MENSENHANDEL

CKM IS ONDERDEEL VAN FIER

Mensenhandel is uitbuiting onder een bepaalde vorm van dwang of misleiding,
zowel in de seksindustrie als in andere bedrijfstakken, waaronder de horeca,
land- en tuinbouw. Uitbuiting in de seksindustrie komt voor in onder andere de
(raam)prostitutie, de escortbranche, en (kinder)porno-industrie. Aanvankelijke
instemming met het verrichten van de werkzaamheden betekent niet dat er
geen sprake kan zijn van mensenhandel. De onvrijwilligheid kan in een later
stadium ontstaan.

SIGNALEN VAN MENSENHANDEL:
MEERVOUDIGE AFHANKELIJKHEID
De werknemer:
heeft niet zelf de reis, visa, etc. geregeld;
beschikt over een vals paspoort;
verblijft illegaal;
heeft geen eigen woonruimte c.q. overnacht op
werkplek;
is onbekend met het werkadres;
is in sociaal isolement gebracht door werkgever;
heeft schuldopbouw bij derden.

STERKE INPERKING BASISVRIJHEDEN
De werknemer:
mag geen contact hebben met de buitenwereld;
wordt medische hulp onthouden;
heeft geen zelfstandige bewegingsvrijheid;
heeft geen beschikking over eigen identiteits
papieren;
beschikt niet vrijelijk over eigen verdiensten;
moet een onredelijk groot deel van de inkomsten
afdragen.

WERKEN ONDER ZEER SLECHTE
OMSTANDIGHEDEN
De werknemer:
ontvangt een ongebruikelijk laag loon;
heeft uitzonderlijk lange werkdagen of werk
weken;
werkt onder alle omstandigheden;
wordt gechanteerd of zijn/haar familie wordt
bedreigd;
gaat om met personen die geassocieerd worden
met mensenhandel;
wordt verplicht om een minimaal bedrag per dag
te verdienen;
neemt een slaafse houding aan t.o.v. exploitant;
werkt en/of woont in gebouwen met camera’s,
schuilplaatsen, fake inrichting, bodyguards, etc.
AANTASTEN VAN LICHAMELIJKE
INTEGRITEIT
De werknemer wordt bedreigd of geconfronteerd met
geweld; sporen van lichamelijke mishandeling.
Er zijn kenmerken die duiden op afhankelijkheid van
exploitant (tatoeages of voodoomateriaal).

DE UITBUITING IS NIET INCIDENTEEL
De werknemer werkt afwisselend op verschillende
plaatsen.

VERMOEDENS VAN
MENSENHANDEL?
Meld dit bij de plaatselijke politie via 0900-8844,
of anoniem door het gratis nummer Meld Misdaad
Anoniem te bellen op 0800-7000.
Andere belangrijke gegevens:
Fier: expertise- en behandelcentrum op terrein
van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Advies en
aanmeldingen: 088 – 20 80 000
CKM: zet in op de verbetering van de (rechts)positie van slachtoffers. Er wordt gewerkt aan
een grotere bewustwording, zowel onder het
grote publiek als onder professionals.
DEZE SIGNALENKAART WORDT U AANGEBODEN
DOOR CKM, ONDERDEEL VAN FIER.
MEER WETEN? KIJK OP WWW.CKM-FIER.NL

