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Как
занапред?
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖЕРТВИ
НА ТРАФИК С ХОРА.

Ако не можете да отидете, където
пожелаете, Ако някой ви е взел
паспорта, Ако някой иска парите ви ...
тогава може да се окаже, че сте
жертва на трафик на хора.
Трафикът на хора е тежко престъпление. Престъпниците печелят
много пари от търговията с хора. Това ние наричаме експлоатация.
Експлоатират ви например, ако ви принуждават да правите секс с
други. Или ако ви принуждават да просите или да вършите друга
работа. Ако ви експлоатират, вършите нещо, от което някой друг
печели пари, докато на вас ви плащат малко или нищо. В тази
брошура ще намерите повече информация за вашите права, както
и за различни процедури, които биха могли да бъдат важни за
вас. Повече информация можете да намерите на
www.wegwijzermensenhandel.nl

Информацията в тази брошура се отнася за всички жертви
на трафик на хора:
• нидерландски: например жертва на лавърбой
• Граждани на ЕС
• Граждани на трети страни
• Пълнолетни; 18 +
• Непълнолетни; 18 Частта относно разрешението за пребиваване е само за
онези, които нямат право да пребивават в Холандия.

Разговор с
полицията
Ако смятате, че сте жертва на трафик на хора, можете да
разкажете вашата история на полицията или на друга
следствена служба, като Кралската гранична полиция (KMar)
и Инспекцията по социалните въпроси и трудовата заетост
(SZW). Може би вече сте направил(а) това. Полицията ще ви
зададе много въпроси, понякога това може да ви затрудни.
Въпреки това е важно да разговаряте с полицията за онова,
което сте преживял(а). По този начин ще съдействате при
издирването на извършителите. Ако все още не сте сигурен(а),
дали искате да направите това, тогава спокойно можете да
си помислите. Можете да решите да подадете жалба или
да дадете свидетелските показания. И в двата случая ще
разкажете на полицията, какво се е случило. За удобство
по-нататък в тази брошура ние става дума за подаването на
жалба.
Време за размисъл Ако искате да споделите вашата
история, но - по каквато и да е причина - не можете все
още да разкажете всичко, тогава ще получите от полицията
срок от максимално три месеца за размисъл. Полицията
разбира, че е трудно да се разкаже всичко наведнъж. Трите
месеца за размисъл се наричат ‘време за размисъл’. След този

срок можете да подадете жалба или да дадете свидетелски
показания. По време на тези три месеца можете да останете
в Нидерландия. В такъв случай имате възможност да отидете
в приемен дом, но можете също така да си потърсите сам(а)
подслон. През тези три месеца получавате пари, за да живеете.
За тези пари трябва да внесете молба, тях не ги получавате
веднага. Добре е, че ще имате здравна осигуровка, така че
да можете да отидете на лекар, ако е необходимо. За тази
застраховка подавате молба заедно с молбата за парите. Какво
точно трябва да направите, можете да попитате полицията или
CoMensha [KoМенша].
Съдействие при разследването Желаете ли да
съдействате пряко на разследването? Това е възможно.
Тогава можете да подадете жалба или да дадете свидетелски
показания. Ако ви е трудно да разговаряте с мъж полицай,
тогава винаги можете да помолите за жена полицай. След като
дадете свидетелски показания, полицията започва разследване
на извършителите. По време на подаване на жалбата полицията
записва всичко и прави запис на разговора. Най-добре е в този
разговор да разкажете всичко, което знаете. Ако не говорите
нидерландски език, ще има преводач, за да ви превежда.
Полицията ще ви помоли да подпишете вашите показания.

За възможностите за подаване на жалба или даване
на свидетелски показания, полицията може да ви
информира по-подробно. На интернет-страницата ще
намерите повече информация за това.

“Когато бях на
пет години, от

сиропиталището
ме взеха трима

непознати мъже.

От тогава трябваше
да извършвам

сексуални действия
с тях. По-късно ме

продадоха на друг

мъж. Междувременно
съм работила като
проститутка в пет

различни страни. “
Сонг Ян | Китай

След разговора полицията завежда разследване. Възможно
е по време на разследването да възникнат допълнителни
въпроси. Те ще ви помолят да дойдете отново в полицейския
участък. Внимание: Ако подадете жалба, тогава сте длъжен(а) да
съдействате на разследването.
Разрешение за пребиваване Ако окажете съдействие при
разследването, ще получите разрешение за пребиваване за една
година. Тъй като може би нямате паспорт, през първата година ще
сте освободен(а) от задължението да притежавате паспорт. Това
означава, че все още не сте длъжен(а) да имате паспорт. Ако след
една година подадете молба за удължаване на разрешението за
пребиваване, тогава трябва да имате паспорт. Това често е трудно,
но винаги опитвайте. Полицията може да ви помогне за това. Ако
не можете да получите паспорт, трябва да можете да докажете,
че сте направил(а) всичко, за да получите паспорт. Ако не можете
да докажете това, тогава има голям шанс молбата ви да бъде
отхвърлена.
Финанси и настаняване след подаване на жалба
След като подадете жалба, ще получите пари, за да живеете и
бихте могъл(а) да отидете в приемен дом. Ако подадете жалба,
полицията внася молба за разрешение за пребиваване. След
известно време получавате карта на ваше име и с ваша снимка
на нея, така че да можете да се легитимирате и покажете, че
имате право да пребивавате в Нидерландия. Можете да останете
в Нидерландия, докато полицията приключи разследването.
През цялото това време получавате пари под формата на

социална издръжка. За тази издръжка трябва да подадете
молба в общината. Можете да подадете молба и за здравна
осигуровка, така че да сте застрахован(а) за медицинска
помощ.
Прекратяване на разследването и жалба Ако
полицията не разследва повече вашия случай, е възможно
прокурорът да реши разследването да бъде прекратено. Това
се нарича прекратяване на наказателното производство. Срещу
това можете да подадете оплакване, жалба. Това става чрез
адвокат. По време на разглеждане на вашата жалба можете
да подадете молба за разрешение за пребиваване по други
причини. Вашият адвокат може да ви разкаже повече за това.

Прекратяване на наказателното производство
означава, че вашето дело няма да се води по-нататък
и приключва.

Процедурата по етапи:
1.

Сигнал

2.

Разговор с полицията

3.

Време за размисъл

4

Жалба

5.

Разследване

6.	Решение на прокурора да продължи / приключи
разследването

“Дойдох в Холандия, за да
спечеля пари. Работех по

16 часа на ден, пет дни в

седмицата в развъдник за
гъби. Обещаната заплата
не получих. Всеки път,

когато питах за парите,
те излизаха с друго

извинение. Сега, след три

месеца работа, все още не

съм получил пари. Искам да
се върна при съпругата и
децата ми. “

Андрей | Румъния

Медицинска и
правна помощ
Медицинска помощ Винаги имате право на медицинска
помощ. Няма значение, дали все още сте в периода на време за
размисъл или сте подал(а) жалба; във всички случаи можете да
предприемете следното:
•	Ако не сте от Европейския съюз (ЕС), трябва да се изследвате
за туберкулоза (ТБ). За това ще получите формуляр от
полицията. Този тест може да се направи безплатно в
Общинската служба по здравеопазване [GG & GD].
•	Ако сте правил(а) секс с мъже или жени, които не познавате,
можете да се изследвате за венерически болести и СПИН.
Можете да си направите тест в Общинската служба по
здравеопазване (GG & GD). Тестът обикновено е безплатен.
•	Ако имате физически или психически оплаквания,
включително кошмари и страдате от безсъние, тогава
можете да отидете на лекар. Лекарят ще ви каже какво
можете да направите или ще ви даде лекарства, така че да се
почувствате по-добре. Това не е безплатно, а се заплаща от
здравната осигуровка, която сте сключил(а). През времето
за размисъл за вас ще бъде подадена молба за здравна
осигуровка. Ако вече сте подал(а) жалба, но не сте подал(а)
молба за здравна осигуровка, трябва да го направите.

Правна помощ Хубаво е, когато някой ви помага във
връзка с вашата процедура. Това означава, че някой следи,
кога е необходимо да предприемете нещо, например във
връзка с вашето разрешението за пребиваване. Това може да
направи вашият адвокат. Има адвокати, които имат богат опит
в областта на правото на пребиваване на жертви на трафик на
хора. Кои са по-точно те, може да ви каже CoMensha.
Вие имате право на адвокат, така че винаги искайте адвокат.
Често вие не плащате нищо. Ако трябва да заплатите нещо,
то това е еднократно и можете да платите с парите, които
получавате.

“Когато бях

на

седемнадесет

години се влюбих в
едно момче, което
ми разказа, че го

заплашват приятели,
защото им дължи

пари. Каза ми, че ще
му ги опростят ако
спя с приятелите
му. Направих го

заради него. Тогава
той ме принуди да

застана на витрина

и сключваше заеми
от мое име. След

две години успях
да избягам, но си

останах с огромни

дългове от заемите,

сключени на мое име.
Маартье| Нидерландия

Настаняване
и грижи
Настаняване Ако нямате място за спане, можете да
отидете в приют. Това може да стане през времето за
размисъл, ако вече сте подал(а) жалба в полицията или ако
искате да отидете в полицията, но все още не сте провел(а)
разговор.
Приютът е голяма къща, в която хората живеят временно. Има
специални приюти за жени и деца, или специално за мъже.
Има и приюти, където живеят мъже/жени и деца. Можете да
получите самостоятелна стая или да делите стаята си с някой
от същия пол. Мъжете и жените никога не нощуват заедно в
една спалня.
Приютите са предназначени за почивка и безопасност. В
тях работят хора, които ще ви помогнат да предприемете
първоначалните стъпки, например подаването на молба
за пари. Възможно е да се окаже, че не можете да останете
дълго в приюта. Тогава ще ви потърсят друго място. Във
всички приюти важат правила, които трябва да спазвате. Ако
не спазвате тези правила, могат да ви отпратят. Възможно е
тогава да се озовете на улицата.

без настаняВане Ако не искате да отидете в приют,
можете да предпочетете да живеете при приятели или други
хора. Внимание: Може да се окаже, че в този случай няма да
получавате пари. Това зависи от това дали от общината ще ви
разрешат да живеете при приятели. Постарайте се да намерите
организация, с която можете да видите какво е възможно да се
направи. CoMensha може да ви помогне с това.
помощ В Нидерландия има много организации, предлагащи
помощ. Можете да получите помощ например при подаване
на молба за социална помощ, при търсене на приют, намиране
на собствено жилище, посещения при лекар, регистрация в
общината или свързване с адвокат. Ако искате да получите
помощ, моля обадете се на CoMensha. Ще получите
телефонните номера от организациите във вашия район.
обезщетение Ако сте претърпял(а) вреди, например
финансови загуби, физически или психически щети, тогава
можете да опитате по различни начини да получите
компенсация за тези вреди. Например, искайки в съда
извършителят да ви изплати обезщетение. В дадени случаи
можете също така да подадете молба във Фондацията за
обезщетение на жертви на насилствени престъпления за
еднократна финансова компенсация. Вашият адвокат,
Slachtofferhulp Nederland [организация за помощ на
пострадали в Нидерландия] могат да ви съдействат за това. За
повече информация, моля обадете се в CoMensha или
посетете www.wegwijzermensenhandel.nl

Аз и синът ми бяхме

дрогирани и докарани
в Нидерландия. Оттам

трябваше да продължим
за Обединените арабски
емирати с цел търговия
с човешки органи. На
летището заговорих

една жена. Тя уведоми
полицията.’

Роксана | България

Завръщане
(Доброволно) завръщане Ако не желаете да
подадете жалба или сте подал(а) жалба и искате да се
върнете във вашата страна и/или при семейството ви,
тогава това е възможно. Можете да кажете на полицията
или социалния работник, че желаете да се върнете обратно.
Ще бъде уговорен час с Международната Организация за
Миграция (International Organisation for Migration) (IOM). Тази
организация ще уреди пътуването ви до вкъщи. Често ви
се отпуска малка сума, за да можете да се издържате през
първите дни след завръщането си.
Недоброволно завръщане Ако полицията не
продължи разследването, а вие не подадете жалба с помощта
на вашия адвокат или не подадете молба за разрешение
за пребиваване, трябва да напуснете Нидерландия. Също
и ако подадете молба за разрешение за пребиваване, но
не получите такова, се налага да напуснете Нидерландия.
Това можете да сторите сам(а) с помощта на IOM. Ако не го
направите, можете да се озовете в затвора, като полицията ще
се погрижи да се завърнете във вашата страна.

Непълнолетни При непълнолетните, които
пристигат в Нидерландия, нещата протичат по-различно.
Непълнолетен(а) сте, ако сте под 18 години. Като
непълнолетен(а) нямате право да избирате къде ще отидете.
Ще ви заведат в приют, в които живеят само непълнолетни.
Освен това ще ви назначат адвокат и настойник.
Настойникът е лице, което е ваш законен представител
от името на властите. Той или тя ви помагат по време на
процедурата и следят всичко около вас да върви добре. Като
непълнолетен(а) ходите на училище. По време на престоя в
приют ще се прецени заедно с настойника какви следващи
стъпки трябва да се предприемат.

Работех в пералня, 6
нощи седмично, 12

часа на нощ. Изкарвах
по 2,80 евро на час.

Условията бяха много
лоши. Трябваше да

работим незащитени
с опасни химикали.

Изгорих си ръцете.’
Барид| Индия

За Comensha
CoMensha [Координационен център за трафик на хора] е
национален център за записване, настаняване и регистрация
на жертвите на трафик на хора. CoMensha организира и
координира първоначалното настаняване на (вероятни)
жертви на трафик на хора и започва оказването на помощ.
Teл.: 033-4481186

