Tanja

lj al a sv a se . Po
po lu rn i vo žn ji m
pr od al za 5. 00 0
i je po ve da l, da
DE M . Po ve da l m
m e je M at ic
i je še , da im a
br ez nj eg a ta ko
m oj po tn i li st in
al i ta ko ne m or
da
em ni ka m or . N aj
se ze za . Pa se
pr ej se m m is li la
ni . Re na to je po
,
da
st
al m oj la st ni k.
se bo m za nj pr od
Re ke l m i je še ,
aj al a. N a ce st i.
da
M at ic m u je še
ve č ne do lž na in
po ve da l, da ni se
da m i ne bo pr ob
m
le m de la t. Jo ka
pr os il a, na j m i
la se m in ga
vr ne po tn i li st ,
da
se bo m la hk o vr
Ta kr at se m do bi
ni la v Sl ov en ijo .
la pr vo kl of ut o.
Do tj a, ka m or sv
se m jih do bi la še
a
bi
la na m en je na ,
ne ka j (s e na da lj
uj e … ) ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ Od pe

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

Pred letom in pol sem se vpi
sala na faks. Naredila sem tri
izpite. Študij je
zanimiv in želim si ga končat
i. V bistvu mi ni nič manjkalo.
Raz
en
denarja. Pa še
tega je bilo čisto dovolj za osn
ovne potrebe. Želela pa sem
si
ga več. Mogoče za
lepšo garderobo ali za kakšno
smučanje v tujini… S cimro sva
se odločili, da bova
za foro poskusili s prostitucijo.
Eno, največ dve stranki na dan
. Če bova ugotovili,
da nama tako življenje ne odg
ovarja, bova prekinili s prostit
uir
anj
em. Objavili sva
oglas in najini telefoni so km
alu začeli zvoniti. Na začetku
sva res sprejeli eno,
največ dve stranki, potem pa
sva se pogovarjali o strankah
in se smejali na
njihov račun. Kmalu sva si lah
ko privoščili večerjo v dobri res
tavraciji, boljše čevlje
in kozmetiko (se nadaljuje….) ○

ela.
, da se drogira, nehati pa ni hot
ati
naš
pre
la
mog
em
Nis
šli.
raz
S cimro sva se
rega. Pred tednom
Slutim, da se mi ne piše nič dob
Bojim se. Šla sem na test HIV.
povedal, da je
je po končanem spolnem odnosu
mi
ki
,
tip
ni
me
k
el
priš
je
dni
je, da naj
om odžiram posel. Predlagal mi
let
dek
im
gov
nje
da
i,
žel
ne
zvodnik in da
sem ga odklonila.
il zaščito pred nasilneži. Takoj
začnem delat zanj, da mi bo nud
žal za denar,
odšel, ne da bi plačal. Ni mi bilo
Navrgel je še nekaj groženj in
pa se je po
ila. Vsaj tako sem mislila. Včeraj
reš
ga
se
sem
da
,
bila
sem
vesela
o starejši moški
stranka. Po glasu sodeč je bil mal
ustaljeni poti napovedala neka
se za uro obiska,
vsega vajena). Dogovarjala sva
(kar je popolnoma vseeno, saj sem
de ob 22.
svoj hišni red in pristala, da pri
sem
ila
krš
Pre
no.
poz
j
bol
čim
je
ra. V
vztrajal
ši in zelo visok, močan. Prava oma
rej
sta
res
je
Bil
.
tih
vra
na
je
uri. Pojavil se
pali so me, posilili
i vrata, sta vstopila še dva. Oro
tepli.
trenutku, ko sem hotela zapret
(lahko prostitutko posiliš?) in pre
la na pomoč.
Nikogar nimam, da bi ga poklica
la.
žive
pre
bom
ne
a
teg
da
Zdi se mi,
anje spustila
ala razložiti, zakaj sem v stanov
Kogarkoli bi poklicala, bi mu mor
sprehodi
dan
e vsak
ala, da se skozi moje stanovanj
mor
bi
ti
eda
Pov
e.
tip
e
nan
nez
em, ki mu kaj
pa človek težko razloži, če ljud
To
.
kih
moš
ih
nan
nez
et
des
j
vsa
nem krogu živi.
se ukvarja in v kakšnem začara
pomenijo, ves čas prikriva, s čim

○

ali stranke od 11.
ločili, da bova sprejem
od
se
a
sv
to
za
š,
ke
a
elu”, je bilo
Zavohali sv
li in se sprostili po “d
eja
sm
se
a
sv
ko
,
ov
ev
cimre je
do 18.00 ure. Dn
lo časa. Obnašanje moje
va
jko
an
zm
je
dij
štu
ila,
vedno manj. Tudi za
nisem nekega dne zalot
je
r
kle
do
o,
dn
va
na
lj ne
da tako laž je
bilo iz dneva v dan bo
j to počne. Rekla mi je,
ka
za
jo,
m
se
a
šal
ra
Vp
ovila, da je
da snifa koko.
tevali denar, sem ugot
eš
pr
a
sv
ko
,
ra
če
ve
šala sem
zdrži. Nekega
o število strank. Vpra
ak
en
i
el
im
a
sv
av
pr
če
z eno od strank
zaslu žila več kot jaz,
je odgovorila, da se je
mi
pa
a
on
,
no
ce
ala
daljuje…).
jo, če je poviš
še enkrat toliko (se na
čal
pla
je
ji
to
Za
a.
om
dol dala brez kond

○ ○

Romana

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)
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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)

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)

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.

ZVODNI
ZVODNIŠŠTVO
185.
185.ččlen 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.

NEhote LAHKO POSTANEM ŽRTEV
TRGOVINE Z BELIM BLAGOM

POSREDOVANJE PRI PROSTITUCIJI
186.
186.ččlen 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 SU
SUŽŽENJSKO RAZMERJE
387.
387.ččlen 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.

AIDS Fundacija Robert, Wolfova ul. 8, Ljubljana
01/241-99-99
(anonimno svetovanje od pon.-pet. od 9.00 do 20.00 ure)

Zahvaljujemo se Tanji, Tjaši in Tonji
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NEhote SE LAHKO ZNAJDEM
V ZAČARANEM KROGU PROSTITUCIJE

