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Oferujesz seks za pieniądze, narkotyki lub nocleg. 
Niekiedy myślisz o tym, że może to być dla Ciebie 
niebezpieczne. Zazwyczaj jednak nie zastanawiasz 
się nad tym, gdyż dręczą Cię inne troski. Obo-
jętnie, czy pracujesz na ulicy, w klubie lub idziesz 
niekiedy z klientem do domu. Powinnaś jednak 
wiedzieć, jak chronić się przed przemocą seksual-
ną oraz co możesz zrobić, gdy doświadczysz jej na 
własnej skórze. 

Przemoc seksualna ma różne oblicza ... 

... i jej sprawcami mogą być różni ludzie - klienci 
lub handlarze narkotyków, obcy lub znajomi, cza-
sami nawet Twoi przyjaciele. 

Kodeks prawa karnego (§ 177) stosuje pojęcie przy-
muszania do czynności seksualnych. Obejmuje ono 
wszelkie praktyki seksualne, do których zmuszana 
jest inna osoba: przemocą, groźbą okaleczenia ciała 
lub utraty życia lub wykorzystaniem trudnej sytuacji 
ofiary. Szczególnie ciężką formą przymuszania do 
czynności seksualnych jest gwałt. Zalicza się do niego 
wszelkie praktyki seksualne związane z penetracją 
ciała ofiary: penisem - wymuszony stosunek dopo-
chwowy, analny i oralny - lub poprzez wprowadze-
nie do pochwy lub odbytu różnych przedmiotów. 



To, jaki stosujesz makijaż, fryzurę, jak się ubie-
rasz, z kim i jak często uprawiasz seks, jest tylko 
Twoją indywidualną sprawą. Nikt nie ma z tego 
powodu prawa do działań powodujących uszczer-
bek na Twoim zdrowiu i duchu. 

Jak możesz się chronić? 

Jeżeli oferujesz seks, zawsze obowiązuje zasada , że 
musisz wyrazić zgodę na to, co jest dozwolone, a co 
nie. Tylko Ty decydujesz, co jest dla Ciebie nieprzy-
jemne, co jest nadużyciem wobec Ciebie i co jest 
dozwolone. Ty ustalasz granice, których nie wolno 
przekroczyć . Pamiętaj przy tym : 

• Musisz starać się demonstrować pewność siebie, 
aby czuć s i ę bezp ieczniej . 

• Jeżeli się boisz, nie daj tego po sobie poznać . 
Spróbuj jak najszybciej wydostać się z nieprzyjem-
nej sytuacji . 

• Staraj się zachować trzeźwość umysłu, będąc na 
głodz i e lub pod wpływem narkotyków sprawiasz 
wrażenie osoby szczególnie bezsilnej. 

Pewność siebie to jednak nie wszystko. Powinnaś też 
wiedzieć, kiedy musisz zachować szczególną czujność 
i co należy zrobić, gdy sytuacja zacznie wymykać się 
spod kontroli. Poniżej kilka wskazówek, jak należy 
postępować, aby czuć się bezpieczniej: 

Wygląd 

• Nie noś rzeczy, które umożliwiają duszenie (np . 
łańcuszki, szale) lub utrudniają ucieczkę (długie, 
wąskie spódnice, buty na wysokich obcasach). 

• Najlepiej nie zdejmuj ubrania, aby w razie potrze-
by móc szybko uciec. Zwróć uwagę, aby Twoja to-
rebka była zawsze w zasięgu ręki. 

• Do samoobrony używaj lepiej sprayu do włosów, 
środka przeciwko komarom lub rozpylacza z eks-
traktem cytrynowym niż gazu łzawiącego lub broni 
(np. noża): mogą one stanowić zagrożenie dla Cie-
bie , gdy użyje się ich przeciwko Tobie. 

Na ulicy 

• Przebywaj tylko w dobrze oświetlonych i widocz-
nych miejscach, abyś mogła wszystko dobrze obser-
wować. W miarę możliwości przebywaj w pobliżu 
ludzi, których znasz i którym ufasz. Zwróć się do 
nich, gdy czujesz się niepewnie. 

• Przyjrzyj się dokładnie klientom, którzy chcą Cię 
zabrać do domu. Uzgodnij z nimi, dokąd idziecie i co 
będziecie robić . Jeżeli nie ufasz klientowi, odmów. 

• Zanim wsiądziesz do samochodu, zapamiętaj lub 
zapisz sobie numer rejestracyjny i markę samocho-
du. Poinformuj przyjaciółki lub koleżanki, dokąd 
jedziesz. 

• Jeżeli jesteś zagrożona, krzycz ze wszystkich sił. 



W samochodzie, w zamkniętych pomieszczeniach 

• W samochodach dwudrzwiowych pozostań lepiej 
na przednim siedzeniu. Sprawdź, czy drzwi dają się 
otworzyć od wewnątrz . 

• Zapamiętaj sobie, jak dostać się do drzwi wyjś
ciowych pomieszczenia. Rozejrzyj się, aby zapamię
tać inne możliwości ucieczki. 

Dalsze wskazówki otrzymasz od osób, które są w 
podobnej do Twojej sytuacji życiowej lub w punk-
tach informacyjnych organizacji wspierających ko-
biety i dziewczyny zajmujące się prostytucją, bi-
orące narkotyki lub żyjące na ulicy (patrz adresy). 

Jeżeli znany Ci jest sprawca aktów przemocy, poinfor-
muj inne kobiety i dziewczyny z Twojego otoczenia! 

Bez aumył Nie z To"'. 
Wielu mętczyzn tllda "seksu bez gumy", oferujC(c 
aęsto więcej pieniędzy. Nawet Jeśli clętko jest 
odm6wił· nie zapominaj o swoim zdrowiu. Uświa
dom mętczyznom, te nie ma mowy o seksie bez 
prezerwatywy ..• 
••• z powodu rJllVStI HN. Wirus ten atakuje system 
odpornościowy i mote prowadził do choroby AlQS. 
W przypadku choroby AIDS system odpornołćłowy 
jest tak osłabiony, te nie jest on w stanłe stawił 
aoła Innym chorobom. Wirus HIV znajduje słę we 
krwi, spermie I wydzielinie z pochwy oraz przeno-
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(o zrobić, gdy padłaś ofiarą przemocy 
seksualnej? 

• Uświadom sobie : nie ponosisz żadnej winy. Nie 
bądź bezczynna, szukaj pomocy. Jeżeli nie możesz 
zwrócić się do zaufanej osoby, skontaktuj się z jed-
ną z organizacji, które służą pomocą kobietom w 
podobnej do Twojej sytuacji (patrz adresy). Kobiety 
pracujące w tych organizacjach udzielą Ci wszech-
stronnej i fachowej pomocy. 

• Udaj się jak najszybciej do lekarza/lekarki lub 
szpitala w celu zbadania Twego ciała lub odzieży na 
występowanie ewentualnych śladów sprawcy, np. 
sperma lub krew. Ślady te służą jako materiał do-
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wodowy, również wtedy, gdy dopiero później zło
żysz doniesienie o popełnieniu przestępstwa. Pop-
roś przyjaciółkę, koleżankę lub pracownicę organi-
zacji, aby towarzyszyła Ci podczas badania . 

• Jeżeli nie chcesz złożyć doniesienia o popełnieniu 
przestępstwa, dokładnie opisz całe zdarzenie: kiedy 
i gdzie to się stało (data i godzina, miejsce), co Ci 
uczyniono, ile osób brało w tym udział, jak można 
rozpoznać sprawcę/sprawców. Informacje te są 

pożyteczne, jeżeli chcesz ostrzec inne kobiety z 
Twojego otoczenia lub gdy zdecydujesz się kiedyś 

na złożenie doniesienia o popełnieniu przestępstwa . 

• Jeżeli chcesz złożyć doniesienie o popełnieniu 
przestępstwa: możesz zgłosić się na policję w to-
warzystwie np. Twojej przyjaciółki lub koleżanki. 

Nie musisz zeznawać rzeczy, które mogłyby Ci 
zaszkodzić, np. że bierzesz narkotyki. Oferowanie 
seksu za pieniądze nie jest karalne . 
Jeżeli przebywasz w Niemczech nielegaln ie, przed 
zgłoszeniem się na policję powinnaś skonsultować 

się np. z organizacją pomocy prostytutkom (patrz 
adresy) lub poradnią dla migrantów. Wspólnie 
rozważcie możliwe konsekwencje, jakie może mieć 
dla Ciebie złożenie doniesienia . 



Jaiall dokonano na Tobie IWaltu lub w Inny 
sposób zmuszano CI, do praktyk sebualnych, Ist-
nieje ryzyko ardenl. choro~. Szybkie działanie 
obnli; ryzyko zakrienla. 

Ryzyko zatalenla wirusem HIV: 

Jeieli sprawca ejakulował do Twojej jamy ustnej, 
natychmiast wypluj spermę. W miarę moiliwoścl 
przepłucz usta wodą lub Innym płynem, najlepiej 
wysokoprocentowym alkoholem. Następnie wypluj 
płyn. 

Po zaistnieniu ryzyka (np. stosunek dopochwowy 
lub analny bez prezerwatywy z nosicielem wirusa 
HIV) istnieje możliwośł przyjęcia leków przeciw 
wirusowi HIV. Taką terapię nazywaną "HIV-PEP" 
nalety szybko rozpoczął - najlepiej w ciągu 2 go-
dzin od zaistnienia ryzyka - I kontynuował zazwy-
czaj przez okres maksymalnie 4 tygodni. leki te 
mają działanie uboczne. To, czy terapia HIV-PEP jest 
nieodzowna, nalety ustalić natychmiast po zaist-
nieniu ryzyka z lekarzem specjalizującym się w 
chorobie HIV/AIDS. 

Jeżeli nie przeprowadzasz terapII HIV-PEP, zrób 
test na występowanie wirusa HIV - ze względów 
prawnych. Test wykonany w ciągu następnych 

dwóch tygodni umożliwia stwierdzenie, że do 
momentu gwałtu nie byłaś zarażona wirusem HIV. 

To, czy zakaienie nastąpiło w wyniku gwałtu, moż
na stwierdził po trzech miesiącach, przeprowadza-
jąc kolejny test. 

RyzyIco zakalenla wirusem zapalenia wątroby: 
Jeżeli nie byłaś jeszcze szczepiona przeciwko 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (iółtaczka 
wszczepienna), w ciągu 6 godzin od zaistnienia 
ryzyka powinnaś zgłosił się do urzędu ds. ochrony 
zdrowia (Gesundheltsamt) lub lekarza, aby dać się 
zaszczepić. Dzięki temu można z dutym prawdo-
podobieństwem zapobiec zachorowaniu na wiru-
sowe zapalenie wątroby typu B. 

Jeżeli otrzymałaś już szczepionkę przeciwko 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu 8, powinnaś 
mimo tego wykonać badanie krwi. Istnieje możli
wość zakaienia wirusem zapalenia wątroby typu C. 
Obecnie nie jest jeszcze dostępna szczepionka prze-
ciwko tej chorobie, ale możliwa jest terapia, którą 
nalety niezwłocznie rozpoczął. 



• Tu możesz liczyć na pomoc! Agisra e.V. Cafe Sperrgebiet 
Ludolfusstr. 2-4 Rostocker Str. 4 

Numery telefonów zaufania dla kobiet 60487 Frankfurt am Main 20099 Hamburg 
(Frauennotrufe) w różnych miastach na terenie Tel. 069 /7777 52 Tel. 040 I 24 80 20 
Niemiec znajdziesz na stronie internetowej oder -55 
www.frauennotruf.de. Ragazza e.V. 

Tamara Brennerstr. 81 
Punkty informacyjne Alfred-Brehm-Platz 17 20099 Hamburg 

60316 Frankfurt am Main Tel. 040 / 24 46 31 
Ban Ying e.V. Lara Tel. 069 / 49 03 74-0 
Anklamer Str. 38 Tempelhofer Ufer 14 oder 49 04 50 Phoenix e.V. 
10115 Berlin 10963 Berlin Postfa ch 4762 
Tel. 030 / 44 06 373 Tel. 030/216 88 88 Belladonna 30047 Hannover 

Heinrich-Hildebrand-StraBe 22 Tel. 0511 /14 64 6 
Fixpunkt e.V. OLGA 15232 Frankfurt (Oder) 
Graefestr. 18 Derfflingerstr. 19 Tel. 0335 / 53 49 88 Kobra 
10967 Berlin 10785 Berlin Hotline: 0171 /472492 8 Haus der Demokratie 
Tel. 030 / 6 92 91 98 Tel. 030 / 2 62 89 59 Bernhard-Goring-Str. 152 

IN VIA Katholische 04277 leipzig 
Gesundheitsamt Madonnna e.V. Madchensozialarbeit - Tel. 0341 / 30 65 24 5 
Charlottenburg GuBstahlstr.33 Deutscher Verband e.V. 
Hardenbergstr. 9a 44793 Bochum LudwigstraBe 36 Kassandra e.V. 
10623 Berlin Tel. 07000 / 62 36 66 2 79104 Freiburg im Breisgau Wirthstr. 36 
Tel. 030 / 34 30 89 05 Tel. 0761 / 20 02 34 90459 Niirnberg 
oder -09 Dortmunder Tel. 0911 /45 97 54 8 oder 

Mitternachtsmission e.V. TAMPEP 442829 
Hydra e.V. Dudenstr. 2-4 c/o Amnesty for women e.V. 
Kopenicker Str. 187-188 44137 Dortmund GroBe Bergstr. 231 
10997 Berlin Tel. 0231 /14 58 87 22767 Hamburg 
Tel. 030 / 6 11 00 23 Tel. 040 / 38 47 53 



Karo 
Am Altmarkt 3 
08523 Plauen 
Tel. 03741 I 27 68 51 

FIZ - Fra uen 
InfomationsZentrum 
Land hausstr. 62 
70190 Stuttgart 
Tel. 0711 12618 91 oder 
282674 

Terre des Femmes 
Konrad-Adenauer-Str. 40 
72072 Tiibingen 
Tel. 07071 I 79 73-0 

I(obra 
Ra phaelswerk/Mu Itikul-
turelles Zentrum 
1(lienebergerplatz l 
02763 Zittau 
Tel. 03583 I 77 96 77 


