ZUIVER OP DE GRAAT?
Over de betrokkenheid van de visserij bij
maritieme drugssmokkel
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DE DROPOFF-METHODE

Klik op de buttons voor een toelichting per stap in het crimescript
De cocaïne wordt via containerschepen vervoerd uit het productieland en vervolgens op de Noordzee overboord gezet om opgevist
te worden door vissers of andere maritieme actoren. Na het opvissen wordt de drugs vervolgens bij het lossen van de vis in de haven
overgeladen in busjes of auto’s aan wal. Behalve opvissen kan drugs
ook op zee overgeladen worden op ander (vissers)vaartuig.
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WAAROM ZIJN VISSERS KWETSBAAR?
Klik op de vissen voor een toelichting

ECONOMISCHE
TEGENSLAG
De belangrijkste drijfveer die uit het
onderzoek naar voren komt is economische nood. Ronselaars selecteren
vissers met wie het financieel slecht
gaat om te benaderen. De visserij heeft
te maken met verschillende ontwikkelingen die negatieve invloed hebben op
de opbrengsten, zoals het Noordzeeakkoord, het verbod op de pulsvisserij
en de Brexit. In de kottervisserij zijn
veel familiebedrijven actief en vissers
voelen een grote verantwoordelijkheid
jegens de bemanning om de zaak
financieel draaiende te houden.

WAT KAN DE OVERHEID DOEN OM DE WEERBAARHEID TE VERHOGEN?
Scroll en klik om te zien hoe we criminelen kunnen belemmeren kwetsbare vissers ‘aan de haak te slaan’

IN DE FUIK HANDELINGSPERSPECTIEF VOOR WIE WIL STOPPEN

Eenmaal verstrikt in de netten van de drugscriminaliteit, kom je er niet meer uit. Hoewel iemand
aanvankelijk vrijwillig akkoord kan zijn gegaan met
de smokkel, kan de dreiging van geweld ervoor
zorgen dat mensen hiermee niet kunnen stoppen.
Aandacht voor de invloed van angst voor criminele
netwerken en gezamenlijk op zoek gaan naar handelingsperspectief voor vissers die willen stoppen is
dan ook van belang.
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