
 

Tájékoztató a Svájcban dolgozó szexmunkások jogairól  

 

A szexmunka (prostitúció) Svájcban legális tevékenységnek számít 

A szexmunka Svájcban legális tevékenység. Vannak azonban szabályok, 
amik megszabják, hogy szexmunkásként hol dolgozhatsz és hol nem. A 
munkavállalási engedélyre vonatkozóan is vannak szabályok. 

Szexmunkásként te vagy önálló vállalkozó, vagy alkalmazott vagy. 
Mindkét esetben vannak jogaid és kötelességeid. 

Szeretnél több információt? 
Hívj fel bennünket: Tel. 077 455 78 41 

 

Prostituáltak futtatása (strici tevékenység) és az emberkereskedelem 
Svájcban tilos 

Senkinek nem szabad téged szexmunkára kényszeríteni.  

Senki nem írhatja elő neked, hogy mennyit kelljen dolgoznod. Senki 
nem írhatja elő neked, hogy mely ügyfeleket (vendégeket) szolgáld ki és 
mely szex-szolgáltatásokat nyújtsd. 

Senki nem írhatja elő neked, hogy mennyi pénzt keress. Senkinek nincs 
joga ahhoz, hogy elvegye tőled a fizetésed. 

Senkinek nincs joga téged megfigyelni/ellenőrizni, senkinek nincs joga 
téged fenyegetni vagy ellened erőszakot alkalmazni. 

Szeretnél több információt vagy segítségre van szükséged? 
Hívj fel bennünket: Tel. 077 455 78 41 
 

 

 

 

Biztonsági tippek és információk 
szexmunkások részére 
 

A bevándorló nőket segítő szervezet FIZ (Fachstelle Frauenhandel und 
Frauenmigration) kiadott egy tájékoztató füzetet a „Stark mit Peers" 
projekt keretében. 

A bevándorló nőket segítő szervezet FIZ (Fachstelle Frauenhandel und 
Frauenmigration) ingyenes tanácsadási szolgáltatást nyújt 
szexmunkásoknak minden olyan témában, ami őket foglalkoztatja. 

A szolgáltatás a következő nyelveken érhető el: német, angol, spanyol, 
francia, és olasz. Más nyelvek esetében tolmácsokkal dolgozunk együtt.  

Kapcsolat: 

FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration  
Badenerstrasse 682  
8048 Zürich 

Tel. 044 436 90 00 / 077 455 78 41 (SMS is) 
Hétfőtől csütörtökig, 9:00-12:00 és 13:30-17:00 időszakban 

2-es villamossal a Lindenplatz megállóig 

 

 



 

Biztonsági tippek tapasztalt szexmunkásoktól  

 

Fontos elővigyázatossági intézkedések  

Munkavégzés közben legyen tiszta a fejed. Ne fogyassz alkoholt vagy 
drogokat a munka felvétele előtt és munkavégzés közben.  

Hallgass a megérzéseidre. Ha bizonyos szituációkban rossz előérzeted 
van, akkor hagyd el a helyszínt amilyen gyorsan csak lehet. 

Ne viselj sálat (fojtogatási veszély). Olyan ruházatot viselj, ami nem 
akadályoz a szabad mozgásban. Ne hagyj elöl veszélyes tárgyakat (kés, 
nehéz vázák, stb.). 

Tájékoztass valakit arról, hogy hol tartózkodsz, különösen akkor, ha külső 
helyszíneken dolgozol. Ha lehet, kísérjen el valaki. 

Beszélgess a kolléganőiddel/szobatársaiddal arról, hogy ők mit tesznek 
nehéz vagy veszélyes helyzetekben? Hogyan segítettek egymásnak?  

 

Ügyfelek kiválasztása és megegyezés a tarifáról 

Tudatosan válaszd ki az ügyfeleidet. Légy különösen óvatos olyan 
ügyfelek esetében, akik alkoholt vagy drogokat fogyasztottak. Kétség 
esetén utasítsd el a szolgáltatást. Ne vállalj el olyan munkát, ahol több 
ügyféllel egyedül vagy. 

Hozz világos megállapodásokat az ügyfeleddel: Milyen szolgáltatásokat 
kap, mennyit fizet érte? Mindig előzetesen fizettesd ki a szolgáltatást. 

 

  

 

Ha egyedül vagy az ügyfeleddel 

Légy figyelmes. Minden helyzetben őrizd meg a vezető szerepet. 
Te vagy a főnök. 

Soha ne veszítsd el szem elől az ügyfeledet. Soha ne hagyd egyedül a 
szobában.  

Tájékoztasd az ügyfeledet arról, hogy a kolléganőd a közelben van vagy, 
hogy valaki vár rád. 

Veszélyhelyzetekben: Hívd fel magadra a figyelmet kiabálással és zaj 
csapásával. Hívd a rendőrséget (Telefonszám: 117). 

Az életed sokkal fontosabb, mint a pénz. Veszélyhelyzetben, ha kell, 
inkább add vissza az ügyfélnek a pénzét. 

 

Más nők figyelmeztetése 

Hívd fel más nők figyelmét azokra az ügyfelekre, akikkel rossz 
tapasztalatod volt.  

 

Szeretnél több információt? 
Hívj fel bennünket: Tel. 077 455 78 41 
 

 


