
Een tienerpooier is een mensenhandelaar die jongeren doelbewust feitelijk &

emotioneel aanhankelijk maken om hen vervolgens uit te buiten in de prostitutie.

Hij verplicht jongeren om tegen betaling seks te hebben met zijn vrienden of zelfs

met klanten. Soms blijft het daar niet bij en word je als slachtoffer ook betrokken bij

(soms gewelddadige) diefstallen of moet je drugs nemen of ergens gaan leveren.

Het kan ook zijn dat je zelfs wordt ingeschakeld om nieuwe slachtoffers te gaan

zoeken voor de pooier. Mensenhandel is strafbaar.

Slachtoffers hebben vaak niet door dat ze slachtoffer zijn.

Hoe gaat een tienerpooier te werk?

Elke tienerpooier heeft een persoonlijke manier van werken, maar het gaat altijd

wel over hetzelfde proces. Het slachtoffer wordt uitgebuit met geld als enige

motief. Jongeren worden:

Meld het!

Ben je zelf slachtoffer van een tienerpooier of maak je je zorgen om iemand? Zoek

hulp! Praat erover met iemand die je vertrouwt. Of bel of mail Child Focus (zie

blokje Praat Erover).

Getuigenis

Ontdek het verhaal van Lynn, nagespeeld door een actrice.

Bel met Child focus

Bel 116 000, 24/7 bereikbaar

Door Child Focus 11-20 jaar

WAT IS EEN TIENERPOOIER?

geronseld: om slachtoffers te vinden, gaan tienerpooiers naar plaatsen waar

jongeren veel tijd doorbrengen en er makkelijk contact te leggen valt

(schoolpoort, voorzieningen, parken ...). Ze gaan ook online op zoek via

sociale media.

1.

ingepalmd: eenmaal iemand heeft toegehapt, geven tienerpooiers veel

aandacht aan deze persoon. Ze sturen veel complimentjes, om het

vertrouwen te winnen. De tienerpooier verzamelt zoveel mogelijk informatie

over de jongere om om te weten hoe hij het slachtoffer in de val kan lokken.

2.

geïsoleerd: dat wat de jongere aan de tienerpooier toevertrouwt (geheimen,

pikante foto's ...) zal misbruikt worden om het slachtoffer bang te maken of af

te dreigen. Tienerpooiers zetten hun slachtoffers vaak op tegen hun naasten

(ouders, opvoeders, vrienden, school). Hij zal zichzelf zo belangrijk mogelijk

maken in het leven van de jongere. Dit proces dient om de jongere het gevoel

te geven dat enkel de tienerpooier iets om hem/haar geeft. De tienerpooier

kan de jongere drugs geven en verslaafd maken.

3.

uitgebuit: de tienerpooier vraagt het slachtoffer om seks te hebben met

onbekenden, zonder dat hij/zij kan weigeren of niet meer wil weigeren. Vaak

denkt het slachtoffer zelfs dat hij/zij ervoor kiest om betaalde seks te hebben

en dat dat allemaal niet zo erg is. Maar volgens de wet kan niemand onder

de 18 jaar er voor kiezen om in de prostitutie te werken.

4.

PRAAT EROVER

Mail met Child focus

Antwoord binnen 24u

tel:116 000
mailto:116000@childfocus.org
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