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Broszura ta została sporządzona przez Centrum
koordynacji ds. handlu ludźmi (CoMensha) we
współpracy z policją i Ministerstwem Sprawiedliwości i
Bezpieczeństwa.
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH Amersfoort
033 448 11 86
info@comensha.nl
www.comensha.nl

I co teraz
dalej?
Informacja dla ofiar
handlu ludźmi

Jeśli nie możesz robić tego, czego
chcesz, Jeśli ktoś zabrał Ci paszport,
Jeśli ktoś żąda od Ciebie pieniędzy...
to być może jesteś ofiarą handlu
ludźmi.
Handel ludźmi to poważne przestępstwo. Przestępcy zarabiają
dużo pieniędzy na handlu ludźmi. Nazywamy to wyzyskiem. Jesteś
wyzyskiwany, jeśli na przykład zmusza się ciebie do seksu z innymi.
Albo jeśli jesteś zmuszany do żebrania lub wykonywania innej pracy.
Będąc wykorzystywanym, robisz coś, na czym ktoś inny zarabia
pieniądze, podczas gdy ty zarabiasz niewiele lub nic. W tej broszurze
możesz znaleźć więcej informacji o swoich prawach oraz różnych
procedurach, które mogą być dla Ciebie istotne. Więcej
informacji można również znaleźć na stronie
www.wegwijzermensenhandel.nl
Informacja zawarta w tej broszurze dotyczy wszystkich osób
będących ofiarami handlu ludźmi, które:
• Posiadają obywatelstwo holenderskie; na przykład ofiary
loverboy (osoba zajmująca się werbowaniem kobiet do
prostytucji)
• Są obywatelami UE
• Nie są obywatelami UE
• Są pełnoletnie; 18+
• Są niepełnoletnie 18Fragment o pozwoleniu na pobyt dotyczy tych osób, które nie
mają jeszcze pozwolenia na pobyt w Holandii.

Rozmowa z
policją
Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą handlu ludźmi, to możesz swoją
historię opowiedzieć policji lub innym organom ścigania, takim
jak Królewska Żandarmeria Wojskowa (Koninklijke Marechaussee)
lub Inspekcja Spraw Socjalnych i Zatrudnienia (SZW). Być może
już to zrobiłeś. Policja będzie zadawała wiele pytań, co może
być czasami dla ciebie trudne. Ważne jest jednak, aby z policją
o swoich doświadczeniach rozmawiać. W ten sposób możesz
przyczynić się do znalezienia sprawców. Jeśli nie masz pewności,
czy tego chcesz, to możesz spokojnie to przemyśleć.
Możesz wybrać pomiędzy złożeniem zawiadomienia o
przestępstwie, a złożeniem zeznań świadka. W obu przypadkach
opowiesz policji o tym, co się wydarzyło. Dla lepszego
zrozumienia, w dalszej części broszury, opiszemy procedurę
składania zawiadomienia o przestępstwie.
Czas do namysłu Bardzo chcesz opowiedzieć swoją historię,
ale - z jakiegoś powodu - nie możesz jeszcze opowiedzieć
wszystkiego, wówczas otrzymasz od policji okres czas na
zastanowienie maksymalnie trzy miesięce. Policja rozumie, że
trudno jest od razu wszystko opowiedzieć. Okres trzech miesięcy
do zastanowienia się nazywamy “okresem do namysłu”. Po tym
okresie namysłu możesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie
lub złożyć zeznanie świadka.

Podczas tego okresu trzech miesięcy możesz przebywać w Holandii.
Masz możliwość pozostania w ośrodku pomocy, ale możesz również
sam poszukać miejsca pobytu. Na okres tych trzech miesięcy
otrzymasz pieniądze na życie. Nie otrzymasz ich od razu, musisz złożyć
wniosek. Dobrze byłoby, gdybyś miał(-a) również ubezpieczenie
zdrowotne, abyś w razie potrzeby mógł(-a) pójść do lekarza. Wniosek
o ubezpieczenie możesz złożyć jednoczśnie z wnioskiem o pieniądze.
Możesz zapytać policję lub CoMensha, jak należy to prawidłowo
zrobić.
Współpraca podczas dochodzenia policyjnego
Chcesz od razu współpracować przy dochodzeniu? Jest to możliwe.
Wtedy możesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie lub złożyć
zeznanie świadka. Jeśli trudno jest Ci rozmawiać z funkcjonariuszem
policji płci męskiej, to zawsze możesz poprosić o policjantkę. Po
złożeniu zawiadomienia policja rozpoczyna dochodzenie w sprawie
sprawców. W trakcie przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie policja
będzie wszystko zapisywała i nagrywała rozmowę. Najlepiej jest
podczas tej rozmowy opowiedzieć o wszytkim, co wiemy. Jeśli nie
posługujesz się językiem niderlandzkim, to będzie obecny tłumacz,
aby tłumaczyć. Policja poprosi o podpisanie zeznania.

Dodatkowych informacji dotyczących możliwości złożenia
zawiadomienia o przestępstwie lub o złożeniu zeznań w
charakterze świadka, może udzielić Ci policja. Na stronie
internetowej uzyskasz więcej informacji na ten temat.

‘Kiedy miałam 5 lat
zostałam zabrana
z domu dziecka

przez trzech obcych
mężczyzn. Od tego

momentu musiałam
wykonywać z nimi

czynności seksualne.
Później sprzedali
mnie ponownie

innemu mężczyźnie.
Pracowałam w

prostytucji już w
pięciu różnych
krajach.’

Song Yan | Chiny

Po rozmowie policja wszczyna dochodzenie. Możliwe, że podczas
tego dochodzenia będą zadawane dodatkowe pytania. Zostaniesz
też poproszony(-a) o ponowne przyjście na komisariat policji. Uwaga:
jeśli zostało złożone zawiadomienie o przestępstwie, masz obowiązek
współpracy podczas tego dochodzenia.
Pozwolenie na pobyt Jeśli będziesz współpracować podczas
tego dochodzenia, otrzymasz pozwolenie na pobyt na okres jednego
roku. Być może nie posiadasz paszportu, w tym przypadku uzyskasz
zwolnienie z obowiązku posiadania paszportu na pierwszy rok.
Oznacza to, że jeszcze nie masz obowiązku posiadania paszportu.
Jeśli po roku złożysz wniosek o przedłużenie pozwolenia na pobyt, to
wtedy musisz już posiadać paszport. Jest to często trudne, ale zawsze
próbuj. Policja może Ci w tym pomóc. W przypadku kiedy otrzymanie
paszportu jest niemożliwe, musisz udowodnić, że zostały poczynione
wszelkie starania, aby otrzymać paszport. Jeśli nie masz możliwości
udowodnienia tego, szansa, że twój wniosek o pozwolenie na pobyt
zostanie pozytywnie rozpatrzona, jest bardzo mała.
Finanse i opieka po złożeniu zawiadomienia o
przestępstwie Po złożeniu zawiadomienia o przestępstwie
otrzymasz pieniądze na życie i możesz pójść do ośrodka pomocy.
Policja składa wniosek o pozwolenie na pobyt, po złożeniu przez
Ciebie zawiadomienia o przestępstwie. Po jakimś czasie otrzymasz
kartę ze swoim nazwiskiem i zdjęciem w celu identyfikacji i aby okazać
że masz pozwolenie na pobyt w Holandii. W Holandii możesz zostać

tak długo, jak długo policja będzie prowadziła dochodzenie.
Przez cały ten okres będziesz otrzymywać pieniądze w postaci
zasiłku. Wniosek o ten zasiłek musisz złożyć w gminie. Możesz
również złożyć wniosek o ubezpieczenie zdrowotne, aby być
ubezpieczonym od kosztów medycznych.
Umorzenie i skargi Jeśli policja nie będzie prowadziła
dalszego dochodzenia w Twojej sprawie, to prokurator może
zadecydować o umorzeniu sprawy. Nazywamy to umorzeniem
(sepot). Przeciwko temu możesz złożyć skargę, tzw. sprzeciw.
Tego należy dokonać za pośrednictwem adwokata. Podczas
tej procedury możesz złożyć wniosek o pozwolenie pobyt na
innej podstawie prawnej. Twój adwokat może udzielić Ci więcej
informacji na ten temat.

Umorzenie oznacza, że Twoja sprawa nie będzie już dalej
rozpatrywana i zostanie zamknięta.
Procedura krok po kroku:
1.

Zgłoszenie sprawy

2.

Rozmowa z policją

3.

Czas do namysłu

4

Złożenie zawiadomienia o przestępstwie

5.

Postępowanie przygotowawcze

6.	Postanowienie prokuratora o dalszym prowadzeniu lub
zaprzestaniu prowadzenia dochodzenia

‘Przyjechałem do
Holandii, aby zarabiać
pieniądze. Pracowałem
16 godzin dziennie, 5 dni
w tygodniu na hodowli
pieczarek. Obiecywanego
wynagrodzenia nie
otrzymałem. Za każdym
razem, jak o to pytałem,
wymyślano inne wymówki.
Po trzech miesiącach pracy
wciąż nie otrzymałem
pieniędzy. Chcę wrócić do
mojej żony i dzieci.’
Andrej | Rumunia

‘Pomoc medycza
i prawa’
Pomoc medyczna i prawna W każdym przypadku masz
prawo do pomocy medycznej. Nie ma znaczenia, czy jesteś
jeszcze w “okresie do namysłu”, czy już zostało przez Ciebie złożone
zawiadomienie o przestępstwie:
•	Jeśli nie jesteś z Unii Europejskiej (UE) będziesz musiał zostać
zbadany(-a) na obecność gruźlicy (TBC). Na policji otrzymasz
odpowiedni formularz. Ten test możesz wykonać bezpłatnie w
GG&GD.
•	Jeśli miałeś(-aś) kontakty seksualne z mężczyznami lub
kobietami, których nie znasz, możesz zbadać się pod kątem
chorób wenerycznych i wirusa HIV. Możesz przebadać się w
(GG&GD). Zwykle jest to bezpłatne.
•	W przypadku dolegliwości fizycznych lub psychicznych, takich
jak koszmary senne, bezsenność możesz pójść do lekarza.
Lekarz powie Ci co możesz zrobić lub przepisać lekarstwa, dzięki
którym poczujesz się lepiej. Nie jest to bezpłatne, ale zostanie
zapłacone z ubezpieczenia zdrowotnego, które zostało przez
Ciebie wykupione. Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne w
okresie namysłu zostanie złożony za Ciebie. Jeśli zawiadomienie
o przestępstwie zostało już przez Ciebie złożone, a nie został
złożony jeszcze wniosek o ubezpieczenie zdrowotne, musisz to
zrobić.

Pomoc prawna Dobrze byłoby, gdyby ktoś pomógł Ci
przy Twojej procedurze. Ktoś, kto za ciebie pilnowałby, kiedy
należy dokonać np. czynności związanych z pozwoleniem na
pobyt. Może zrobić to za Ciebie adwokat. Są adwokaci mający
duże doświadczenie w kwestii podstawy prawnej pobytu osób
będących ofiarą handlu ludźmi. Dane tych adwokatów można
uzyskać w CoMensha.
Zawsze pytaj o adwokata, masz do niego prawo. Zwykle jest to
bezpłatne. Jeśli będzie konieczność zrobienia jakiejś opłaty, będzie
to jednorazowe i możesz zapłacić z otrzymanych pieniędzy.

‘W wieku 17u lat
zakochałam się w
chłopaku, który mi
powiedział, że grozili
mu znajomi, ponieważ
miał u nich dług. Mógł
z tego wyjść cało,
jeśli poszłabym z jego
znajomymi do łóżka.
Zrobiłam to dla niego.
Następnie zmuszał
mnie do pracy w oknie
jako prostytutka i brał
na moje nazwisko
pożyczki. Po dwóch
latach mogłam uciec,
ale mam duże długi w
związku z pożyczkami,
które zostały zawarte
na moje nazwisko.
Maartje | Holandia

Ośrodek pomocy i
udzielana pomoc
Ośrodek pomocy Jeśli nie masz gdzie spać, możesz
zatrzymać się w ośrodku pomocy. Jest to możliwe, jeśli znajdujesz
się w wyznaczonym Ci okresie do namysłu lub po złożeniu przez
Ciebie zeznań, lub kiedy chcesz pójść na policję, ale nie masz
jeszcze wyznaczonego spotkania.
Ośrodek pomocy to dom dla ludzi mieszkających tam
tymczasowo. Istnieją ośrodki pomocy dla kobiet i dzieci, lub
dla mężczyzn. Są również ośrodki pomocy, gdzie mieszkają
mężczyźni/kobiety i dzieci. Możesz otrzymać samodzielny pokój
lub dzielić go z osobą tej samej płci. Mężczyźni i kobiety nigdy nie
przebywają wspólnie w jednej sypialni.
Celem ośrodków pomocy jest zapewnienie spokoju i
bezpieczeństwa. Wspólnie z Tobą pracują ludzie, którzy organizują
załatwienie początkowych spraw, takich jak wniosek o pieniądze.
Możliwe, że nie będziesz mógł(-a) dłużej pozostać w ośrodku
pomocy. Wówczas będziemy szukać dla Ciebie innego miejsca.
We wszystkich ośrodkach pomocy obowiązują zasady, których
musisz przestrzegać. Jeśli nie będziesz przestrzegał tych zasad, to
twój pobyt może zostać wypowiedziany. Możliwe, że wówczas
znajdziesz się na ulicy.

brak ośrodka pomoCy Jeśli nie chcesz przebywać w
ośrodku pomocy, możesz wybrać mieszkanie u przyjaciół lub
innych osób. Uwaga: możliwe, że w tym przypadku nie otrzymasz
pieniędzy. Jest to zależne od tego, czy gmina pozwoli Ci na
mieszkanie u przyjaciół. Upewnij się, że znajdziesz organizację,
która wspólnie z Tobą sprawdzi jakie masz możliwości. CoMensha
może Ci w tym pomóc.
Formy pomoCy W Holandii jest wiele organizacji
udzielających pomocy. Możesz na przykład otrzymać pomoc
przy składaniu wniosku o zasiłek, w szukaniu ośrodka pomocy,
w szukaniu własnego mieszkania, podczas wizyt u lekarza, przy
zameldowaniu w gminie lub zgłoszeniu u adwokata. Zadzwoń
do CoMensha, jeśli chcesz uzyskać tę pomoc. Otrzymasz wtedy
numery telefonów organizacji w Twojej okolicy.
odszkodoWanie Jeśli poniosłeś straty, na przykład finansowe,
natury fizycznej lub psychicznej, to możesz w różny sposób
próbować uzyskać odszkodowanie. Na przykład na drodze
sądowej w postaci odszkodowania od sprawcy. W niektórych
przypadkach możesz złożyć wniosek o jednorazową pomoc
finansową z funduszu odszkodowań ds. przestępstw z użyciem
przemocy. Twój adwokat, Pomoc dla Ofiar Przestępstw w Holandii
(Slachtofferhulp) i punkt pomocy ofiarom (slachtofferloket) może
Ci w tym pomóc. Więcej informacji można uzyskać w
CoMensha lub na stronie www.wegwijzermensenhandel.nl

‘Mojemu synowi i mi

zostały podane narkotyki
i z Bułgarii zostaliśmy

przewiezieni do Holandii.
Stamtąd mieliśmy udać
się do Zjednoczonych

Emiratów celem handlu
narządami. Na lotnisku
podeszłam do kobiety.

Ona zawiadomiła policję.’
Roxana | Bułgaria

Powrót
Powrót (dobrowolny) Jeśli nie chcesz złożyć
zawiadomienia o przestępstwie lub złożyłeś już zawiadomienie i
chcesz wrócić do swojego kraju i/lub rodziny, to jest to możliwe.
Możesz poinformować policję lub instytucję udzielającą pomocy,
że chcesz wrócić. Zostaną wówczas poczynione uzgodnienia z
Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (OIM). Organizacja ta
zajmuje się powrotem do domu. Zwykle otrzymasz niewielką
kwotę pieniężną, aby móc przeżyć pierwsze dni.
Powrót niedobrowolny (nie odnosi się do obywateli
Unii Europejskiej) Jeśli policja nie będzie dalej przeprowadzała
dochodzenia i jeśli Twój adwokata nie złożył odwołania w
twoim imieniu, lub nie został złożony wniosek o pozwolenie
na pobyt, będziesz musiał(-a) opuścić Holandię. Również kiedy
został złożony inny wniosek o pozwolenie na pobyt i nie został
przyznany, będziesz musiał(-a) opuścić Holandię. Możesz zrobić to
we własnym zakresie poprzez IOM. Jeśli tego nie zrobisz, możesz
trafić do więzienia, a policja dokona czynności, abyś powrócił(-a)
do kraju.

Niepełnoletni Dla osób nieletnich przybywających do
Holandii, opieka przebiega inaczej. Jeśli nie ukończyłeś(-aś) 18 lat,
jesteś osobą niepełnoletnią. Jako osoba niepełnoletnia możesz
wybrać miejsce ośrodka pomocy. Zostaniesz przewieziony do
ośrodka, w którym mieszkają tylko osoby niepełnoletnie. Poza
tym otrzymasz adwokata i opiekuna. Twój opiekun to osoba,
która Ciebie prawnie reprezentuje w imieniu rządu. On lub ona
pomaga Ci podczas procedury i śledzi, czy wszystko przebiega
w porządku. Będąc osobą niepełnoletnią, chodzisz do szkoły.
Podczas opieki zostanie rozpatrzone wspólnie z opiekunem, jakie
kroki należy następnie podjąć.

‘Pracowałem w pralni,
6 nocy w tygodniu,
12 godzin co noc.

Zarabiałem 2,80 euro na
godzinę. Warunki były

bardzo złe. Musieliśmy

bez środków ochronnych

pracować z chemikaliami.
Moje ręce są poparzone.’
Barid | Indie

‘Już w kraju pracowałam w
prostytucji i powiedziano
mi, że w Holandii mogę

zarobić więcej. Ustaliliśmy
korzystne warunki W

Holandii uzgodnienia te nie
były nic warte. Wszystkie

moje zarobione pieniądze
musiałam oddawać i nie

mogłam odmawiać żadnemu
klientowi.

Maya | Węgry

O Comensha
comensha (Centrum koordynacji ds. handlu ludźmi), jest
krajowym punktem zgłoszeniowym do zgłoszeń centralnych,
umieszczania i rejestracji ofiar handlu ludźmi. CoMensha
organizuje i koordynuje pierwszą pomoc dla (potencjalnych) ofiar
handlu ludźmi i pomaga w udzielaniu pomocy Tel: 033-4481186

