Prostitúció és
kizsákmányolás

Kizsákmányolják Önt vagy akarata ellenére prostituáltként
dolgozik? Vagy ismer valakit, akinek ehhez köze van?
Kérjen segítséget!
Ha Ön prostituáltként dolgozik, könnyen lehet, hogy kényszerítik vagy kizsákmányolják.
A holland hatóságok és segélyszervezetek meg akarják akadályozni ezt, és segíteni
szeretnének Önnek. A következő helyzetek utalhatnak kizsákmányolásra:
• Más munkát kell végeznie, mint amit ígértek Önnek;
• Ön 18 évnél fiatalabb, és prostituáltként dolgozik;
• Egy olyan személy, aki megszervezte az Ön számára a munkát, vagy egy “loverboy”
arra kényszeríti, hogy prostituáltként dolgozzon;
• Az, akinek dolgozik, azzal fenyegeti Önt, hogy feljelenti, amiért illegálisan tartózkodik
Hollandiában;
• Saját útlevele vagy úti okmányai nincsenek az Ön birtokában;
• A pénzt, amit keres, vagy annak egy nagy részét le kell adnia;
• Akkor is dolgoznia kell, ha beteg;
• Nagy összegű tartozást kell törlesztenie annak, akinek dolgozik;
• Nem határozhat saját maga arról, hol dolgozik vagy hol tartózkodik;
• Mindig más-más helyszínen kell dolgoznia, és gyakran nem is tudja, hol van;
• Otthonából nem mehet önállóan a munkahelyére és vissza;
• Nem vásárolhat egyedül vagy nem vehet egyedül új ruhákat;
• Önt vagy családját bántalmazzák, zsarolják vagy fenyegetik;
• Rossz munkakörülmények között dolgozik;
• Arra kényszerítik, hogy nem biztonságos szexet folytasson;
• Bizonyos szexuális cselekvések elvégzésére kényszerítik;
• Ön nem utasíthat el ügyfeleket;
• Hosszú munkaidőket kell egyben ledolgoznia;
• Csak akkor engedélyeznek pihenőt Önnek, ha egy meghatározott minimum összeget
megkeresett, vagy egy meghatározott minimális számú ügyféllel volt.
A fenti helyzetek közül egy vagy több illik Önre, vagy valakire, akit ismer? Akkor Ön
(vagy az ismerőse) talán kizsákmányolás áldozata. Ne hagyja ezt – kérjen segítséget!

Hol kaphat segítséget?
Ön a prostitúcióban dolgozik és kérdései vannak vagy segítségre van szüksége.
A lakóhelyén található segítőkön keresztül az Emberkereskedelmi Koordinációs
Központhoz (CoMensha) is fordulhat. Ez a független alapítvány a kizsákmányolás
áldozatainak elhelyezését is megszervezi. Mindent, amit elmond, bizalmasan kezelünk.
E-mail: info@comensha.nl, vagy hívja a következő számot:
033 448 11 86 (hétfőtől péntekig 9:00-től 17:00 óráig). Holland és angol nyelven kérhet
tájékoztatást.
Segítségért közvetlenül a rendőrséghez is fordulhat (0900-8844). Hollandiában
megbízható a rendőrség. A tartózkodási engedély kérelmezése a rendőrségen keresztül
történik. Ha nehézséget okoz az Ön számára elmenni a rendőrségre, akkor vonja be
segítőinket, hogy ők tájékoztathassák a rendőrséget helyzetéről.

Milyen jogai vannak Önnek, mint áldozatnak?
Ha Ön kizsákmányolás vagy emberkereskedelem áldozata, akkor Ön bizonyos jogokkal
rendelkezik. Ha Ön illegálisan tartózkodik Hollandiában, a legális hollandiai
tartózkodás lehetősége lehetővé teszi azt, hogy ezekkel a jogokkal élhessen.
Amennyiben Ön kizsákmányolás vagy emberkereskedelem áldozata, Ön az alábbi
jogokkal rendelkezik:
• Három hónap gondolkodási idő annak eldöntésére, hogy tesz-e feljelentést vagy más
módon szeretne együttműködni a gyanúsítottak felkutatásában és vád alá
helyezésékben. A gondolkodási idő alatt nem utasítják ki Önt az országból;
• Ideiglenes tartózkodási engedély, ha feljelentést tesz vagy Ön együttműködik a
gyanúsítottak felkutatásában és vád alá helyezésében. Ezt a tartózkodási engedélyt a
gyanúsítottak felkutatásának, vád alá helyezésének és elítélésének időtartamára kapja
meg;
• Az Ön legális hollandiai tartózkodásának ideje alatt szállást, segélyt és orvosi ellátást
kaphat.
• Ugyanakkor a tartózkodási engedély időtartama alatt joga van Hollandiában munkát
vállalni.

További információk
További információkat az alábbi weboldalon találhat: www.prostitutiegoedgeregeld.nl.
Amennyiben további információkat keres a munkakörülményekre vonatkozóan, vegye
fel a kapcsolatot az Inspectie SZW-vel (Ford. megjegyzése: SZW Felügyelet):
www.inspectieszw.nl vagy 0800-5151 (ingyenes hívószám).

Bejelentés
Ha Önnek információja van kizsákmányolásról vagy emberkereskedelemről, de nem mer
a rendőrségre menni, hívja névtelenül a Bűncselekmények Anonim Bejelentővonalát
(Meld Misdaad Anoniem): 0800-7000.
További kérdései vannak a tájékoztató füzet tartalmával kapcsolatban, vagy szeretne
több példányt rendelni? Hívja ingyenesen a következő számot: 1400 (hétfőtől péntekig
8:00 órától 20:00 óráig), vagy keresse fel az alábbi weboldalt: www.rijksoverheid.nl.
Több példány is letölthető az alábbi weboldalon keresztül: www.rijksoverheid.nl dokumentumok és publikációk - címszó prostitúció.
A tájékoztató füzet más nyelveken is rendelkezésre áll. Fordulhat az Ön lakóhelyén
működő segítőkhöz is.
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