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PLANIFICARE...
Această broşură vă ajută să ﬁţi ȋn
siguranţă şi să vă cunoaşteţi drepturile.
Broşura evidenţiază riscurile la care
sunteţi expusă, atunci când vindeţi/oferiţi
servicii sexuale, şi vă oferă sfaturi utile şi
strategii pe care poate le folosiţi deja, şi
altele pe care ȋncă nu le-aţi folosit. Aceste
sfaturi şi strategii au fost preluate de
la alte femei care sunt, sau au fost,
implicate ȋn vânzarea sau schimbul de
servicii sau imagini sexuale.

Este de ȋnţeles că, pentru diverse motive, nu
pot ﬁ folosite ȋntotdeauna sfaturile şi strategiile,
chiar dacă este de dorit acest lucru. Este foarte
important de ştiut că, dacă aţi fost vătămată,
indiferent dacă aţi folosit aceste sfaturi sau
nu, nu sunteţi absolut deloc de vină, este
ȋntotdeauna vina clientului, pentru că este
dreptul dumneavoastră să ﬁţi şi să vă simţiţi
ȋn siguranţă, iar violenţa şi abuzul nu sunt
tolerabile, chiar dacă aţi fost plătită pentru
a presta servicii sexuale.

CUI SE ADRESEAZĂ
ACEASTĂ BROŞURĂ?
Această broşură se adresează tuturor
persoanelor care vând/ oferă servicii
sexuale, ȋn diverse moduri, de aceea nu
toate informaţiile din această broşură vi
se potrivesc. Selectaţi informaţiile care vă
sunt utile. Termenul folosit de noi pentru
'client' este 'punter'.
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ÎNAINTE – FIŢI GATA
ASCULTAŢI-VĂ
INSTINCTUL
l

Urmaţi-vă instinctul (intuiţia), un client
poate 'arăta' bine, dar dacă sunteţi nesigură,
chiar dacă nu ştiţi de ce, urmaţi-vă
instinctul, pentru că vă poate proteja de
vătămări sexuale sau ﬁzice.

VERIFICAŢI CLIENTUL
(DACĂ E POSIBIL)
l

l

SERVICII OFERITE
l

l

Dacă puteţi, explicaţi clar tipul serviciilor
oferite, care vă sunt limitele, şi preţurile
cerute. Nu ar trebui să ﬁţi forţată
niciodată să faceţi lucruri pe care nu le
doriţi. Dacă un client vă solicită să faceţi
ceva care vă incomodează, puteţi refuza,
inclusiv acte sexuale, aranjamente
ﬁnanciare şi locaţiile propuse.
Conform legii, a-ţi da consimţământul
ȋnseamnă a ﬁ de acord cu un anumit
lucru. Doar pentru că cineva vă plăteşte
să faceţi sex cu el, nu ȋnseamnă că
dumneavoastră nu trebuie să vă daţi
acordul. Puteţi ȋncă spune nu, să vă opriţi
dacă actul e incomod, dureros, periculos,
sau pur şi simplu vreţi să vă opriţi. Dacă
un client continuă actul fără acordul
dumneavoastră, comite o infracţiune, de
tipul agresiune sexuală/viol, şi este
dreptul dumneavoastră să raportaţi la
poliţie. (detalii la pag. 11, Raportaţi).

l

l

Oricând aveţi posibilitatea, ȋncercaţi să veriﬁcaţi
clienţii. Este de ȋnţeles că nu puteţi ȋntotdeauna.
Notaţi-vă cât de multe informaţii puteţi despre
clientul respectiv (ȋnălţime/culoarea părului şi a
ochilor/tatuaje), precum şi datele lui de contact,
ȋn cazul ȋn care trebuie să raportaţi ulterior
comiterea unei infracţiuni.
Puteţi veriﬁca numerele de telefon cu ajutorul
unor app-uri, cum ar ﬁ National Ugly Mugs
(NUM) şi Client Eye, care vă permit să raportaţi,
la modul anonim, clienţii abuzivi, şi să ﬁţi
avertizată despre clienţii periculoşi.
În funcţie de modul ȋn care vă contactează
clientul, poate că ar ﬁ bine să nu acceptaţi
ȋntâlniri de pe numere de telefon ascunse, sau
de la cei cu proﬁl dubios.
Fiţi atentă la limbajul din mesaje/emailuri, sau
la vorbirea neclară, sau la răspunsurile date cu
ȋntârziere atunci când ȋncercaţi să stabiliţi o
ȋntâlnire, pentru că toate acestea sunt semne
de intoxicare cu alcool şi/sau droguri, ceea ce
ȋi face şi mai imprevizibili.

_
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PLANIFICAŢI IEŞIREA
l

l

l

Dacă vă duceţi la client (outcall), sau
sunteţi ȋntr-o zonă necunoscută, veriﬁcaţi
adresa cu Google Maps, pentru a vă face
o idee despre ȋmprejurimi. Fiţi atentă la
punctele cheie, cum ar ﬁ magazinele şi
barurile. Evitaţi ȋntâlnirile ȋn locuri izolate.
Planiﬁcaţi-vă un mod de ieşire sigură din
locuinţa dumneavoastră, şi montaţi-vă
măsuri de siguranţă, cum ar ﬁ vizor la uşă,
ca să vedeţi cine vine, şi/sau interfon,
precum şi un lanţ de siguranţă la uşă.
Oriunde v-aţi aﬂa, găsiţi-vă o rută sigură
de plecare, asiguraţi-vă că ştiţi unde sunt
intrările şi ieşirile, precum şi locaţiile
sigure din ȋmprejurimi. Google Maps
Street View vă arată localizarea
intrărilor/ieşirilor.

SIGURANŢA PERSONALĂ
- ALARME ŞI TELEFOANE
l

l

Dotaţi-vă cu o alarmă personală şi folosiţi-o
când/dacă e nevoie. Ţineţi-o la ȋndemână, ȋntrun buzunar la haină sau ȋn geantă, ca să puteţi
ajunge uşor la ﬁr. Dacă aţi rupt ﬁrul, aruncaţi-l
şi ȋnlocuiţi-l.
Puneţi-vă credit pe telefon. Puteţi programa
numere de urgenţă pe telefon (poliţie / o
persoană de ȋncredere), ca să puteţi cere
ajutor imediat, când e nevoie. Ţineţi telefonul
la ȋndemână, ca să aveţi acces la el ȋn orice
moment. Vă reamintim că numărul de urgenţă
este gratuit, puteţi suna şi dacă nu aveţi credit
pe telefon. Sunaţi dacă e nevoie.

SĂNĂTATEA
l

l

l

Mergeţi regulat la control la Sexual Health
Clinic (clinica ginecologică) locală, pentru
contraceptive, geluri, teste STI/BBV şi pentru
sfaturi generale/de sănătate.
Dacă nu prezentaţi nici un simptom de boli
transmisibile sexual (STI), dar vreţi să ﬁţi
liniştită, puteţi să solicitaţi kituri de testare
pentru Chlamydia şi gonoree, de la clinicile
NHS, urmând ca acestea să vă ﬁe trimise prin
poştă.
Starea emoţională şi cea mentală, sunt la fel de
importante ca şi starea ﬁzică, şi există diverse
metode să vă păstraţi sănătatea mentală (vezi
pag. 14 pentru idei ȋn acest sens).
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ÎN TIMPUL – GRIJĂ!
ATENŢIE LA URMĂTOARELE
l

l

l

l

l

l

l

l

Atenţie la ȋmprejurimi, la locaţie, la intrări şi
ieşiri şi găsiţi o rută sigură de scăpare. Nu lăsaţi
clientul să vă obstrucţioneze uşa/ieşirea.
Atenţie la pericolele posibile, aveţi ȋn vedere tot
timpul unde ȋşi ţine clientul mâinile şi ce face.
Dacă sunteţi ȋnăuntru, ȋncercaţi să priviţi
reﬂecţia ȋn oglindă/geam, ca să vă păziţi
spatele. Dacă e posibil, plasaţi oglinzi peste tot
ȋn cameră, ca să vedeţi tot timpul ce se
ȋntâmplă.
Nu lăsaţi cheile ȋn broască, sau ȋntr-un loc
vizibil, ca să nu le ia cineva şi să vă ȋncuie. În
maşină, ﬁţi atentă la ȋnchiderea centralizată.
Dacă sunteţi ȋntr-o maşină cu ȋnchidere
centralizată, deschideţi imediat un geam. Dacă e
nevoie, scoateţi tetiera de la locul ei şi spargeţi
geamul maşinii.
Conﬁrmaţi cu clientul preţul stabilit, şi cereţi
banii de la ȋnceput. Puneţi banii deoparte, dar
nu ȋn acelaşi loc cu banii dumneavoastră, ca să
nu rămâneţi fără nimic, ȋn cazul ȋn care sunteţi
jefuită.
Atenţie la posibile camere de luat vederi
ascunse, ȋn locuinţele clienţilor/camerele de
hotel, şi telefoane mobile.
Dacă nu vă ȋntâlniţi cu clientul la
dumneavoastră acasă, ȋncercaţi să-i oferiţi cât
mai puţine informaţii personale, ca să nu vă aﬂe
adresa.
Dacă clientul nu vine singur la ȋntâlnire, nu-i
lăsaţi să intre ȋn casă, sau ȋn cameră, pentru că
e riscant. Sunaţi la poliţie, dacă nu vor să plece.
Nu luaţi la dumneavoastră arme /sau
dispozitive de apărare (ȋn afară de alarma
personală), pentru că acestea sunt ilegale ȋn
Scoţia, şi ȋn plus, clientul vi le poate lua şi le
poate folosi ȋmpotriva dumneavoastră.

l

Dacă aveţi posibilitatea, anunţaţi pe cineva (o
persoană de ȋncredere) unde vă duceţi, cu cine,
şi cât ar trebui să dureze ȋntâlnirea. Chiar dacă
nu aţi anunţat pe nimeni, spuneţi clientului că
aţi făcut-o. Puneţi-vă de acord cu persoana de
ȋncredere asupra măsurilor care trebuie luate
ȋn cazul ȋn care nu vă ȋntoarceţi la timp.

DACĂ SUNTEŢI PE
STRADĂ
l

l

l

l

Dacă e posibil, poziţionaţi-vă alături
de alte persoane care ar putea nota
numărul maşinii, ȋn cazul ȋn care nu vă
ȋntoarceţi la timp. Faceţi-le cu mâna
când intraţi, şi asiguraţi-vă că sunteţi
observată de client făcând acest lucru.
Folosiţi un app de genul 'Hollie Guard',
care vă permite să trimiteţi informaţii
către o persoană de ȋncredere, sau
trimiteţi un sms cu numărul de
ȋnmatriculare al maşinii, şi spuneţi
clientului că aţi făcut asta.
Uitaţi-vă cu atenţie la locurile din spate
ale maşinii, ȋnainte de a urca ȋn ea, ca să
vă asiguraţi că nu e nimeni ascuns ȋn
spate, şi nici nu e vreun câine agresiv.
Mergeţi numai pe străzile bine luminate.
Când mergeţi/staţi pe stradă,
poziţionaţi-vă cu faţa la traﬁc, ca să
vedeţi dacă opreşte vreo maşină. Dacă
trebuie să plecaţi sau să fugiţi de acolo,
luaţi-o ȋn sensul opus traﬁcului, ca să
ȋngreunaţi urmărirea.
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CÂND SUNTEŢI ACASĂ
l

l

l

l

l

l

Dacă este posibil, primiţi clienţii ȋn altă cameră,
nu ȋn dormitor. Dacă trebuie să-i primiţi ȋn
dormitor, poate aveţi un pat separat. Asiguraţivă că nu aveţi expuse documente
personale/fotograﬁi. La fel şi ȋn baie. Puneţi
deoparte medicamentele şi alte lucruri
personale. Aveţi grijă să nu lăsaţi nimic la
ȋndemână, care ar putea ﬁ folosit ca armă
(plase, curele, eşarfe, aparate de ras, obiecte
grele).
Dacă este posibil, cereţi clientului să se
poziţioneze afară ȋntr-un loc vizibil din locuinţa
dumneavoastră (parcare/trotuar), ȋnainte să-l
informaţi despre adresa completă, pentru ca
să-l puteţi vedea când soseşte şi să vă asiguraţi
că e singur. Dacă instinctul/intuiţia vă spune să
renunţaţi, faceţi-o.
Plasaţi oglinzi ȋn cameră, ca să puteţi vedea
clienţii, chiar atunci când nu sunteţi cu faţa la
ei.
Asiguraţi-vă că el nu stă ȋn faţa uşii, nu lăsaţi
cheile ȋn broască, sau ȋntr-un loc vizibil, dar
păstraţi-le la ȋndemână ca să le găsiţi repede.
Cereţi-i banii de cum a sosit, şi duceţi-i ȋn altă
cameră. Spuneţi clientului că vă duceţi dincolo
să-i daţi banii prietenului/iubitului. Când
puneţi banii ȋn camera cealaltă, vorbiţi cu voce
tare, iar clientul o să creadă că mai e cineva
acolo, chiar dacă de fapt nu e nimeni.
Dacă aveţi copii, nu-i ţineţi acasă când aveţi
clienţi.

DROGURI ŞI ALCOOL
l

l

Încercaţi să nu vă ȋntâlniţi cu clienţii,
când sunt sub inﬂuenţa alcoolului sau
drogurilor, pentru că nu puteţi să le
prevedeţi reacţiile. Alcoolul şi drogurile vă
adorm simţurile, şi deveniţi vulnerabilă.
Dacă trebuie să consumaţi alcool/droguri,
consumaţi doar atât cât să nu ajungeţi la
sevraj (să ﬁţi stabilă). Nu-i spuneţi
clientului că sunteţi consumatoare, pentru
că vă expuneţi riscului.
A pune ceva ȋn mâncare/băutură/droguri;
este foarte riscant să mâncaţi sau să beţi
ceva, care nu ştiţi din ce e preparat. Ar ﬁ de
preferat ca recipientul să ﬁe deschis ȋn faţa
dumneavoastră. Încercaţi să nu acceptaţi
droguri de la clienţi, pentru că nu ştiţi ce
conţin.
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ÎMBRĂCĂMINTEA
l

l

l

l

l

l

l

l

Încercaţi să nu purtaţi ceva care poate ﬁ folosit
ȋmpotriva dumneavoastră/să vă sugrume:
eşarfe, genţi cu curele, lanţuri groase la gât,
curele, cercei care atârnă, sau cercei care pot ﬁ
traşi uşor din ureche. Gândiţi-vă că piercingurile
sunt greu de scos, ceea ce le face periculoase, şi
poate ar ﬁ mai bine să le scoateţi. Legaţi-vă
părul, dacă e lung.
Atenţie la unghii ascuţite, sau bijuterii tăioase,
pentru că pot străpunge prezervativul.
Scoateţi-vă bijuteriile cu valoare ﬁnanciară sau
sentimentală, ca să nu ﬁţi jefuită. Dacă sunteţi
jefuită, aceasta constituie infracţiune, şi puteţi
raporta la poliţie (vezi pag. 11 pentru detalii).
Purtaţi ȋmbrăcăminte uşor de pus/scos/păstrat,
ca să puteţi ieşi uşor din casă ȋn caz de nevoie.
Dacă trebuie să vă scoateţi pantalonii/chiloţii,
scoateţi-i de tot, ca să nu vă ȋmpiedice să
plecaţi/fugiţi.
Ţineţi alarma/telefonul la ȋndemână, ca să
puteţi ajunge la ele ȋn timpul actului sexual,
chiar dacă sunteţi dezbrăcată sau nu mai aveţi
geanta.
Dacă purtaţi ochelari sau lentile de contact,
puneţi-i, ca să nu vă expuneţi riscului din cauza
vederii.
Dacă anumite accesorii (legături), sau
piercinguri fac parte din serviciile oferite, atunci
stabiliţi clar de la ȋnceput care vă sunt limitele,
şi ţineţi-vă de ele.

CÂND SUNTEŢI
CU CLIENŢII
l

l

l

l

Dacă se poate, folosiţi poziţii sexuale
ȋn care să nu ﬁţi dedesubt, ceea ce vă
oferă control şi uşurinţă ȋn mişcări,
permiţându-vă să schimbati poziţia dacă
nu e confortabilă, sau să plecaţi, dacă nu
vă simţiţi ȋn siguranţă.
Dacă sunteţi poziţionată dedesubt,
ȋncercaţi să vă eliberaţi mâinile. Dacă nu
puteţi vedea clientul (din spate), folosiţi
reﬂecţia geamurilor sau oglinzilor, pentru
a-i vedea mâinile. Dacă vi se cere să
folosiţi o poziţie riscantă, puteţi să
refuzaţi, dar e normal ca acest lucru să
nu ﬁe posibil ȋntotdeauna.
Poate doriţi să clariﬁcaţi cu clienţii ce nu
este acceptabil pentru dumneavoastră,
cum ar ﬁ să ﬁţi legată, muşcată,
sugrumată, sau scuipată. Toate aceste
tipuri de activităţi sexuale sunt foarte
riscante pentru dumneavoastră, şi vă fac
vulnerabilă la vătămări corporale, sau
STI/BBV.
Veriﬁcaţi pe parcurs prezervativul, ca să
ﬁţi sigură că e intact şi la locul lui, nu a
fost cumva scos de client fără să vă
spună. Înlăturarea prezervativului pe
ascuns constituie infracţiune ȋn Scoţia,
şi puteţi raporta la poliţie.
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DACĂ SUNTEŢI ONLINE
SECURIZAŢI-VĂ
REŢELELE SOCIALE
l

l

l

l

l

l

l

Setaţi-vă conturile personale de
Facebook, Instagram, şi Twitter, pe modul
privat.
Atenţie la folosirea imaginilor din
conturile personale de pe reţelele sociale,
pe platformele de videochat, pentru că o
căutare ȋn revers pe Google, ȋi ajută pe
clienţi să vă acceseze conturile personale.
Atenţie la ce folosiţi ca fundal pentru
imaginile de pe reţelele sociale, pentru că
Google Lens poate ﬁ folosit pentru
identiﬁcarea locaţiilor.
Gândiţi-vă să folosiţi pe reţelele sociale, o
poză de proﬁ, care nu vă arată faţa.
Facilitatea Facebook intitulată “People
You May Know” (persoane cunoscute)
oferă sugestii pe baza agendei telefonice,
ceea ce ȋnseamnă că, dacă un client are
numărul dvs. de telefon ȋn telefonul său,
proﬁlul dumneavoastră poate apare la
sugestii de prieteni, ceea ce vă expune
riscului. Veriﬁcaţi dacă numărul de
telefon de pe care contactaţi clienţii, este
conectat la contul personal de Facebook,
şi ştergeţi conexiunea.
Folosiţi alt nume pe conturile sociale, ȋn
loc de numele real.
Veriﬁcaţi dacă parolele de pe conturi sunt
destul de rezistente. Puteţi folosi site-ul
Have I been Pwned ca să veriﬁcaţi dacă
nu au fost sparte conturile asociate unei
anumite adrese de email.

PROTEJAŢI-VĂ
INFORMAŢIILE
l

l

l

l

l

l

l

l

Dacă faceţi videochat, sau folosiţi galerii private,
ar ﬁ bine să folosiţi un nume fals sau un alias.
Multe platforme de videochat şi galeriile private
oferă posibilitatea de geoblocking, adică puteţi
bloca privitorii din anumite locaţii (de ex. din
localitatea dumneavoastră), ceea ce vă lasă ȋn
control asupra vizualizării galeriei
dumneavoastră.
Setaţi-vă o nouă adresă de email pentru
videochat şi galerii private.
Ascundeţi-vă IP-ul cu ajutorul Virtual Private
Network (VPN - reţea privată virtuală), mai ales
dacă aveţi contact cu clienţii pe email.
Atenţie la linkurile trimise de clienţi ca să faceţi
click, pentru că poate ﬁ doar o tentativă de
phishing a IP-ului, pentru a determina locaţia.
Atenţie la ȋmprejurimi, atunci când sunteţi pe
cameră sau pozaţi. Ar putea ﬁ ceva particular ȋn
imagine care să vă dezvăluie locaţia?
Dacă folosiţi o tastatură wireless atunci când
faceţi videochat, ﬁţi atentă să nu accesaţi nici
un cont personal ȋn momentul ȋn care tastatura
e vizibilă pe cameră.
Evitaţi discuţiile cu clienţii despre evenimente
locale, sau despre vremea din zonă, pentru a nu
vă dezvălui locaţia.
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l

l

l

Fiţi cât mai vagă posibil, atunci când discutaţi
cu clienţii, şi nu daţi prea multe informaţii
personale (de ex. numele real, data de naştere
reală, universitatea pe care o frecventaţi,
informaţii despre familie). Dacă un client insistă
să aﬂe informaţii personale, şi asta vă
incomodează, raportaţi-l platformei de
videochat, sau blocaţi-i accesul, dacă puteţi.
Înscrieţi-vă la platformele de videochat şi
galeriile private cu termeni şi condiţii clare, care
interzic partajarea imaginilor video şi pozelor
pe alte site-uri. Aceasta ȋnseamnă că, dacă
cineva vă postează conţinutul pe alte
platforme, aţi putea primi suportul necesar
pentru a le şterge. Discutaţi cu alte femei care
fac videochat sau care sunt pe galerii private,
pentru a obţine recomandări de platforme sau
galerii.
Poate că ar ﬁ bine să ﬁligranaţi imaginile şi
video-urile, pentru a dovedi că vă aparţin.
Puneţi ﬁligranul ȋntr-o porţiune a pozei sau
videoclipului, imposibil de decupat.

PLĂŢI ŞI CADOURI
l

l

Atenţie la acceptarea banilor pe PayPal,
pentru că poate apare numele
dumneavoastră real pe cont. De asemenea
clienţii ȋşi pot cere banii ȋnapoi de la
PayPal, dacă pot dovedi că banii au fost
plătiţi pentru servicii sexuale, pentru că
acest lucru este interzis de politica PayPal.
Dacă folosiţi Amazon Wishlist pentru a
primi cadouri, conﬁguraţi-vă o cutie
poştală pentru a le primi, pentru că altfel,
adresa dumneavoastră poate apare pe
chitanţa clientului.
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CE PUTEŢI FACE ÎN CAZ DE PERICOL
/HĂRŢUIRE, SAU DACĂ AŢI FOST
VĂTĂMATĂ
ÎN CAZ DE PERICOL
Toţi reacţionăm diferit ȋn caz de pericol, iar
câteodată reacţiile sunt imprevizibile, ceea ce este
normal, ȋn situaţia ȋn care creierul caută soluţii de
supravieţuire. Dacă nu puteţi apela la măsurile de
siguranţă pe care le-aţi avut pregătite, aceasta se
ȋntâmplă datorită deciziei creierului că există o
variantă şi mai sigură la care puteţi apela, ca să
ieşiţi din situaţia ȋn care vă aﬂaţi. Câteodată modul
ȋn care reacţionăm ȋn situaţii periculoase, ne
determină să ne simţim prost faţă de noi ȋnşine.
Dacă simţiţi nevoia să discutaţi despre aceasta,
există organizaţii la care puteţi apela ȋn acest
sens (pag. 15).
l

l

l

l

Folosiţi alarma personală sau telefonul, dacă
puteţi. Apelul la 999 este gratuit de pe orice
telefon.
E mai bine să plecaţi de acolo/ să fugiţi, decât
să vă apăraţi ﬁzic.
Faceţi gălăgie, dacă credeţi că ajută, strigaţi,
ţipaţi, bateţi ȋn perete, ȋncercaţi orice se poate –
de multe ori strigătul de 'foc, foc' atrage atenţia
generală.
Dacă trebuie să vă apăraţi ﬁzic, şi o puteţi face
ȋn siguranţă, ţintiţi ochii, gâtul, urechile, sau
zona genitală.

_

DACĂ AŢI FOST
VĂTĂMATĂ, SAU VĂ E
TEAMĂ CĂ AŢI PUTEA
FI VĂTĂMATĂ
l

l

l

l

l

Când aveţi ocazia, notaţi cât mai multe
amănunte despre clientul abuziv: nume,
date de contact (email/telefon), marca
maşinii/număr de ȋnmatriculare/culoare,
ȋnălţime, culoarea părului şi a ochilor,
trăsături distinctive (cicatrici, tatuaje).
Este posibil să nu ţineţi minte prea multe
detalii, ceea ce e normal.
Raportaţi clientul abuziv pe National Ugly
Mugs, sau Client Eye ca să ﬁe informate şi
alte femei implicate ȋn vânzarea/schimbul
de activităţi sexuale, despre acesta.
Raportaţi la poliţie, pentru că violenţa nu
este tolerabilă, şi nu e vina
dumneavoastră.
Dacă nu vreţi să raportaţi direct la poliţie,
există şi procedura de raportare anonimă
printr-o terţă parte.
Dacă nu vreţi să faceţi nimic, şi aveţi
nevoie de suport ca să ȋnţelegeţi ce vi s-a
ȋntâmplat, membrii Encompass Network,
organizaţiile de criză ȋn caz de viol, şi
Victim Support Scotland, vă pot ajuta ȋn
acest sens.
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HĂRŢUIREA &
URMĂRIREA
l

l

l

l

l

l

În Scoţia, constituie infracţiune hărţuirea
neȋncetată la telefon, ȋn persoană, sau pe
reţelele sociale, de către un client, sau altă
persoană.
Constituie infracţiune ameninţarea repetată
a unui client, sau a altei persoane, de a vă
expune public prietenilor, familiei, sau
angajatorului.
Constituie infracţiune prezenţa neinvitată
ȋn mod repetat a unui client, sau a altei
persoane la dumneavoastră acasă, la locul
de muncă, sau urmărirea ȋn public.
Poliţia scoţiană consideră contactările
nedorite şi ameninţările cu publicarea
materialelor fără acordul dumneavoastră,
ca ﬁind Stalking Behaviours (hărţuire). Se
consideră hărţuire acţiunea repetată, care
vă sperie, sau vă alarmează.
Păstraţi orice dovadă de comportare
ameninţătoare. Folosiţi app-ul FollowItApp
pentru a ȋnregistra incidentele. Este spre
folosul dumneavoastră dacă păstraţi un
jurnal al incidentelor, şi este decizia
dumneavoastră cum folosiţi aceste
informaţii.
Puteţi raporta poliţiei dacă sunteţi urmărită
sau hărţuită, la numerele de telefon 101 sau
999, ȋn caz de urgenţă, sau puteţi merge
personal la postul de poliţie, sau raportaţi
online, prin intermediul Stalking Form
(formular pentru urmărire).

VIOLENŢA ŞI
AMENINŢAREA CU
VIOLENŢA NU SUNT
TOLERABILE
Ca orice altă persoană, aveţi dreptul să nu
trăiţi ȋntr-o atmosferă de frică, intimidare
sau violenţă. Violenţa nu este acceptabilă
sub nici o formă. Nu este vina
dumneavoastră, este ȋntotdeauna vina
clientului. Poliţia va lua ȋn serios plângerea
dumneavoastră, şi nu vor ﬁ inﬂuenţaţi de
faptul că oferiţi servicii sexuale pe bani.
Poliţia scoţiană are oﬁţeri specializaţi, care
ȋnţeleg şi răspund nevoilor individuale.
Membrii Encompass Network şi a Rape Crisis
din Scoţia, vă pot sprijini pe toată perioada
necesară.
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EXPLOATAREA SEXUALĂ ŞI
TRAFICAREA DE PERSOANE
Permanent există multe persoane, bărbaţi, femei
şi copii, traﬁcaţi ȋn şi prin Scoţia, de multe ori, ȋn
scopul exploatării sexuale. Dacă aţi fost rănită ﬁzic,
ameninţată, şantajată, sechestrată, forţată, sau
plătită ȋn bani sau bunuri, pentru a ﬁ relocată ȋn
altă parte ca să vă vindeţi serviciile sexuale,
ȋnseamnă că, ȋn fapt, aţi fost traﬁcată. Traﬁcarea de
persoane nu se desfăşoară neapărat dintr-o ţară ȋn
alta, poate ﬁ şi dintr-un oraş ȋn altul, sau de la o
locuinţă la alta ȋn aceeaşi localitate. Traﬁcarea de
persoane constituie infracţiune ȋn Scoţia, şi dacă
aţi fost relocată, puteţi ﬁ considerată o victimă a
traﬁcului de persoane, ceea ce vă oferă
posibilitatea de a primi sprijinul guvernului
scoţian, prin intermediul organizaţiei TARA.

IEŞIREA DIN CIRCUITUL DE VÂNZARE
/SCHIMB AL SERVICIILOR SEXUALE
Unele femei se implică ȋn vanzarea de servicii
sexuale, pentru că au sentimentul că nu au alte
opţiuni ȋn viaţă. Alte femei sunt exploatate sau
forţate de alţii, să ofere servicii sexuale la schimb
cu câştiguri ﬁnanciare, sau de altă natură.

Este de ȋnţeles că, din diferite motive, vă poate
ﬁ diﬁcil sau imposibil să renunţaţi la vânzarea/
schimbul de servicii sexuale. Encompass Network
şi alte organizaţii similare, vă oferă suport,
indiferent dacă vreţi să vă opriţi sau nu din
această activitate. Este dreptul dumneavoastră
să ﬁţi sprijinită atunci când simţiţi nevoia, şi să
vorbiţi despre ceea ce simţiţi şi despre starea
emoţională, şi de asemenea, este dreptul
dumneavoastră să decideţi singură ce vreţi să
faceţi mai departe, fără să vă ﬁe teamă şi fără
a ﬁ criticată pentru asta.
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ÎNGRIJIRE
Pentru a vă controla mai bine sentimentele şi
reacţiile, aveţi câteva posibilităţi:
l

l

l

Nu vă izolaţi. Deşi tendinţa normală este
să tăiaţi toate legăturile, asta ar putea să
ȋnrăutăţească situaţia. Încercaţi să contactaţi
persoanele ȋn care aveţi ȋncredere, şi a căror
prezenţă vă face plăcere, şi gândiţi-vă că aţi
putea găsi suport la un serviciu unde puteţi
discuta ȋn siguranţă, fără teama de a ﬁ criticată
sau de a nu ﬁ crezută.
Câteodată este util să vă concentraţi la lucrurile
de zi cu zi, cum ar ﬁ să vă uitaţi la televizor, să
vă jucaţi pe calculator, sau să faceţi sport, sau
ocupaţi-vă de un hobby.
Încercaţi să reduceţi stresul din viaţa
dumneavoastră, ca să nu vă copleşească
tensiunea de acasă sau de la muncă. Vă pot ﬁ
de ajutor exerciţiile de relaxare, desenul sau
pictura, să ţineţi un jurnal, depinde de ce vă
interesează. Încercaţi să vă faceţi o rutină
zilnică, pentru că vă oferă un grad de stabilitate
atunci când trebuie să ȋnfruntaţi situaţii
traumatice.

l

l

l

l

Îngrijiţi-vă starea ﬁzică, ȋncercaţi să dormiţi mai
mult, stabiliţi-vă o rutină zilnică. Faceţi mişcare
ȋn ﬁecare zi, pentru că vă ajută să vă simţiţi mai
bine şi să dormiţi mai bine. Păstraţi o dietă
echilibrată. Dacă mâncaţi des şi puţin, vă ajută
să nu mâncaţi prea mult sau prea puţin.
Reduceţi sau renunţaţi complet la alcool şi
droguri. Chiar dacă acestea vă ajută pe termen
scurt, pe termen lung vă crează probleme.
Acordaţi-vă timp pentru relaxare şi odihnă.
Există multe tehnici de relaxare, de exemplu
respiraţia adâncă, concentrarea pe respiraţie,
muzica sau cititul.
Mişcarea ﬁzică reduce stresul, vă ajută la
sănătatea ﬁzică şi emoţională şi vă face să vă
simţiţi mai bine. Chiar şi o plimbare scurtă ȋn
ﬁecare zi face diferenţa, sau munca prin casă,
ȋnotatul, mersul cu bicicleta, exerciţiile
aerobice, dansul..., sau orice altceva vă place să
faceţi.
Fiţi ȋngăduitoare cu dumneavoastră, gândiţi-vă
că ceea ce simţiţi este o reacţie normală la o
experienţă care v-a copleşit, pentru că nu v-aţi
simţit ȋn siguranţă. Multe persoane se
ȋnvinovăţesc pentru ceea ce li s-a ȋntamplat,
sau pentru modul cum au fost afectate, gândind
astfel: 'Dacă nu aş ﬁ făcut asta', sau 'De ce nu
mi-a trecut ȋncă?' Reţineţi că, nevoile
dumneavoastră sunt importante, iar modul ȋn
care vă adresaţi, inﬂuenţează modul ȋn care
gândiţi despre dumneavoastră ȋnşivă.
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CONTACTE UTILE
Numărul de urgentă pentru poliţie, ambulanţă,
sau pompieri, este 999.

Alcoolici Anonimi – 0800 917 7650 (sprijin pentru
alcoolici)
Breathing Space – 0800 83 85 87 (număr gratuit
conﬁdenţial pentru cei care suferă de depresie,
anxietate)
Domestic Abuse Helpline – 0800 027 1234 (sprijin
pentru abuz/control domestic)
Client Eye – App pentru raportare –
https://clienteye.app
Crimestoppers – 0800 555 111 (apelurile de pe mobil, se
aﬁşează pe o factură specială)
Encompass Network – https://encompassnetwork.info
Followit – App pentru ȋnregistrarea cazurilor de
urmărire – https://followitapp.org.uk

NHS 24 – 111 – Sunaţi la acest număr pentru sănătatea
dvs. ﬁzică şi mentală (veţi ﬁ direcţionată către serviciile
medicale locale)
Poliţia – 101 – Numărul de telefon care nu e pentru
urgenţe
Rape Crisis Scotland Helpline – 08088 01 03 02 (6pmmiezul nopţii, 7 zile pe săptămână)
Refugee Council – 0141 248 9799 (sfaturi şi suport
pentru refugiaţi şi azilanţi)
Revenge Porn Helpline –
help@revengepornhelpline.org.uk
Samaritans – 116 123 (suport pentru depresivi şi
sinucigaşi, număr gratuit)
Scottish Child Law Centre – 0131 667 6333 (sfaturi
juridice pentru copii şi tineri, cu vârsta de până la 21 de
ani)
Scottish Women's Aid – 0800 027 1234 (suport pentru
situaţiile de abuz/control domestic)

Hollieguard – App de siguranţă –
https://hollieguard.com

Scottish Women's Rights Centre – 08088 010 789
(informaţii juridice gratuite şi consiliere pentru cei care
au suferit acte de violenţă pe criterii sexuale)

In Care Survivors Service Scotland – 0800 121 6027
(un serviciu de sprijinire a adulţilor care au fost abuzaţi
ȋn copilărie, când se aﬂau ȋn grija statului)

Sexual Health Scotland – 0800 22 44 88 (pentru o
clinică ginecologică ȋn zona dumneavoastră)

LGBT Youth Scotland Domestic Abuse Project – Mesaje
la numărul 07786 202 370 (sprijin pentru persoane
tinere lesbiene, homosexuale, bisexuale şi transexuale,
care suferă de abuz/control domestic)
Narcotics Anonymous – 0300 999 1212 (sprijinirea
dependenţilor de droguri)
National Ugly Mugs – Raportare şi partajare de
informaţii – https://nationaluglymugs.org

Shelter Scotland – 0808 800 4444 (sprijin pentru
persoanele fără adăpost)
Trafﬁcking Awareness Raising Alliance (TARA) – 0141 276
7724
Victim Support Scotland – 0800 160 1985
You My Sister – Organizaţie de sprijin –
https://youmysister.org.uk

Evidenţierea riscurilor la care vă
expuneţi atunci când vindeţi
/schimbaţi servicii sexuale, precum
şi sfaturi şi strategii pe care poate
le-aţi folosit până acum, sau poate
ȋncă nu.

PLANURI
DE SIGURANŢĂ

www.encompassnetwork.info

