MENSENHANDEL
Mensenhandel is een moderne vorm van slavernij
waarbij een persoon een andere persoon uitbuit voor
eigen gewin. Een vernederend misdrijf waarbij een
persoon de vrijheid en waardigheid van een andere
persoon steelt om er zelf rijker van te worden
Het Belgisch Strafwetboek (art. 433 quinquies)
definieert mensenhandel aan de hand van twee
constitutieve elementen:

1
2

	Cellebroersstraat 16b, 1000 Brussel

EEN ACTIE
Het werven, vervoeren, overbrengen, huisvesten,
opvangen van een persoon, of het overdragen van de
controle over deze persoon.

	
Maandag > Vrijdag 09u - 17u
	02 511 64 64

24U/24 – 7D/7 BEREIKBAAR VOOR URGENTIES

	info@pag-asa.be

EEN DOEL
Om de persoon uit te buiten, dit wil zeggen om er
profijt uit te halen, door bij voorbeeld zijn/haar inkomen
te ontnemen of hem/haar veel te weinig te betalen.

	www.pag-asa.be
w ww.facebook.com/PAGASA.vzw.asbl

Uitbuiting kan eender wie treffen (man of vrouw,
kind of volwassene, Belg of buitenlander) en kan
verschillende vormen aannemen:

Seksuele
uitbuiting

Illegale
orgaanhandel

Uitbuiting
van de bedelarij
Indien u ons financieel wil steunen,
kan u een gift storten op het rekeningnummer
BE20 0011 7035 9156 op naam van PAG-ASA vzw

Economische
uitbuiting via het werk

Gedwongen plegen
van misdrijven

Ce flyer est disponible aussi en français.
This flyer is also available in English.
Verantwoordelijke uitgever: Sarah De Hovre, Cellebroersstraat 16B, 1000 Brussel
VZW 054.807.066

STEUN AAN SLACHTOFFERS
VAN MENSENHANDEL

STEUN AAN SLACHTOFFERS
De schade veroorzaakt door uitbuiting vereist specifieke
en aangepaste ondersteuning. Slachtoffers hebben een
integrale en duurzame begeleiding nodig om zichzelf te
versterken en hun leven terug op te bouwen.
Bij PAG-ASA werkt een multidisciplinair team samen om
slachtoffers van mensenhandel te begeleiden tijdens hun
weg naar herstel en autonomie.

biedt steun aan slachtoffers van
mensenhandel. Een begeleiding naar autonomie
en re-integratie. We ijveren voor de rechten van
alle slachtoffers en we vechten elke dag voor een
België waar mensenhandel niet meer bestaat.

STEUN AAN
PROFESSIONALS
Als u twijfels hebt over de situatie van een persoon, als
u een potentieel slachtoffer bent tegengekomen, of als
u gewoonweg meer informatie wenst, aarzel niet om ons
te contacteren.

WIJ BIEDEN AAN
PROFESSIONALS:
WE BIEDEN AAN SLACHTOFFERS:

Een telefonische permanentie
24u/24 7d/7 voor urgenties

Een eerste vertrouwelijk gesprek zonder
verplichtingen, zelfs op anonieme wijze.
HELP

Een opvanghuis om in alle veiligheid te kunnen
herstellen van de trauma’s en terug op krachten
te komen.

ONZE AANPAK
Aankomen bij PAG-ASA betekent voor de slachtoffers het begin
van een nieuw hoofdstuk. Een hoofdstuk dat ze met volle moed
aanvatten, een traject dat hen zal helpen de trauma’s achter zich
te laten en de controle op hun leven terug te vinden. Daarom
bieden we elk slachtoffer integrale begeleiding op maat:

INTEGRAAL

OP MAAT

omdat de begeleiding
verschillende luiken omvat
(administratief, juridisch
en psychosociaal) en
betrekking heeft op alle
domeinen van het leven van
de persoon.

omdat de begeleiding
aangepast is aan de behoeften,
vaardigheden en context van
elke persoon.

Documentatie en expertise vanuit het
werkveld

Een gespecialiseerde juridische begeleiding om
hen te steunen bij het afleggen van verklaringen
en wegwijs te maken op niveau van justitie.

Bewustmakingsmateriaal

Een gespecialiseerde psychosociale begeleiding
op maat om hen te helpen hun autonomie terug
te vinden en een nieuw leven op te bouwen.

Vormingen en workshops

Een administratieve begeleiding zodat ze hun
documenten in orde kunnen brengen.
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Advies en ondersteuning bij (potentiële)
situaties van mensenhandel

Een woonbegeleiding om hen te helpen een
studio of appartement te vinden.
Groepsactiviteiten om nieuwe vriendschappen te
creëren en een sociaal netwerk uit te bouwen.

