Проституция и
експлоатация

Експлоатират ли те или работиш ли против волята
ти като проститутка? Познаваш ли някого, за
когото важи това?
Потърси помощ!
Ако работиш като проститутка, може да те принуждават да проституираш
или да те експлоатират. Нидерландските власти и организациите за
оказване на социална помощ искат да предотвратят това и могат да ти
помогнат. В следните ситуации може да се касае за експлоатация:
• Трябва да извършваш работа, различна от обещаната;
• Нямаш навършени 18 години и работиш като проститутка;
• Принуждават те да проституираш, например чрез някой, който е уредил
тази работа за теб или чрез лoвърбой;
• Този, за когото работиш, те заплашва, че ще те предаде на властите,
тъй като пребиваваш нелегално в Нидерландия;
• Взели са ти паспорта или документите за пътуване;
• Трябва да даваш на някой друг парите, които печелиш или голяма част
от тях;
• Когато се разболееш, те задължават да продължаваш да работиш;
• Трябва да изплащаш голям паричен дълг на този, за когото работиш;
• Не можеш самостоятелно да определяш къде ще работиш и къде ще
пребиваваш;
• Постоянно трябва да работиш на различни места и често не знаеш къде
се намираш;
• Не ти позволяват самостоятелно да се придвижваш от мястото, където
живееш, до мястото, където работиш и обратно;
• Не ти позволяват самостоятелно да пазаруваш или да си купуваш нови
дрехи;
• Ти или твоето семейството сте подложени на малтретиране, изнудване
или заплахи;
• Работиш при лоши условия на труд;
• Принуждават те да правиш необезопасен секс;
• Принуждават да извършваш определени сексуални действия;
• Нямаш право да отказваш на клиенти;
• Работното ти време е много дълго;
• Имаш право на почивка едва след като спечелиш определена
минимална сума или след като обслужиш определен минимален брой
клиенти.
Отнасят ли се един или повече от тези случаи за теб или за твой познат?
Тогава ти (или той или тя) най-вероятно сте жертва на експлоатация.
Не позволявай това да се случи – потърси помощ!

Къде ще получиш помощ?
Ако работиш като проститутка и ти е необходима помощ.
Чрез социалните работници по местоживеене можеш да се свържеш и с
Координационния център „Трафик на хора” (CoMensha). Тази независима
фондация предоставя и подслон на жертви на експлоатация. Всичко,
което споделиш, е строго поверително. Изпрати имейл на info@comensha.
nl или се обади на телефон: 033 448 11 86 (от понеделник до петък от
9.00 до 17.00 часа). Можеш да получиш информация на нидерландски и
английски език.
Можеш да се обърнеш за помощ и към полицията (0900-8844).
В Нидерландия можеш да разчиташ на полицията. Молбата за издаване на
разрешително за пребиваване се подава в полицията. Ако се притесняваш
да отидеш до полицията, потърси социалните работници, които ще
уведомят полицията за твоето положение.

Какви права имаш като жертва?
Ако си жертва на експлоатация или трафик на хора и пребиваваш
нелегално в Нидерландия, имаш определени права. Ако пребиваваш
нелегално в Нидерландия и получиш разрешение за пребиваване в
страната, ще имаш достъп до тези права. Като жертва на експлоатация
или трафик на хора имаш следните права:
• Три месеца време за размисъл, за да решиш дали искаш да подадеш
жалба или да съдействаш по някакъв друг начин при издирването и
наказателното преследване на заподозрените лица. В рамките на
времето за размисъл няма да те екстрадират;
• Разрешително за временно пребиваване, ако подадеш жалба или
съдействаш при издирването и наказателното преследване на
заподозрените лица. Разрешителното за пребиваване ще ти бъде
издадено за периода на разследването, наказателното преследване и
осъждането на заподозрените лица;
• През времето, докато пребиваваш легално в Нидерландия, можеш да
получиш подслон, парична и медицинска помощ;
• В периода, за който е валидно разрешителното за пребиваване, имаш
право да работиш в Нидерландия.

Допълнителна информация
За повече информация виж интернет страницата
www.prostitutiegoedgeregeld.nl. За допълнителна информация за
условията на труд можеш да се свържеш с Инспекцията по социалните
въпроси и трудовата заетост (Inspectie SZW) чрез www.inspectieszw.nl
или на телефон 0800-5151 (безплатно).

Подаване на сигнал
Ако разполагаш с информация за експлоатация или трафик на хора, но не
смееш да отидеш в полицията, можеш да се обадиш на анонимния
телефон за сигнали за престъпления (Meld Misdaad Anoniem): 0800-7000.
Ако имаш въпроси във връзка с тази брошура или ако желаеш да поръчаш
повече екземпляри от нея, позвъни на телефон: 1400 (понеделник до
петък от 8.00 до 20.00 часа) или посети интернет страницата
www.rijksoverheid.nl. Можеш да свалиш повече екземпляри чрез интернет
страницата www.rijksoverheid.nl – documenten en publicaties – trefwoord
prostitutie (документи и публикации - ключова дума проституция).
Брошурата се издава и на други езици.
Можеш да се свържеш и със социалните работници по местоживеене.

Тази брошура е издание на:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
безплатно издание, taal Bulgaars

