Preventie?
Ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag, jeugdprostitutie en mensenhandel geven
wij voorlichtingen en trainingen.
Scholen en organisaties in Rotterdam kunnen hier (gratis of tegen
gereduceerd tarief) gebruik van
maken. Neem bij interesse vrijblijvend contact met ons op via ons
secretariaat.

Meldpunt mensenhandel
Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel
Stichting Humanitas
Pieter de Hoochweg 110
3024 BH Rotterdam
(010) 236 52 56 meldpunt jeugdprostitutie en mensenhandel
(010) 236 52 12 secretariaat ESSM
pmw@stichtinghumanitas.nl
www.humanitasexpertisecentrum.nl

Vermoedens van mensenhandel?
Herken, signaleer en meld!

Vermoedens van mensenhandel?
Het Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel
(ESSM) van Stichting Humanitas is werkzaam in de regio Rotterdam-Rijnmond. Het ESSM biedt begeleiding, zorg en opvang aan
slachtoffers van mensenhandel en jeugdprostitutie. Ook geeft het
ESSM voorlichtingen & trainingen aan jongeren en professionals.

Hoe kan ik mensenhandel herkennen?
Signaleren van mensenhandel
is belangrijk. Slachtoffers kunnen hulp nodig hebben om uit de
uitbuitingssituatie te komen. De
dwang of dreiging kan zo groot

dwongen of bedreigd wordt;
• Zichtbare verwondingen of andere (onverklaarbare) lichamelijke
klachten heeft;
• Een hoge schuld aan de werkgever
moet afbetalen;
• Niet kan beschikken over het geld

zijn, dat dit slachtoffers zelf niet

op zijn/haar eigen bankrekening,

lukt. Ook zijn slachtoffers zichzelf

bankpas moet afstaan;

niet altijd bewust van het feit dat

• Zwart betaald wordt, of niet verze-

Wat is mensenhandel?

lingen, met of voor een ander, door

ze worden uitgebuit, bijvoorbeeld

kerd is tegen bijvoorbeeld ongeval-

Mensenhandel is het werven, ver-

personen onder de 18 jaar voor

omdat iemand zijn/haar rechten

voeren, overbrengen, opnemen of

geld, goederen of een tegenpres-

niet kent of omdat iemand verliefd

huisvesten van een persoon, met

tatie. Het tot prostitutie aanzetten

is op de uitbuiter.

gebruik van dwang (in brede zin)

van een minderjarige is strafbaar.

en met het doel om die persoon uit

De jongere zelf is niet strafbaar,

Er zijn bepaalde signalen waar je

te buiten.

maar heeft wel hulp nodig. Het

op kunt letten, bijvoorbeeld of

Deze uitbuiting kan zich in ver-

ESSM gebruikt de definitie van

iemand:

schillende sectoren afspelen:

jeugdprostitutie bij jongeren tot 23

• Gedwongen wordt seks te heb-

• Seksuele uitbuiting: iemand

jaar.

dwingen om seksuele diensten te
verlenen

len;
• In een bedrijfspand of op het
bedrijfsterrein woont, of op een
andere manier slecht gehuisvest is;

ben, tegen zijn/haar zin in;
• Gedwongen wordt seks te hebben

• Geïndoctrineerd of geïnstrueerd
lijkt.
Waar kan ik terecht met vermoedens
van mensenhandel?
Een vermoeden of signaal betekent

Wie kan slachtoffer worden?

tegen betaling, waarbij het geld

niet meteen dat er sprake is van

• Criminele uitbuiting: iemand

Iedereen kan slachtoffer worden

moet worden afgedragen;

uitbuiting.

dwingen een strafbaar feit te

van uitbuiting. Extra kwetsbaar

plegen

zijn: eerdere slachtoffers van (sek-

veel spijbelt, opeens veel geld

ken! U kunt contact opnemen met

• Overige arbeidsuitbuiting:

• In het geval van een jongere:

Het is belangrijk om dit te bespre-

suele) uitbuiting, personen met

of nieuwe spullen heeft, alleen

ons meldpunt (010) 236 52 56 om

iemand werkt - vrijwillig of ge-

psychische klachten, LVB, afkom-

thuiskomt om te slapen, ver-

signalen door te spreken of mel-

dwongen - terwijl een ander zijn

stig uit multiprobleem- gezin-

andert in het uiterlijk (andere

ding te doen van mensenhandel. Dit

inkomsten afneemt en/of onder

nen, laag zelfbeeld, dakloosheid,

kleding, make-up gebruik);

kan ook anoniem. Het meldpunt is

mensonterende omstandigheden

jeugdhulpverleningsverleden,

laat werken

vluchteling/ongedocumenteerd

• Gevaarlijk en ongezond werk

22:00 uur.
Buiten deze tijden kunt u contact op-

zijn, leeftijd 12-24 jaar. Uitbuiters

weinig of niets betaald krijgt;

Wat is jeugdprostitutie?

maken misbruik van deze kwets-

• Niet kan beschikken over zijn/

Jeugdprostitutie is het verrichten

baarheid.

van een of meer seksuele hande-

dagelijks bereikbaar van 8:30 uur tot

moet doen, lange dagen maakt,

haar eigen paspoort;
• Mishandeld, gechanteerd, ge-

nemen met de politie 0900 88 44.
In een levensbedreigende situatie
belt u het noodnummer 112.

