ASPECTE LEGALE

→ În Italia, prostituția – cu alte cuvinte prestarea de servicii sexuale în schimbul unei sume de bani – NU
ESTE ILEGALĂ.

Această prevedere se aplică atât bărbaților, cât și femeilor, indiferent de naționalitate. În cazul în care
poliția abordează o muncitoare sexuală, ei nu o pot amenda (adică nu îi pot cere bani) şi nici nu o pot
trimite la închisoare sau într-o tabără de detenţie pe motiv că ea este plătită în schimbul sexului. Îi pot
cere să îi urmeze la secție doar atunci când nu deţine sau nu are la ea documentele.

O muncitoare sexuală care lucrează pe stradă sau într-un loc public poate fi amendată cu o sumă cuprinsă
între 16 şi 93 de euro, DAR NU POATE FI ARESTATĂ. Unele municipalităţi (comuni) emit, însă, amenzi mai
mari lucrătoarelor sexuale de pe stradă.

Cu toate acestea, ESTE ILEGAL:
•

să deții sau să administrezi un loc unde să vină oameni care să ofere sau să cumpere servicii sexuale,
fie că e vorba de un club, bar, sau orice alt fel de loc.

•

să închiriezi altor persoane o casă sau un apartament în care se prestează servicii sexuale. Nu este,
totuși, ilegal să îi închiriezi o casă sau un apartament unei persoane care lucrează în industria
sexului, atâta timp cât ea intenționează să locuiască, nu să lucreze ca muncitoare sexuală, acolo.
Mai mult, este ilegal să îi ceri mai mulţi bani doar din cauza profesiei sale de muncitoare sexuală.

•

să convingi sau să obligi o persoană să vândă servicii sexuale, dar şi să câştigi bani din munca unei
persoane care practică prostituţia (chiar şi pe internet). Această faptă constituie o infracţiune atunci
când se petrece pe teritoriul italian, dar şi atunci când o persoană este trimisă să muncească în afara
Italiei, sau când este trimisă din alte țări să muncească în Italia.

Legea italiană spune că oricine susţine sau exploatează în orice fel prostituţia altora poate fi amendat și
trimis la închisoare. Regula se poate aplica chiar şi în cazul persoanelor care ajută (fără a îi exploata sau a le
exploata) pe cei și cele din industria sexului. De exemplu, o persoană care conduce zilnic cu mașina la
muncă o lucrătoare sexuală poate fi condamnată. Tot așa, un adult (cu alte cuvinte o persoană cu vârsta
legală de peste 18 ani) susţinut financiar de o muncitoare sexuală poate fi condamnat. Acest lucru se poate

aplica și persoanei care închiriază o locuință unei muncitoare sexuale care apoi va lucra în acea casă.
Această prevedere se poate extinde chiar şi asupra clienţilor obişnuiţi.

ÎN ITALIA, PROSTITUȚIA NU ESTE CONSIDERATĂ MUNCĂ OBIȘNUITĂ (ȘI CA ATARE NU ÎȚI OFERĂ DREPTUL
LA PENSIE, LA PERMESSO DI SOGGIORNO, SAU ORICE ALTE DREPTURI MUNCITOREȘTI).

CU TOATE ACESTEA, CONFORM LEGII ITALIENE, CEI ŞI CELE CARE MUNCESC CA MUNCITORI ŞI MUNCITOARE
SEXUALE TOT TREBUIE SĂ PLĂTEASCĂ TAXE. Practic, o muncitoare sexuală care deține un cont bancar riscă
să fie amendată pentru neplata taxelor în cazul în care deține bani într-un cont dacă nu poate să
demonstreze că ar fi avut cum să îi câștige prin alte mijloace în afara prostituției.

Tocmai pentru că nu este recunoscută ca meserie, ci stigmatizată, prostituția este o profesie periculoasă, iar
mulți oameni, inclusiv autoritățile, abuzează muncitoarele sexuale. Cu toate acestea, există metode prin
care te poți apăra.

→ DACĂ CONSIDERI CĂ AI FOST ABUZAT SAU ABUZATĂ, POŢI BENEFICIA GRATUIT DE UN AVOCAT. În Italia
există consiliere legală gratuită (gratuito patrocinio): persoanele fără venit sau bani, solicitanţii de azil şi
cei care fac recurs împotriva unei decizii negative a comisiei pot beneficia gratuit de un avocat. În unele
cazuri, chiar şi persoanele care sunt exploatate dar nu au un permesso di soggiorno o pot obţine, deşi este
un proces complicat.

AUTOAPĂRARE

În cazul în care cineva te amenință, fie doar pe tine sau familia ori copiii tăi, sau în cazul în care cineva te
hărțuiește fizic sau sexual – cu alte cuvinte, dacă te rănește sau te obligă să întreții relații sexuale cu el – ai
dreptul să te aperi cu orice mijloace. Legea prevede că orice persoană are dreptul să se apere împotriva
unei agresiuni și că oricine folosește violența ca formă de autoapărare nu va fi pedepsit sau pedepsită.

→ Nu te teme să îți rănești agresorul. Dacă nu poți fugii, folosește-ți toată forța pentru a te apăra. Orice
obiect poate deveni o armă (mâinile, picioarele, cheile, geanta sau poșeta, vocea ta).

ASPECTE MEDICALE ȘI DE SĂNĂTATE

→ FOLOSEŞTE ÎNTOTDEAUNA PREZERVATIVUL

Folosirea prezervativului în timpul oricărui contact sexual (chiar şi a celor orale sau anale) te protejează de
HIV (SIDA) şi de alte boli. Poţi fi infectat sau infectată cu HIV în urma unui contact sexual (chiar şi în urma
unuia oral sau anal) dar şi în urma contactului cu sângele provenit din răni nu foarte mari. HIV nu se
transmite prin salivă.

Pe lângă HIV, în urma contactului sexual poţi fi infectată și cu alte boli, cum ar fi HPV, chlamydia, gonoree,
sifilis şi hepatită.

→ DIAGNOSTICAREA HIV ȘI A ALTOR BOLI, PRECUM ȘI AVORTUL SUNT GRATUITE ȘI LE POȚI OBȚINE ÎN
SPITALUL DIN FOGGIA, 1 viale Pinto, tel. 0881 731 111. Trebuie să întrebi la Day Hospital. Este deschis în
fiecare dimineață, de luni până vineri 8-13. Acolo poți fi consultată medical şi pentru alte boli, dar vei avea
nevoie de o trimitere. Poți obține o trimitere de la medicul tău (GP), dar ai nevoie de un STP sau de un card
de sănătate.

Pentru a evita bolile, este important să îţi faci periodic controalele necesare. Nu aştepta până când simți
că ai probleme sau până când ți se face rău!

→ PENTRU A EVITA SARCINILE NEDORITE TREBUIE SĂ FOLOSEȘTI UN PREZERVATIV SAU ALTE MIJLOACE
DE CONTRACEPȚIE (PILULA, SPIRALA ETC.)

Prezervativele pot fi folosite o singură data. Nu curăța niciodată prezervativul, deoarece acesta se va rupe
mai ușor. Pentru sexul oral există prezervative cu diverse arome (căpşuni, banane). Nu derula prezervativul
înainte de a îl aplica. Ai grijă să nu îl rupi cu unghiile sau dinţii atunci când deschizi ambalajul. Nu folosi mai
mult de un prezervativ deodată şi nu aplica vaselină sau alte uleiuri, întrucât ele vor deteriora prezervativul.
Există creme pe bază de apă (lubrifianți) pe care le poţi folosi pentru ca actul sexual să se desfăşoare mai
uşor.

→ ÎN CAZUL ÎN CARE PREZERVATIVUL SE RUPE SAU RĂMÂNE ÎNĂUNTRU, spală-te imediat şi încearcă să
împingi afară sperma, de parcă ai urina. Atunci când se întâmplă acest lucru, este important să mergi
imediat să îți faci testele necesare.

Reţine că AMPICILINA NU TE PROTEJEAZĂ ÎMPOTRIVA SARCINILOR ATUNCI CÂND PREZERVATIVUL SE
RUPE SAU ATUNCI CÂND NU ÎL FOLOSEŞTI. Există şi alte metode de a nu rămâne gravidă după sexul
neprotejat: trebuie să îi ceri unui doctor să îţi asigure PASTILA DE A DOUA ZI (PILOLA DEL GIORNO DOPO)
în decursul a trei zile de la momentul contactului sexual. Poţi merge la un CONSULTORIO FAMILIARE pentru
a obţine această pastilă (vezi adresa de mai jos pentru provincia Foggia). Alternativ, poţi cumpăra PILLOLA
DEI 5 GIORNI DOPO, pilula de a cincea zi, numită EllaOne, în orice farmacie. Poţi lua această tabletă în
primele 5 zile de la contactul neprotejat, dar cu cât o vei lua mai repede cu atât mai bine! O poţi obţine fără
niciun fel de prescripţie de la un doctor şi costă în jur de 35 de euro: în cazul în care farmacistul îți cere o
prescripţie medicală sau un test de sarcină, spune-i că legea s-a schimbat recent şi că EllaOne poate fi
vândută celor cu vârsta de peste 18 ani fără prescripţie.

Nu folosi vată atunci când eşti la ciclu, deoarece aceasta este dificil de scos și pot rămâne înăuntru bucăţi
mici, producând infecţii. Foloseşte bureţi.

CUM ȘI UNDE POȚI AVORTA

→ DACĂ EŞTI GRAVIDĂ ŞI NU DOREŞTI SĂ AI UN COPIL, ŢINE MINTE CĂ AVORTUL ESTE GRATUIT ŞI ÎL POŢI
OBŢINE CHIAR ŞI FĂRĂ UN PERMESSO DI SOGGIORNO (DOCUMENTELE SAU PERMISUL DE ȘEDERE).

POŢI AVORTA, ÎNSĂ, NUMAI ÎN TIMPUL PRIMELOR TREI LUNI DE SARCINĂ (pe care le poţi calcula
începând din prima zi a ultimului ciclu mestrual). Aşadar, este important să îţi aminteşti când ai avut
ultima menstruaţie şi să faci deîndată un test în cazul în care ciclul îţi întârzie.

Poţi cumpăra testul de sarcină în orice farmacie şi îl poţi face începând cu prima zi după data la care ar fi
trebuit să îţi vină ciclul. NU E RECOMANDAT SĂ FOLOSEȘTI MEDICAMENTE PRECUM CYTOTEC PENTRU A
ÎȚI INDUCE UN AVORT, deoarece poți pierde mult sânge și acest lucru îți poate provoca decesul. Cytotec nu

funcționează întotdeauna, mai ales atunci când o femeie a fost gravidă mai mult de trei luni. Este în orice
caz mai bine să faci o ecografie în spital pentru a te asigura ca nu există complicații cu sarcina.

Dacă nu ai nicio altă opțiune, ține minte că trebuie să iei 4 pilule de 3 ori la fiecare 3 ore (12 pilule cu
totul). Trebuie să ții pilulele sub limbă cel puțin 30 de minute - nu le înghiții! Când iei pilula, nu consuma
alcool și nu lua niciun alt medicament în afară de analgezice sau calmante. Nu lua Cytotec dacă suferi de
boli grave, precum anemie. Când iei Cytotec e normal să simți dureri și să începi să sângerezi după câteva
ore. Poți pierde sânge vreme de multe zile după ce ai luat Cytotec, chiar până la două săptămâni. Dacă nu
pierzi sânge înseamnă că nu ai avortat. Cu toate acestea, dacă pierzi în continuare mult sânge (mai mult
de două tampoane într-o oră timp de mai mult de două ore), dacă ai temperatura crescută, sau dacă
simți multă durere pentru o perioadă îndelungată, mergi imediat la spital. În orice caz, poți merge la spital
după ce ai luat pastilele, deoarece doctorii nu vor știi că le-ai luat și ar putea părea că a fost vorba de un
avort spontan. DUPĂ DOUĂ SĂPTĂMÂNI, FĂ-ȚI UN AL DOILEA TEST PENTRU A FII SIGURĂ CĂ AI AVORTAT.
POȚI FACE O ECOGRAFIE.

→ DACĂ VREI SĂ AVORTEZI ÎN SIGURANȚĂ EXISTĂ LOCURI ÎN CARE POȚI MERGE. ELE SE NUMESC
CONSULTORIO. Pentru a avorta în spital este preferabil să fii însoțită, deoarece nu toți doctorii acceptă să
facă avorturi și poate fi dificil să îl faci la timp. Iată o listă cu locurile unde poți merge:

DATELE DE CONTACT ALE CENTRELOR DE AJUTOR DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ( CONSULTORI) ȘI ALE
ASOCIAȚIILOR DIN PROVINCIA FOGGIA

BORGO MEZZANONE
VIALE DEL MEZZOGIORNO, (sub turn)
LUNI 14.00 – 18.00 ; MARȚI 9.00 – 14.00

CERIGNOLA
VIA XX SETTEMBRE, 1
Tel. 0885.419261 / 0885.419786
DE LUNI PÂNĂ VINERI 8.30 – 13.30 ; MARȚI ȘI JOI 15.30 – 18.00

FOGGIA
CONSULTORIO N. 1

VIA ALVAREZ, 2 - Tel. 0881.88495
DE LUNI PÂNĂ VINERI 9.00 – 13.30
LUNI, MARȚI, JOI 16.30 – 18.30

CONSULTORIO N. 2
VIA GRECIA - Tel. 0881.884408-04-05
DE LUNI PÂNĂ VINERI 9.00 – 13.30
MARȚI, JOI 16.30 – 18.30

CONSULTORIO N. 3
VIA DELLA REPUBBLICA, 26 - Tel. 0881.884962-3
DE LUNI PÂNĂ VINERI 9.00 – 12.30
MARTI, JOI 16.00 – 18.00

ORTA NOVA
CORSO UMBERTO I
Tel. 0885.419114 / 0885.419126
DE LUNI PÂNĂ VINERI 8.00 – 13.00 ; MIERCURI, JOI 15.00 – 18.00

SAN SEVERO
VIA DON ALDO PRATO, 72
Tel. 0882.200349
DE LUNI PÂNĂ VINERI
8.00 – 12.30 PM ; MARȚI ȘI JOI 16.30 PM – 18.30 PM

STORNARELLA
C.SO VITT. EMANUELE III, 4
Tel. 0885.432779
MIERCURI 9.00 – 12.00 ; JOI 16.00 – 17.00
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