Informaţii suplimentare

Dacă sunteţi plătit prost sau dacă lucraţi în condiţii de
muncă precare, puteţi depune o plângere la Inspecţia
Muncii: www.arbeidsinspectie.nl.
Denunţare
Să presupunem că deţineţi informaţii cu privire la exploatare
sau trafic uman dar nu îndrăzniţi să vă adresaţi poliţiei.
Puteţi în acest caz să sunaţi păstrându-vă anonimatul la
numărul de telefon al Meld Misdaad Anoniem (Denunţaţi
anonim infracţiunile): 0800-7000.
Mai aveţi întrebări despre această broşură sau doriţi să
comandaţi mai multe exemplare? Sunaţi gratuit la:
0800-8051 (luni-vineri de la 8.00 la 20.00), sau intraţi pe
www.postbus51.nl. Această broşură este disponibilă şi în
alte limbi.
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Sunteţi exploatat? Sau este exploatată o
persoană pe care o cunoaşteţi?
Cereţi ajutor!
La serviciu puteţi fi exploatat de către angajatorul dvs. Spre
exemplu:
•	Sunteţi obligat să desfăşuraţi activităţi periculoase sau
nesănătoase;
•	Nu aveţi acces la paşaportul sau documentele dvs. de
călătorie;
• Trebuie să îi restituiţi o datorie mare angajatorului dvs.;
•	Nu sunteţi plătit sau sunteţi plătit foarte puţin pentru
munca pe care o desfăşuraţi;
• Sunteţi maltratat, şantajat sau ameninţat;
•	Angajatorul dvs. vă ameninţă că vă va denunţa pentru că
sunteţi ilegal în Olanda;
•	Nu aveţi voie să mergeţi sau să staţi unde doriţi în afara
orelor de program;
•	Dacă sunteţi bolnav, nu aveţi voie să mergeţi la doctor
sau la spital.
Vi se aplică două sau mai multe din aceste situaţii sau i se
aplică unei persoane pe care o cunoaşteţi? Atunci riscul de
a fi exploatat este foarte mare. Nu lăsaţi astfel de lucruri să
se întâmple - cereţi ajutor!

De unde primiţi ajutor?

De la Centrul de coordonare Trafic uman
(Coördinatiecentrum Mensenhandel) (CoMensha) primiţi
ajutor şi informaţii. Chiar dacă nu sunteţi sigur dacă dvs.
sau o persoană pe care o cunoaşteţi este exploatată.
Această fundaţie independentă vă oferă informaţii despre
posibilităţile de a face o declaraţie la poliţie sau de a
depune o plângere la Inspecţia Muncii. De asemenea,
fundaţia se ocupă de ajutorarea victimelor exploatării
şi traficului uman. Tot ceea ce relataţi va fi tratat cu
confidenţialitate. E-mail: info@comensha.nl sau sunaţi la:
033 448 11 86 (luni-vineri de la 9.00 la 17.00). Puteţi obţine
informaţii în limba olandeză şi în limba engleză.

Care sunt drepturile dvs. ca victimă?

Dacă sunteţi victima exploatării sau traficului uman, puteţi
să vă folosiţi de Ordonanţa olandeză B9. În baza acesteia
aveţi dreptul la:
•	Trei luni de timp de gândire pentru a decide dacă doriţi să
faceţi declaraţie. Pe parcursul acestei perioade nu veţi fi
expulzat;
• Cazare, ajutor social şi asistenţă medicală;
•	Un permis de şedere temporar dacă colaboraţi la
depistarea şi urmărirea în justiţie a suspecţilor. Primiţi
acest permis de şedere pe întreaga durată a urmăririi,
anchetei şi judecăţii suspecţilor;
•	De asemenea, pe durata acestui drept de şedere aveţi
dreptul de a munci în Olanda.

