VOORKOM UITBUITING VAN
VLUCHTELINGEN
Door de oorlog in Oekraïne ontvluchten veel mensen dat land. Ook Nederland heeft te maken
met een aanhoudende stroom vluchtelingen. Helaas zijn er vermoedens dat vluchtelingen
slachtoffer worden van mensenhandel. Vluchtelingen lopen een groter risico om slachtoffer
van mensenhandel te worden, omdat ze weinig geld en bezittingen bij zich hebben,
de taal niet spreken, niet weten welke rechten ze hebben en geen
netwerk hebben waar ze op kunnen vertrouwen.

ER ZIJN VERSCHILLENDE VORMEN VAN MENSENHANDEL

SEKSUELE
UITBUITING

Bij seksuele uitbuiting wordt
iemand gedwongen seksuele
diensten te verrichten.

ARBEIDSUITBUITING

Bij arbeidsuitbuiting werkt
iemand onder dwang of onder
(zeer) slechte omstandigheden en
arbeidsvoorwaarden.

CRIMINELE
UITBUITING

Bij criminele uitbuiting wordt
iemand gedwongen strafbare
feiten te plegen, zoals diefstal,
drugshandel of het knippen van
hennep.

WAT KUNT U DOEN OM UITBUITING VAN
VLUCHTELINGEN TE VOORKOMEN?
1

SIGNALEREN

Wees als medewerker van een opvanglocatie alert op mogelijke signalen van mensenhandel.
De alarmbellen moeten gaan rinkelen als iemand:

 Niet beschikt over eigen identiteitspapieren, of alleen een foto ervan heeft;
 Geld moet afgeven aan iemand anders;

 Dagelijks aan de poort van de opvanglocatie wordt opgehaald en weer afgezet;
 Meerdere dagen afwezig is of op vreemde tijden in en uit loopt;
 Geheimzinnig doet over waar hij of zij heen gaat;

Zie ook de signalen-

kaart mensenhandel
van het Expertise-

centrum Mensenhandel
en Mensensmokkel
(EMM)

 Blauwe plekken heeft, of andere sporen van lichamelijke mishandeling;

 Bezoek krijgt van (malafide) uitzendbureaus die werk of huisvesting aanbieden.

2

WAARSCHUWEN

(INFORMATIE)FLYERS

Medewerkers van opvanglocaties kunnen vluchtelingen waarschuwen en weerbaar maken
tegen mensenhandel. Hiervoor kunt u deze informatieflyers gebruiken in het Nederlands,
Engels en Oekraïens. Deel ze uit en hang ze op.

3

MELDEN

NEDERLANDS
ENGELS
OEKRAÏENS

Als er vermoedens zijn van mensenhandel, meld dit dan. Dit kan bij:

De gemeente:

PRINTBESTAND

 Vaak is er een aandachtsfunctionaris mensenhandel of een lokaal of regionaal meldpunt.
Kent u dit niet, vraag het dan aan medewerkers van de afdeling Veiligheid

Het Team Mensenhandel van de politie:

B
 el met 0900-8844 en vraag naar Team Mensenhandel.
 Bij spoed of een acute verdachte situatie: bel 112

Het meldpunt van de Nederlandse Arbeidsinspectie (enkel bij vermoeden van arbeidsuitbuiting):

 Algemeen meldnummer: 0800-5151

 Anoniem melden Noord-Oost-Nederland: 06–10 21 34 45
 Anoniem melden West-Nederland: 06–23 86 61 45
 Anoniem melden Zuid-Nederland: 06–10 78 21 17

 Anoniem melden Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland: 06–83 12 04 68

Meld Misdaad Anoniem (gratis): 0800-7000

MEER WETEN?
Download dan de uitgebreide toolkit van Comensha .
www.comensha.nl/mensenhandel-academy/asielketen/step-toolkit-voorlichtingsmateriaal/step-toolkit-voor-asielketen
Ook de e-learning Ondermijning van het RIEC heeft een onderdeel mensenhandel.
Deze is op te vragen bij de afdeling Veiligheid van de gemeente.

