
Landelijk meldpunt 
De Stichting tegen Vrouwenhandel (STV) is sinds 1987 het landelijk meldpunt voor 
hulpverleners, gezondheidsdiensten, politie, advocaten, collega's-prostituees en 
prostituanten. Oftewel: iedereen die met mogelijke slachtoffers van vrouwenhandel 
in aanraking komt, kan dit melden bij STV, STV neemt na deze melding contact op 
met de betreffende vrouw. Samen met haar 'NOrdt bekeken welke ondersteuning zij 
wenst en kan verkrijgen. Zo kan zij een veilig onderkomen en juridische bijstand 
nodig hebben. Zij krijgt informatie en ondersteuning wanneer zij aangifte vvil doen, 
een tijdelijke verblijfsvergunning wenst of naar haar land wit terugkeren. 
In de afgelopen jaren lag de veranlvvoordelijkheid voor deze regelzaken volledig bij 
STV. Door overdracht van haar deskundigheid aan hulpverleningsinstellingen in het 
hele land, probeert STV na de eerste contactlegging met de vrouw en het inventari
seren van de hulpvragen de vrouw door te verwijzen naar hUlpverleningsinstanties. 
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Aard van vrouwenhandel ..~ ~ ~ ) A 
Aanvankelijk kwamen de meeste vrouwen uit Latijns-America en Azie. De laatste 
jaren komen er meer aanmeldingen van vrouwen uit het voormalig OostbJok. In 1992 
waren dat er 2, in 1995 was dat aantal al gestegen naar 121 aanmeldingen. (in 
totaal kreeg STV in 1995 168 aanmeldingen). De moeiJijke economische situatie en 
de sociaal- economische veranderingen zijn daar debet aan. 
Polen en Tsjechie zijn belangrijke herkomstlanden van slachtoffers van 
vrouwenhandel, naast de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Activiteiten gericht 
op de preventie van vrouwenhandel in de landen van herkomst zijn dan ook een 
absolute noodzaak. In samenwerking met twee Poolse en een Tjechische organisa
tie is er een project gestart: "La Strada, Prevention of Traffic in Women in Central 
and Eastern Europe". 
Doordat bij het landelijk Meldpunt de informatie 'NOrdt verzameld over verschilJende 
slachtoffers van vrouwenhandel, cases en rechtszaken, kunnen knelpunten gesigna
leerd en oplossingsstrategieen ontwikkeld worden. 

Aanmelding 
Slachtoffers van vrouwenhandel kunnen z.ich aanmelden of aangemeld worden bij
 
het landelijk meldpunt van STV, van ma Um vrijdag van 9.00-13.00 op tel: 030

2716044.
 
Verder kunt u dagelijks, maandag tim vrijdag, van 9.00-17.00 de Stichting tegen
 
Vrouwenhandel benaderen voor advies/consult omtrent (slachtoffers van) vrouwen

handel, informatiemateriaal, het geven van workshops c.q. lezingen en het verzor

gen van trainingen aan beroepsgroepen die (in)direct met (slachtoffers) van vrou

wenhandel te maken hebben.
 
Tel: 030-2716044.
 

Ineke van der Wolff 
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