Betere toegang tot informatie voor slachtoffers mensenhandel
Dit is een origineel bericht van Stichting tegen Vrouwenhandel
Nieuwe website en folder CoMensha voor alle politieregio's

Slachtoffers van mensenhandel hebben vanaf vandaag - 30 augustus - een betere toegang tot
informatie over opvang, hulp en begeleiding. CoMensha heeft een folder gemaakt in 5 talen Nederlands, Engels, Hongaars, Pools en Bulgaars. De titel van de folder is ''Hoe nu verder'' Ook is er
een website '' ontwikkeld (www.hoenuverder.info) Op de website staat aanvullende informatie die ook
in 5 talen is opgenomen. De folders gaan naar alle politieregio's in Nederland. CoMensha is de
landelijke organisatie die zich actief inzet voor hulp aan slachtoffers - registratie & coördinatie - en
voor de gezamenlijke aanpak van mensenhandel.

De folder en website zijn door CoMensha gemaakt in nauwe samenspraak met de politie en het
ministerie van Justitie en Veiligheid. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie: "mensenhandel is
een verschrikkelijk misdrijf met grote gevolgen voor de slachtoffers. De aanpak van mensenhandel
heeft dan ook een hoge prioriteit. Het signaleren van slachtoffers is daarbij cruciaal. CoMensha draagt
met deze folder en bijbehorende website bij aan de bewustwording onder slachtoffers van hun rechten
en plichten. CoMensha levert hiermee een bijdrage aan de strijd tegen mensenhandel en aan een
versterking van de positie van de slachtoffers."

De folder is bestemd voor de slachtoffers mensenhandel die een gesprek met de politie hebben gehad
of dit overwegen te doen. De bijbehorende website geeft iets uitgebreidere informatie per onderwerp.
(Mogelijke) slachtoffers van mensenhandel hebben behoefte aan informatie over het gesprek bij de
politie en een eventuele aangifte, en zoeken ook informatie over opvang, hulpverlening, etc.
Met de folder en website is er vanaf vandaag landelijk uniforme informatie beschikbaar voor
(mogelijke) slachtoffers van mensenhandel.

De volgende informatie is terug te vinden in de folder ''Hoe nu verder'':
- Praten met de politie;
- Bedenktijd;
- Meewerken aan het onderzoek;
- Verblijfsvergunning;
- Sepot en beklag;
- Financiën;
- Medische en juridische bijstand;
- Opvang en hulpverlening;
- Schadevergoeding;

- Terugkeer
De folders staan ook op de website www.hoenuverder.info
Er is een grote behoefte aan informatie bij (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. Deze groep
neemt in omvang toe. CoMensha ziet dat er ieder jaar een toename is van het aantal aanmeldingen
van slachtoffers. De laatste 2 jaar had CoMensha te maken een stijging van 10 % en in 2011 van 23
%. Het aantal meldingen is in 3 jaar tijd ook sterk gestegen, van 909 in 2009 naar 1.222 in 2011.

De meeste slachtoffers van mensenhandel doen zich nog steeds voor in de prostitutie.
Het aantal aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers in de prostitutie bedraagt 782 in 2011. Het
aantal geregistreerde (mogelijke) slachtoffers van economische uitbuiting neemt ook (?) toe. In de
land- en tuinbouw zijn er in 2011 106 (mogelijke) slachtoffers aangemeld. Dat is meer dan een
verdubbeling ten opzichte van vorig jaar..

Achtergrondinformatie, ook voor publicatie
CoMensha
Het Coördinatiecentrum Mensenhandel is het landelijk meldpunt voor de centrale aanmelding,
plaatsing en registratie van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. CoMensha organiseert en
coördineert de eerste opvang van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel en zet de hulpverlening
in gang. Ook initieert en coördineert CoMensha de verschillende lokale netwerken tegen
mensenhandel. Daarin werken alle organisaties samen die een rol spelen in de begeleiding van de
slachtoffers.

Mogelijke slachtoffers van mensenhandel
CoMensha spreekt van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel omdat niet van alle aangemelde
personen is vast te stellen of zij ook daadwerkelijk slachtoffer zijn van mensenhandel.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bernd Timmerman, hoofd communicatie CoMensha 06 -511 91 660

Kijk ook op: www.mensenhandel.nl. Kijk ook op www.sluitjeogenniet.nl.

