisto dovolj za osnovne potrebe. Želela pa sem si ga več. Mogoče zalepšo garderobo ali za kakšno smučanje v tujini…  S cimro sva se odločili, da bovaza foro poskusili s prostitucijo. Eno, največ dve stranki na dan. Če bova ugotovili,da nama tako življenje ne odgovarja, bova prekinili s prostituiranjem.  Objavili svaoglas in najini telefoni so kmalu začeli zvoniti. Na začetku sva res sprejeli eno,največ dve stranki, potem pa sva se  pogovarjali o strankah in se smejali nanjihov račun. Kmalu sva si lahko privoščili večerjo v dobri restavraciji, boljše čevlje
in kozmetiko (se nadaljuje….)

Odpeljala sva se. Po polurni vožnji mi je povedal, da me je Matic
prodal za 5.000 DEM. Povedal mi je še, da ima moj potni list in da
brez njega tako ali tako ne morem nikamor. Najprej sem mislila, da
se zeza. Pa se ni. Renato je postal moj lastnik. Rekel mi je še, da
se bom zanj prodajala. Na cesti. Matic mu je še povedal, da nisem
ve č nedolžna in da mi ne bo problem delat. Jokala sem in ga
prosila, naj mi vrne potni list, da se bom lahko vrnila v Slovenijo.
Takrat sem dobila prvo klofuto. Do tja, kamor sva bila namenjena,
sem jih dobila še nekaj (se nadaljuje …)

Romana

Zavohali sva keš, zato sva se odločili, da bova sprejemali stranke od 11.

do 18.00 ure. Dnevov, k
o sva se smejali  in se sprostili po

 “delu”, je bilo

vedno manj.  Tudi za študij je zmanjkovalo časa. Obnašanje moje cimre je

bilo iz dneva v dan bol
j nenavadno, dokler je 

nisem nekega dne zalotila,

da snifa koko. Vprašala sem jo, zakaj to počne. Rekla mi je, da tako lažje

zdrži. Nekega večera, ko sva preštevali denar, sem ugotovila, da je

zaslužila več kot jaz, čeprav sva imeli enako število strank. Vprašala sem

jo, če je povišala ceno, ona p
a mi je odgovorila, da se je

 z eno od strank

dol dala  brez kondoma. Zato ji je plačal še enkrat toliko (se nada
ljuje…).

Še vedno sem v Italiji. Medtem sem bila že dvakrat prodana. Renato me je

prodal nekomu iz Bologne, in sicer zato ker sem premalo zaslužila in

stranke niso bile zadovoljne z mano. Med seksom sem neprestano jokala.

Za kazen me je pretepal in mi ostrigel  lase. Moški iz Bologne  me je

prodal nekomu iz Rima. Ta je ponudil zame ful keša, ker sem mu bila všeč.

Zdaj sem njegova last. Delam od 19. do  04. ure. Na noč moram obdelati

dvajset strank, če ne, me hudo pretepe. Še težjo roko ima kot Renato.

Dopolnila sem osemnajst let, pozabiti sem morala svoje ime. Imam

ponarejen potni list, ker se je moj “izgubil”. Zdaj mi je ime Amra in prišla

sem iz BIH.
Poklicala sem  Matica, vendar mi je telefonska tajnica sporočila, da je

klicana številka izključena.

Na skrivaj sem poklicala  mamo in se  zjokala. Tudi ona je jokala. Rada bi

šla domov.

S cimro sva se razšli. Nisem mogla prenašati, da se drogira, nehati pa ni ho
tela.

Bojim se. Šla sem na test HIV. Slutim, da se mi ne piše nič dobrega. Pred tednom

dni je prišel k meni tip, ki mi je po končanem spolnem odnosu povedal, da je

zvodnik in da ne želi, da njegovim dekletom odžiram posel. Predlagal mi je, da naj

začnem delat zanj, da mi bo nudil zaščito pred nasilneži. Takoj sem ga odklonila.

Navrgel je še nekaj groženj in odšel, ne da bi plačal. Ni mi bilo žal za denar,

vesela sem bila, da sem se ga rešila. Vsaj tako sem mislila. Včeraj  pa se je po

ustaljeni poti napovedala neka st
ranka. Po glasu sodeč je bil malo starejši moški

(kar je popolnoma vseeno, saj sem vsega vajena). Dogovarjala sva se
 za uro obiska,

vztrajal je čim bolj pozno. Prekršila sem svoj hišni red in pristala, da pride
 ob 22.

uri.  Pojavil se je na vratih. Bil j
e res starejši in zelo visok, močan. Prava omara. V

trenutku, ko sem hotela zapreti vrata, sta vstop
ila še dva. Oropali so me, posilili

(lahko prostitutko posiliš?) in prete
pli.

Zdi se mi, da tega ne bom preživela. Nikogar nimam, da bi ga poklicala na pomoč.

Kogarkoli bi poklicala, bi mu morala razložiti, zakaj sem v stanovanje spustila

neznane tipe. Povedati bi morala, da se skozi moje stanovanje vsak dan sprehodi

vsaj deset neznanih moških. To pa človek težko razloži, če ljudem, ki mu kaj

pomenijo, ves čas prikriva, s čim se ukvarja in v kakšnem začaranem krogu živi.
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SEZNAM TELEFONSKIH ŠTEVILK

POLICIJA
113

Anonimni telefon SKUPAJ PROTI KRIMINALU
080-1200

Zatočišče, društvo SOS telefon
01/ 524-19-93

Varna hiša, Center za socialno delo, Maribor
02/480-11-86

Regionalna varna hiša, Celje
 03/492-63-57

(od 9.00-11.00 in od
15.00 do 17.00 ure)

Varna hiša, Društvo življenje brez nasilja, Novo mesto
 07/332-68-95

P.P. 345

Zavetišče Krško, Center za socialno Delo, Krško
07/492-23-25

Ženska svetovalnica, Miklošičeva 14, Ljubljana
01/434-72-61

(pon., tor., sreda od 16.00 do 18.00 in
čet., pet. od 10.00 do 12.00)

Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Masarykova 23, Ljubljana
080 28 80,

01/431-33-41
(vsak dan od 9.00 do 17.00
ob sredah od 9.00 do 12.00

in od 17.00 do 21.00)



ZVODNIZVODNIZVODNIZVODNIZVODNIŠŠŠŠŠTVOTVOTVOTVOTVO
185.185.185.185.185.čččččlen KZlen KZlen KZlen KZlen KZ

(1) Kdor za plačilo zvodi ali omogoči spolno občevanje ali druga spolna
dejanja, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Kdor zvodi mladoletno osebo, se kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.

POSREDOVANJE PRI PROSTITUCIJIPOSREDOVANJE PRI PROSTITUCIJIPOSREDOVANJE PRI PROSTITUCIJIPOSREDOVANJE PRI PROSTITUCIJIPOSREDOVANJE PRI PROSTITUCIJI
186.186.186.186.186.čččččlen KZlen KZlen KZlen KZlen KZ

(1) Kdor pridobi, navede, spodbudi ali zmami druge k prostituciji ali kako
drugače omogoči njihovo izročitev komu drugemu za prostitucijo ali
kakorkoli sodeluje pri organizaciji ali vodenju prostitucije, se kaznuje z
zaporom od treh mesecev do petih let.
(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletni osebi
ali pa s silo, grožnjo ali preslepitvijo, se storilec kaznuje z zaporom od
enega do desetih let.

SPRAVLJANJE V SUSPRAVLJANJE V SUSPRAVLJANJE V SUSPRAVLJANJE V SUSPRAVLJANJE V SUŽŽŽŽŽENJSKO RAZMERJEENJSKO RAZMERJEENJSKO RAZMERJEENJSKO RAZMERJEENJSKO RAZMERJE
387.387.387.387.387.čččččlen KZlen KZlen KZlen KZlen KZ

(1) Kdor s kršitvijo pravil mednarodnega prava spravi drugega v
suženjsko ali njemu podobno razmerje ali ga ima v takem razmerju, kupi,
proda, izroči drugi osebi ali posreduje pri nakupu, prodaji ali izročitvi
take osebe, ali ščuva drugega, naj proda svojo svobodo ali svobodo osebe,
ki jo preživlja ali zanjo skrbi, se kaznuje z zaporom od enega do desetih
let.
(2) Kdor prevaža osebe v suženjskem ali njemu podobnem razmerju iz ene
države v drugo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.
(3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena proti
mladoletniku, se kaznuje z zaporom najmanj treh let.

Zgodbi  sta resnični.
Tanja in Romana
 zares obstajata,

seveda pod drugima
imenoma, in nista edini,

ki tako živita.
Njuno sedanje življenje jima bo zagotovo

pustilo posledice na duši in telesu,
saj sta nehote postali žrtvi nasilja.

Prav tako nista edini,
ki ne vidita izhoda

iz situacije.
Za Tanjo je nujno,

da  čimprej vzpostavi in
vzdržuje vsaj

telefonski stik z nekom,
ki mu

iz Slovenije zaupa.
Poleg tega mora zbrati pogum in

poiskati pomoč pri tujih
varnostnih organih (policija).

Tudi v naši državi je nekaj institucij,
posvetovalnic,
društev, ki so

vsem Romanam in
Tanjam

pripravljeni pomagati in
svetovati v,

na prvi pogled,
nerešljivi življenjski situaciji.

Izdalo: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija
Priprava: GPU, Uprava kriminalistične policije, Katjuša Kodele Kos

Ilustracija, oblikovanje: Jožica Rade
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Ljubljana, 2001

NEhote SE LAHKO ZNAJDEM
V ZAČARANEM KROGU PROSTITUCIJE

NEhote LAHKO POSTANEM ŽRTEV
TRGOVINE Z BELIM BLAGOM

Zahvaljujemo se Tanji, Tjaši in Tonji

 Krizni center ženske svetovalnice, Ljubljana
040/260-656,
031/233-211

(v noči s petka na soboto in z nedelje na ponedeljek od 19.00 do 07.00 ure)

Zavod PAPILOT, Center za pomoč  žrtvam kaznivih dejanj
Vojkova 71

01/534-07-44

Krizni center za mlade, Ravbarjeva 11/a, Ljubljana
01/436-92-47,

041/228-210
(za osebe do 18 leta starosti)

Krizni center za mlade, Ipavčeva ulica 8, Celje
 03/548-60-70

                                     (za osebe do 18 leta starosti)

Krizni center za mlade, Trubarjeva ulica 27, Maribor
02/250-26-60

(za osebe do 18 leta starosti)

Društvo center za pomoč mladim, Kersnikova 4, Ljubljana
01/438-22-10

(za osebe do 26 leta starosti)

AIDS Fundacija Robert, Wolfova ul. 8, Ljubljana
 01/241-99-99

(anonimno svetovanje od pon.-pet. od 9.00 do 20.00 ure)


