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De reis 

VOORWOORD

VAN  SLACHTOFFERS

Al eeuwenlang worden mannen, vrouwen en kinderen gedwongen 
om tegen veel te lage lonen en in mensonterende omstandigheden 
te werken. Helaas komt dit nog steeds voor. 
In Nederland bestaan diverse organisaties die dit onrecht willen 
tegengaan. De ene organisatie doet dit door middel van preventie, 
de andere biedt sociale hulpverlening aan slachtoffers van mensen-
handel. Andere werken samen met politieke en maatschappelijke 
leiders of juist met de burgers van de lokale bevolking. Elke organi-
saties werkt op eigen wijze, maar door elkaar de ruimte te geven en 
te ondersteunen kunnen we met elkaar mensenhandel een halt toe 
te roepen.
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VAN  MENSENHANDEL

In dit magazine nemen we je mee op reis en maken we je bekend met 
verschillende aspecten van mensenhandel. We nodigen je uit om de 
weg van gevangenschap naar vrijheid van dichtbij te bekijken en stel-
len je onderweg voor aan krachtige mannen, vrouwen en kinderen 
die deze weg moedig bewandelen. Ook willen inzicht geven in ach-
tergrondinformatie en feiten en laten zien op welke manier jij kunt 
bijdragen aan de beëindiging van mensenhandel.
Door middel van dit magazine willen we de slachtoffers van mensenhan-
del zichtbaarder maken. Het zijn namelijk hun verhalen van hoop die 
ons motiveren om ons dagelijks in te zetten voor de vrijheid waar elk 
mens recht op heeft. Laat je raken en kom in beweging. Vandaag nog!



CENTRUM TEGEN 
KINDERHANDEL EN 
MENSENHANDEL

No one shall be held in 
slavery. Vanuit dat motto 
voert het Centrum tegen Kinderhandel 
en Mensenhandel (CKM) de strijd tegen 
mensenhandel. Want mensenhandel is 
hier. En nu. Misschien wel op de zolder-
kamer van je buurman, bij de tuinderij 
een paar dorpen verderop of achter de 
schermen van de schoonheidssalon op 
de hoek. We willen dat dit stopt. Daarom 
zetten we ons in voor een betere (rechts)
positie van slachtoffers en zorgen we 
voor de best mogelijke zorg en begelei-
ding. Maar we doen meer: het CKM on-
derzoekt, lobbyt, signaleert, agendeert, 
publiceert, deelt kennis en voert actie.

www.ckm-fier.nl

HOME OF 
CHANGE

Wij geloven 
dat verande-
ring mogelijk is. Daarom biedt Home of 
Change vrijheid en veiligheid aan vrouwen 
en kinderen die risico lopen verhandeld 
te worden of gevangen zitten in het 
web van mensenhandel en gedwongen 
prostitutie. Home of Change vergroot 
de zelfredzaamheid van slachtoffers van 
mensenhandel door middel van opvang 
en het creëren van werkvoorzieningen. We 
doen dit op een cultureel relevante manier 
waarbij samenwerking centraal staat.

www.homeofchange.nl

INTERNATIONAL  
JUSTICE MISSION

International Justice Mission 
(IJM) is een wereldwijde 
organisatie die de armsten 
beschermt tegen geweld. IJM werkt samen 
met lokale autoriteiten om slachtoffers 
te bevrijden van geweld, daders te laten 
berechten, de levens van de slachtoffers te 
herstellen en rechtssystemen te versterken. 
De plaag van geweld tegen de armsten uit 
zich onder andere in: slavernij, mensenhan-
del voor de commerciële seksindustrie, sek-
sueel misbruik van minderjarigen, illegale 
landonteigening en politiegeweld. IJM is de 
grootste organisatie ter wereld in de strijd 
tegen moderne slavernij.

www.ijmnl.org

COMENSHA

CoMensha is een onafhankelijk NGO 
die zich inzet voor een beter leven voor 
slachtoffers van mensenhandel. CoMensha 
coördineert de eerste opvang, zorg en hulp-
verlening van (mogelijke) slachtoffers van 
mensenhandel. Daarnaast registreren wij 
feiten over de aard en omvang van de po-
pulatie van slachtoffers in Nederland. Deze 
informatie gebruiken wij voor het signaleren 
van knelpunten, tendensen en succesfacto-
ren in de uitvoering van het mensenhandel-
beleid, agendering en beleidsadvisering. 

www.comensha.nl

STOP THE TRAFFIK

Een wereld waarin mensen niet gekocht, 
verkocht of uitgebuit worden. Waar mensen 
een eerlijke vergoeding krijgen voor het 
werk waar zij zelf voor hebben gekozen. Wij 
geloven dat dit mogelijk is en dat gewone 
individuen en communities mensenhandel 
een halt kunnen toeroepen. Door ons doen 
en laten en door wat we eten en wat we 
kopen, oefenen wij invloed uit op mensen-
handel en uitbuiting. Hiervoor voeren wij 
campagnes, lobbyen voor verandering en 
zetten preventie projecten op. 

www.stopthetraffik.nl
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COLOFON

Dit magazine is gemaakt door orga-
nisaties die lid zijn van het platform 
Stop Moderne Slavernij en is tot 
stand gekomen met steun van Tony’s 
Chocolonely.

• Centrum tegen Kinderhandel  
en Mensenhandel

• Comensha
• Home of Change
• International Justice Mission
• STOP THE TRAFFIK

Vormgeving: Guido Fokkema
Druk: SWP
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1321 SLACHTOFFERS
In 2015 zijn er in totaal 1321 slachtoffers aangemeld 
bij CoMensha. In 2014 waren dat er 1561. 

NATIONALITEIT
Het grootste gedeelte (33%) van de aangemelde 
slachtoffers heeft de Nederlandse nationaliteit. De
Nederlandse nationaliteit staat daarmee, net als 
voorgaande jaren, bovenin de top 5, gevolgd door 
Bulgarije, Roemenië, Polen en Hongarije.

CATEGORIE
Net als voorgaande jaren zijn ook in 2015 de meeste 
vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel aangetroffen 
in de categorie ‘seksuele dienstverlening’ (75%), ge-
volgd door de categorie ‘onbekend’ (10%). De meeste 
mannelijke slachtoffers van mensenhandel zijn uitgebuit 
in de categorie ‘gereguleerde arbeid of dienstverlening’ 
(60%), gevolgd door de categorie ‘onbekend’ (27%).

Er wordt een vijftal uitingsvormen onderscheiden, name-
lijk door het slachtoffer te dwingen tot:

 • Seksuele dienstverlening
 • Gereguleerde arbeid of dienstverlening
 • Criminaliteit
 • Bedelarij
 • Orgaanhandel

LEEFTIJD 
De aangemelde slachtoffers zijn overwegend (jong) 
volwassen. De groep vrouwen tussen 24 en 30 is het 
grootst, namelijk 237 slachtoffers. Bij de mannen is de 
groep tussen 15 en 17 jaar (minderjarig) het grootst, 
namelijk 59 slachtoffers.

LOVERBOYTECHNIEKEN
In 2015 heeft CoMensha 119 slachtoffers van loverboy-
technieken geregistreerd. Dat is een daling ten opzichte 
van 2014 toen in 216 gevallen is aangegeven dat er 
sprake was van loverboytechnieken.
De meeste slachtoffers van loverboytechnieken (108) 
hebben de Nederlandse nationaliteit.  ■

© CoMensha

* CoMensha is het landelijke coördinatiecentrum tegen 
mensenhandel in Nederland. CoMensha heeft vanuit het 
ministerie van Veiligheid en Justitie de opdracht om feiten 
over de aard en omvang van slachtoffers van mensenhan-
del te registreren. De volledige jaarcijfers mensenhandel 
2015 vind je op www.comensha.nl.
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de cijfers over 2015

Cijfers. Achter elk cijfer schuilt een triest verhaal. Een verhaal over mensenhandel. Verhalen 
van onschuldige mensen. Misleid, uitgebuit, gedwongen tot handelingen die hij of zij niet wil. 
Enkele verhalen worden verteld in dit magazine. Hieronder vind je een overzicht van de cijfers 
van CoMensha*.

1321 VERHALEN
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van (mogelijke) slachtoffers van
MENSENHANDEL



 ‘IK WEET SOMS NIET MEER MET HOE-

VEEL MANNEN IK SEKS HEB GEHAD EN 

WAT ZE MET ME HEBBEN GEDAAN’

BRAM:
‘Ze zeggen dat jongensprostitutie niet bestaat…
Het is er zoveel meer dan de mensen weten.’
 
Begin 2015 ben ik begonnen met dit onderzoek en ik 
heb inmiddels met ongeveer veertig jongens contact ge-
had. Ook ik heb eerder nooit geweten  dat het om zulke 
grote aantallen ging.

RIK:
‘Ik lieg over mijn leeftijd.   
Jong zijn verdient beter.’

Er is een grote vraag naar jonge jongens. De afgelopen 
drie maanden heb ik er acht gezien van rond de 13 en 
14 jaar.  Jongens van ongeveer 21 jaar met een jongens-
achtig uiterlijk liegen vaak dat ze 17 jaar zijn. Hierdoor 
verdienen ze meer. 
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DYLAN:
‘Mijn vriend deed het ook. De eerste keer seks met een 
man was makkelijk verdiend. Nu lijkt er geen weg terug. 
Waar kan ik naartoe? Niemand weet er verder van.’

De meeste jongens die ik ontmoet leven in twee werelden. 
Vrienden en familie weten vaak niets van dit dubbelleven. 
Dylan wist niet waar hij naartoe moest om hulp te krijgen. 
Per toeval kwam ik Dylan tegen. Hij wilde uitstappen, maar 
omdat we geen passende hulp voor hem konden vinden 
is hij weer vervallen in zijn oude levensstijl. 

SUCA:
‘Ik ben hetero, maar heb seks met mannen. Om de seks 
met mannen te kunnen hebben gebruik ik drugs. Om de 
drugs te kunnen betalen prostitueer ik mij weer. Zo gaat 
het elke keer opnieuw.’

Er zijn jongens die hetero zijn (en zelfs een vriendin 
hebben) en daarnaast seks hebben met mannen 
voor geld. Hun vriendinnen weten van niks. Om te 
overleven gaan ze drugs gebruiken en de verslaving 
aan drugs brengt hun weer bij de prostitutie. Deze 
jongens weten vaak niet meer waar te beginnen om 
eruit te komen.

RAF:
‘Drugs en mannenprostitutie gaan vaak hand in hand. Ik 
word veel gevraagd voor chemdates. Bij binnenkomst 
krijg je drugs toegediend en ook de klanten gebruiken 
drugs. De remmen zijn dan eerder los, ik weet soms niet 
meer met hoeveel mannen ik seks heb gehad en wat ze 
met me hebben gedaan.’

Bij chemdates zie je steeds vaker dat de jongens wel 
drugs krijgen en de klanten niet. Na afloop weten die 
jongens vaak niet meer wat er is gebeurd, zo worden 
grenzen overschreden. 

KALIB:
‘Als hij binnenkomt denk ik; zal ik hem beroven van zijn

geld en hard wegrennen… Maar inmiddels ga ik op mijn 
buik liggen en wacht tot het voorbij is.’

Kalib vertelt dat hij eerst nog kon kiezen met wie en hoe hij 
seks had. Nu niet meer. Hij kan niet meer kieskeurig zijn. 
Als er een vieze, onverzorgde man komt wil hij eigenlijk 
hard wegrennen, maar Kalib heeft het geld nodig. Hij laat 
het dan gebeuren. Volgens Kalib gaat hij daarna niet eens 
meer douchen. Hij voelt zich toch al vies, ook van binnen. 
Dat spoel je niet meer weg met een douche. Hij zegt dat 
hij weet van anderen dat de psychische klap nog gaat 
komen, hij weet alleen niet wanneer. 

RENS:
‘Een echt thuis had ik niet. John bood mij onderdak. Op 
een gegeven moment moest ik wel iets voor hem terug 
doen. Dat was mijn eerste keer seks onder dwang. Later 
nodigde John ook vrienden uit en dan leende hij mij 
gewoon uit. Ook al stribbelde ik tegen en verzette ik 
mij, vaak werd er alleen om gelachen en hadden ze 
seks met me.’

Jongens worden niet altijd gezien als slachtoffer. Vaak 
wordt nog gedacht dat het hun ‘eigen schuld’ is dat 
ze in deze situatie zitten of dat ze het vrijwillig doen. 
Volgens Rens is de beeldvorming bij jongens zo dat 
zij gezien worden als daders waardoor er geen ruimte 
meer is om ze als slachtoffer te zien. 

Het onderzoek naar jongensprostitutie loopt nog. Voor 
meer informatie neem je contact op met Danielle van 
Went: zorgcoordinatie-mensenhandel@lumenswerkt.nl  ■
       
© CoMensha
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Jongensprostitutie in Nederland

‘Ik ga op mijn buik liggen 
en wacht tot het voorbij is’

Danielle van Went is werkzaam als zorgcoördinator mensenhandel en jeugd bij Stichting Lumens 
Groep. Zij doet onderzoek naar jongensprostitutie met als doel om zicht te krijgen op de omvang en 
kenmerken van de doelgroep en te beoordelen in hoeverre de beschikbare zorg en hulpverlening 
aansluit bij deze gr oep. Aan de hand van quotes van jongens die zij heeft gesproken schept zij een 
indrukwekkend beeld van de schemerwereld van jongensprostitutie in Nederland.
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HUH?!HUH?!

‘Ik dacht dat adoptie iets moois en nobels was, maar toen ik eenmaal door had hoe 
het er achter de schermen aan toe ging, dacht ik hier heel anders over.’ Woorden van 
Ina Hut, voormalig directeur van de vereniging en stichting Wereldkinderen. In 2009 
legde zij haar functie neer vanwege structurele misstanden in de adoptiewereld, natio-
naal en internationaal. 
Misstanden in de adoptiewereld? Kinderhandel? Huh?! Vijf vragen over dit onderwerp 
aan Hut, die zich als directeur bij CoMensha inzet in de strijd tegen mensenhandel. 

Adoptie en 
kinderhandel? 
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Adoptie en kinderhandel, wat is de link?
‘Veel mensen realiseren zich niet dat de vraag naar 
adoptiekinderen vele malen groter is dan het aanbod. 
Dat leidt tot een soort competitie tussen adoptie-orga-
nisaties én het leidt ertoe dat er in de landen van her-
komst zelfs aanbod wordt gecreëerd. Directeuren van 
kindertehuizen in China die betalen voor het aanbren-
gen van kinderen, Ethiopische rechters die een handte-
kening zetten onder een document dat de biologische 
ouders zijn overleden terwijl ze springlevend zijn, het 
verplicht betalen van steekpenningen in Haïti, kinde-
ren die op papier vondeling zijn gemaakt terwijl ze zijn 
afgepakt, directeuren van kindertehuizen die toegeven 
dat handelaren de kinderen naar het tehuis brengen 
dat het meest betaalt… In India werden we gedwars-
boomd in het zoeken naar de biologische ouders. Dit 
zijn geen incidenten, maar structurele misstanden. Op 
microniveau kun je misschien wel veel adopties goed 
praten: nou ja, dit kind had geen ouders meer, het is 
goed dat het hier terecht gekomen is. Maar op ma-
croniveau, en dat zien heel veel mensen niet, worden 
systemen die kinderhandel in de hand werken in stand 
gehouden, gefaciliteerd en zelfs gestimuleerd.’

Is dit iets van de laatste tijd, of gebeurde dit soort din-
gen vroeger ook?
‘Interlandelijke adoptie is in Nederland behoorlijk toege-
nomen naar aanleiding van een tv-programma van Mies 
Bouwman met Jan de Hartog (Mies en scène, 1967). Hier 
werd een oproep gedaan om kinderen uit Vietnam en 
Zuid-Korea te adopteren. In die tijd was het aantal bin-
nenlandse adopties in Nederland behoorlijk afgenomen, 
door de komst van de pil, het doorbreken van het taboe 
op ongehuwd moederschap en later ook door legalisatie 
van abortus (1981). Veel mensen adopteerden vooral 
omdat ze iets goeds wilden doen voor kinderen in nood. 
Tegenwoordig wordt er vooral geadopteerd door onge-
wenst kinderloze stellen. Daar is op zich niets mis mee, 
maar door toename van het aantal ongewenst kinderloze 
stellen, is de vraag naar adoptiekinderen vele malen gro-
ter geworden dan dat er kinderen zijn die voor adoptie 
worden afgestaan. En dat stimuleert kinderhandel.  

Belangrijk om te beseffen is ook dat je te maken hebt 
met landen waar mensen onder armoedige omstan-
digheden leven. Biologische ouders worden soms met 
mooie woorden verleid hun kind af te staan of kinderen 
worden van de straat gehaald en voor adoptie voorge-
steld. Je krijgt daar immers geld voor. Eigenlijk kun je 
zeggen: wat ooit “goed” begon is verworden tot een 
marktmechanisme dat leidt tot dit soort misstanden.’

Hoe groot is de kans om als Nederlandse adoptieou-
ders met kinderhandel te maken te krijgen?
‘Er is een gerede kans dat kinderen niet op de juiste ma-
nier zijn afgestaan, dat hun papieren niet kloppen of dat 
er betalingen hebben plaatsgevonden. Ik kon daarom 
persoonlijk niet meer achter adoptie staan. Reden voor 
mij om mijn functie als directeur van Wereldkinderen 
neer te leggen en de noodklok te luiden.’

Wat is je advies aan mensen die overwegen te gaan 
adopteren?
‘Inmiddels zeg ik: doe het niet. Als je echt iets goeds wilt 
doen voor kinderen, probeer dan eerst de kinderen in 
hun  eigen land te helpen. Ten eerste, conform het Haags 
Adoptieverdrag, probeer een kind zoveel mogelijk in zijn 
eigen omgeving op te laten groeien, bij zijn eigen familie 
of in een pleeggezin. Voor het bedrag dat je betaalt voor 
adoptie, kun je een kind zeker tien tot twintig jaar in een 
pleeggezin in eigen land laten opgroeien. Ten tweede zijn 
er in Nederland heel veel kinderen die op zoek zijn naar 
een pleeggezin, kinderen waarvoor geen Nederlands ge-
zin te vinden is. De vraag naar kinderen mag niet leidend 
zijn, het belang van kinderen moet voorop staan.’  ■

© CoMensha

‘SYSTEMEN DIE KINDERHANDEL IN 
DE HAND WERKEN WORDEN IN STAND 
GEHOUDEN, GEFACILITEERD EN ZELFS 
GESTIMULEERD’



Als voorzitter van de Euro-
pese Unie in de eerste helft 
van 2016 heeft Neder-

land het beter beschermen van 
werknemers tegen uitbuiting en 
oneerlijke concurrentie hoog op 
de agenda gezet. Belangrijk, want 
Nederlandse organisaties kunnen 
zowel direct als indirect betrokken 
zijn bij moderne slavernij, door 
eigen activiteiten of via partners in 
de toeleveringsketen.

MODERNE SLAVEN
Wist je bijvoorbeeld dat in onze 
mobiele telefoons vaak tin en col-
tan uit Congo is verwerkt en dat 
op grote schaal moderne slaven 
worden ingezet voor de winning 
van deze grondstoffen? Of dat 
graftombes die je in Nederland 
koopt vaak in India zijn geprodu-
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Arbeidsuitbuiting, 
OOK IN NEDERLAND!

Volgens de International 
Labour Organisation 

(ILO) zijn er wereldwijd 
14 miljoen slachtoffers 
van arbeidsuitbuiting, 

waarvan zo’n 800.000 in 
Europa. 

ceerd? Vele malen goedkoper dan hier, maar gemaakt 
door moderne slaven die onder erbarmelijke omstandig-
heden hun werk moeten doen! Zo zijn er vele voorbeel-
den te noemen.

Maar ook in Nederland komt arbeidsuitbuiting voor. 
CoMensha registreerde in 2015 262 slachtoffers van 
arbeidsuitbuiting. In werkelijkheid komt het vaker voor. 
Volgens inschatting van de ILO zelfs circa 21.000 keer 
per jaar in Nederland. Veelal zien we slachtoffers in de 
land- en tuinbouw, de horeca, de schoonmaak, de bouw. 
Denk bijvoorbeeld aan de Poolse bouwvakker, de Chine-
se kok en de Filipijnse au-pair. 

VALSE BELOFTES
CoMensha ontvangt met regelmaat meldingen omtrent 
arbeidsuitbuiting vanuit de Inspectie Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (ISZW), vaak gaat het om grote 
groepen slachtoffers. Bijvoorbeeld een melding van 
arbeidsuitbuiting van een groot aantal Filipijnse mannen, 
werkzaam in de binnenvaart (23 slachtoffers). De slacht-
offers waren geworven in de Filipijnen onder het voor-
wendsel dat ze in Nederland als matroos goed betaald 
werk zouden krijgen. Werkvergunningen, verzekeringen 
en huisvesting zou voor hen worden geregeld. Valse 
beloftes! Ze werden onderbetaald, werden gedwongen 
hun paspoort in te leveren, moesten lange werkdagen 
maken en kregen te maken met dreiging tot uitzetting. 
Eén van hen kreeg een ernstig ongeluk aan boord en 
bleek niet verzekerd te zijn. De organisatie wilde de 
kosten niet betalen en beëindigde per direct het con-
tract. Toen de zaak aan het licht kwam, deed de Filipijnse 
hoofdverdachte zich voor als tussenpersoon en woord-
voerder van de slachtoffers richting de politie, ISZW en 
de advocaat van de slachtoffers. Hij lichtte de mannen 
vals voor en buitte ze opnieuw uit, waardoor ze opnieuw 
slachtoffer werden. Een deel van de slachtoffers ging ge-
desillusioneerd terug naar de Filipijnen, een ander deel 
vond elders in Europa werk. 

KOMKOMMERS PLUKKEN
Recentelijk kreeg CoMensha een aanmelding van ISZW 

van een Bulgaars gezin (echtpaar, dochter van 14 jaar en 
zoon van 17 jaar). Het gezin kwam naar Nederland om-
dat ze in Bulgarije geen werk konden vinden. Ze waren 
in contact gekomen met een man die arbeidskrachten 
zocht in Nederland. Voor het regelen van het werk moest 
het gezin 1200 euro betalen. De eerste twee weken 
zouden ze het geld hebben afbetaald en daarna zouden 
ze 1200 euro per week verdienen met het plukken van 
komkommers. In werkelijkheid kregen ze geen geld 
voor hun werkzaamheden. Wanneer ze de baas tegen-
spraken werd gedreigd met terugsturen naar Bulgarije. 
Ze werden door hem vernederd en uitgescholden, ze 
mochten met niemand praten, niet drinken, niet naar 
het toilet en werden constant in de gaten gehouden. Ze 
sliepen op matrassen in een woning met twintig mensen, 
onder erbarmelijke omstandigheden. Toen ze kritiek 
uitten, werden ze op straat gezet en hebben ze hulp 
gezocht. CoMensha plaatste ze in eerste instantie in een 
hotel, vervolgens konden ze naar een opvanginstelling. 
Inmiddels hebben ze elders in Nederland een veilige 
plek gevonden. 
Arbeidsuitbuiting: het gebeurt ook in Nederland. Open 
je ogen voor arbeidsuitbuiting en meld je vermoedens. 
Dit kan via  www.meldarbeidsuitbuiting.nl. Ook als je 
twijfelt!  ■

© CoMensha
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De Pakistaanse Lina werd 
als kind door haar vader 

meegegeven aan vrienden 
in Nederland. Deze ‘vrien-

den’ gebruikten haar negen 
jaar lang als huisslaaf.

‘Ik was geen mens, 
         IK WAS EEN SLAAF ’

Ik was zes toen mijn vader me aan een vreemde mevrouw mee 
gaf. Je gaat naar Europa, zei hij. Deze mevrouw kan je daar een 
goede toekomst geven. Wat was ik blij, een goede toekomst! 

Maar eenmaal in Nederland was alles anders dan ze me hadden 
beloofd. Ik mocht niet naar school, werd opgesloten, moest voor 
het huishouden zorgen, eten voor de familie koken. En niemand 
noemde me bij mijn eigen naam. Als ze me nodig hadden, rie-
pen ze “varken”. Als ik iets niet goed deed, sleurden ze me aan 
mijn haren mee. Ik kreeg klappen en er werd op me gescholden. 
Het was vreselijk. Gewone kleren mocht ik niet aan, ik moest de 
hele dag in mijn pyjama lopen. Toen ik later naar buiten mocht 
om boodschappen te doen, moest ik een trainingspak dragen.
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Lina (16) 
werd negen 

jaar lang  
uitgebuit:
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WAAROM?
Mijn vader belde eens in de zoveel tijd om te 
vragen of de familie het geld al had overgemaakt. 
Hoe het met mij ging, vroeg hij niet. Met mijn moe-
der had ik geen contact; zij wist niet eens waar ik 
was. Ik wilde heel graag weg, weg uit dat huis, weg 
bij die familie, maar ik durfde niet. Als je wegloopt, 
maken we je dood, zeiden ze. Niemand zal je mis-
sen. Die woorden, ze deden zo’n pijn, want ik wist 
dat het waar was.
Iedere nacht huilde ik en droomde ik van een beter 
leven. Een eigen leven met normale dingen en mijn 
eigen keuzes. Ik begreep het niet: waarom mocht ik 
niet naar school? Waarom mocht ik niet achter de 
computer? Waarom mocht ik geen vrienden maken? 
Waarom had ik geen mensen die me knuffelden? 
Waarom toch? Ik wilde, net als de andere kinderen 
in het gezin, leuke dingen doen. Maar niemand gun-
de me dat, niemand gaf om me. Niemand vroeg me 
of het goed met me ging. Als ik ergens mee naartoe 
mocht, zeiden ze tegen me: Je moet niet denken dat 
je nu een mens bent. Zo dachten ze over me: ik was 
geen mens, ik was een slaaf.

RUST
Op mijn vijftiende kon ik niet meer. Iedereen had een 
normaal leven, behalve ik. Op een nacht deed ik de 
deur open en begon ik te rennen. Vier weken lang 
zwierf ik op straat. Ik sliep in Moskees, soms kreeg ik 
wat te eten, soms niet. Het was koud, ik had honger 
en ik wist niet waar ik naartoe kon. Maar ik had wel 
rust. Niemand die tegen me schreeuwde, niemand 
die me vertelde wat ik moest doen. Ik was geen slaaf 
meer, en dat was een grote bevrijding. 
Op een dag kwam ik een vrouw tegen. “Wil je me 
helpen?”, vroeg ik, en ik vertelde haar mijn verhaal. 
Ze hielp me. Ik mocht bij haar thuis eten, douchen en 
slapen. Samen zijn we naar het Pakistaanse consulaat 
gegaan, maar daar hadden ze niets van me, geen 
papieren, geen naam. Ik bestond niet in Nederland. 
Twee maanden ben ik bij die vrouw gebleven en toen 
was er een plekje voor me bij Fier. 

MENS
Het was wennen toen ik bij Fier kwam. Ik wilde alles 
gaan schoonmaken, maar dat hoefde niet, want ieder-
een helpt hier mee in het huishouden. We worden hier 
allemaal gelijk behandeld; niemand is beter dan de 
rest. En ik word bij mijn echte naam genoemd. Geen 
varken meer. Daar ben ik zo blij om. Ik voel nu dat ik 
ook een mens ben en dat iemand me kent. Ze zien dat 
ik er ben, ze zien geen dier, geen slaaf.’  ■

©Fier/CKM
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‘NIEMAND NOEMDE ME BIJ MIJN  
EIGEN NAAM. ALS ZE ME NODIG  
HADDEN, RIEPEN ZE VARKEN’



‘Ik had afgesproken met een jongen toen ik dertien 
was’, vertelt Claudia. ‘We hadden seks. Een tijdje 
daarna kreeg ik via iemand anders een filmpje 

toegestuurd waarop alles te zien was. Het filmpje was 
door de jongen met wie ik seks had gehad via Twitter 
verspreid. Shit, dacht ik, wat moet ik doen?’ 
Dan Stephanie. Zij stuurde naaktfoto’s van zichzelf via 
Messenger naar een jongen met wie ze al een tijdje con-
tact had. Wat ze niet wist, was dat er in werkelijkheid een 
wraakzuchtig meisje achter dit profiel zat die de foto’s 
verspreidde via Twitter. Stephanie: ‘Mijn Twitternaam 
werd erbij vermeld, dus iedereen wist dat ik het was – 
ook al stond mijn gezicht er niet op. Ze noemden me 
hoer en slet. En iedereen retweette het bericht.’ 
Maar dat was nog niet alles. Stephanie werd opnieuw 
slachtoffer van sexting toen ze met een groepje jongens 
mee naar huis ging. Ze namen haar mee naar een wo-
ning en dwongen haar seks met ze te hebben. Met alle 
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HÉ 
SCHATJE, 

mag ik je 
TIETEN 

eens zien?

Sexting als chantagemiddel 
Claudia en Stephanie weten er alles van: 

sexting kan heel nare gevolgen hebben. Deze 

meiden werden al op jonge leeftijd gechan-

teerd met hun eigen naaktbeelden.

drie. ‘Later begonnen ze te dreigen’, zegt Stephanie. ‘Ze 
vertelden me dat ze alles hadden gefilmd en dat ze het 
naar mijn ouders zouden sturen als ik niet nogmaals met 
ze zou afspreken. Ik ben nog twee keer met ze meege-
gaan en opnieuw moest ik seks met ze hebben.’ 

PROOI
Inderdaad. Sexting. Dat kan nogal wat gevolgen hebben. 
Want eenmaal met je blote lichaam op foto of video, ben 
je een prooi en een onderwerp van spot voor iedereen 
die kwaad wil. Sexting duikt in het hele land op. Uit een 
enquête van Fier blijkt dat 55 % van de loverboy-slacht-
offers die in de specialistische opvangvoorziening van 
de organisatie verblijven een nare ervaring heeft met dit 
fenomeen. Bijna alle loverboyslachtoffers [81%] zeggen 
zelf pikante foto’s of filmpjes te hebben verstuurd. Meer 
dan de helft [55%] heeft negatieve gevolgen ondervon-

den, zoals pesten, bedreiging of chantage door pooiers.
Naaktfoto’s en seksfilmpjes zijn een gat in de markt voor 
loverboys. ‘Mensenhandelaren zetten steeds vaker pi-
kante beelden van tienermeisjes in om ze te dwingen tot 
seksuele handelingen’, zegt Johannes Dijkstra, hulpver-
lener bij Fier. ‘Jongeren zijn bovendien extreem gevoelig 
voor chantage. Naaktbeelden zijn het perfecte middel 
om iemand te dwingen iets te doen.’
Iva Bicanic, coördinator van het Landelijk Psychotrauma-
centrum UMC Utrecht en het Centrum Seksueel Geweld 
geeft het volgende voorbeeld: ‘Neem de jongen van 
veertien die twijfelt over zijn geaardheid. Hij komt via 
internet in contact met een man die al veel ervaring heeft 
op dit gebied en de jongen verleidt tot allerlei handelin-
gen voor de webcam. De filmpjes worden opgeslagen 
en, hup, hij heeft chantagemateriaal.’

Fier en het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhan-
del pleiten voor een landelijke aanpak om het probleem 
te bestrijden. Dijkstra: ‘Jongeren moeten niet alleen 
meer voorlichting krijgen, het is ook van belang dat ze 
weten welke tactieken loverboys en mensenhandelaren 
gebruiken. Het aantal loverboy-slachtoffers blijft mede 
door dit machtige chantagemiddel enorm stijgen.’  ■    

# De namen Claudia en Stephanie zijn gefingeerd

Illustraties: André Fraiquin
© Fier / CKM
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‘MENSENHANDELAREN ZETTEN  
STEEDS VAKER PIKANTE BEELDEN  
VAN TIENERMEISJES IN OM ZE  
TE DWINGEN TOT SEKS’



KAITLYN (13): ‘Dit is Ollie, mijn knuffelolifant. 
Hij is al meer dan vijf jaar mijn vriend. Ollie weet 
alles van me, ik praat de hele tijd met hem. Als 
ik verdrietig ben, troost hij me. Als ik dat nodig 
heb, geeft hij me goede raad. En als ik het even 
niet meer weet, knuffel ik met hem en zegt hij dat 
ik veilig ben, dat er niets met me kan gebeuren.

Ik ben heel erg onzeker, maar Ollie zegt dat alles 
goed komt. En dat ik mooi ben zoals ik ben. ’s 
Avonds stop ik hem lekker in en wens ik hem 
welterusten, dan ligt hij heerlijk naast me. Ollie is 
gewoon mijn alles.’

Ollie
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VOORWERPEN VAN HOOP
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VOORWERPEN VAN HOOP

LISA (17): ‘Dit is het halster van mijn paard Ban-
dit. Het is alles wat ik nog van hem heb. Bandit 
is verkocht zonder dat ik het wist. Waar hij nu is, 
weet ik niet, maar ik heb gehoord dat hij naar 
een handelaar is gegaan. Het is heel erg jammer, 
maar het is misschien maar beter zo. Ik ben er nu 
toch niet om voor hem te zorgen.

Toen ik naar Fier ging, heb ik het halster van Bandit 
meegenomen. Het was zijn eerste halster, gekocht 
van mijn zakgeld. Het hangt nu aan mijn kast in 
mijn kamer. Als ik me alleen voel, ruik ik eraan. Dan 
is Bandit weer even bij me.’

Bandit

Deze voorwerpen van hoop vloeien voort uit een project van Fier. 
Lisa, Kenzi, Seresia en Kaitlyn vielen in handen van een loverboy. Zij laten ons hun meest dierbare voorwerp zien.



KENZI (15): ‘Robot heb ik al vanaf dat ik heel 
klein was. Ik kreeg hem van mijn moeder. Andere 
knuffels had ik niet, het was altijd robot. Van pop-
pen hield ik ook al niet, daar had ik gewoon niets 
mee. Robot was voor mij genoeg. Ik speelde met 
hem, praatte met hem. Nog steeds trouwens. 
Dan zeg ik tegen hem dat alles goed komt. Nee, 
hij praat niet terug. Maar dat hoeft ook niet, het 
gevoel is genoeg.

Robot doet me denken aan thuis, aan mijn 
familie. Als ik herinnerd wordt aan alles wat er is 
gebeurd, pak ik robot op. Dan voel ik me veilig. 
Als ik hem vasthoud, voelt het als thuis. Ik ben nu 
al twee jaar van huis, het is gewoon fijn dat robot 
bij me is.’

Robot
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VOORWERPEN VAN HOOP
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VOORWERPEN VAN HOOP

SERESIA (15): ‘Mijn ankertje helpt me. Als ik het 
moeilijk heb, kijk ik ernaar, pak ik het vast. Dan 
voel ik de kracht. Het is een soort bijgeloof, maar 
ik voel me er prettig bij. Ik heb dat anker nodig. 
Liefde voel ik, van de mensen om mij heen, 
geloof heb ik. Nu nog dat anker. Een anker kan 
verschillende betekenissen hebben. Soms zit het 
vast in de aarde, zoals je zelf vast kunt zitten in 
het leven, soms is het anker los en dwarrelt het 
vrij door de zee. 

Mensen die veel voor me betekenen geef ik een 
ankertje met de tekst ‘Never give up’. Dat is een 
boodschap die ik ook aan mezelf wil meegeven. 
Als je veel dingen aan je hoofd hebt is het soms 
lastig om vol te houden. Maar het komt wel goed 
met mij. Met steun van m’n anker en mensen om 
me heen.’

Anker

© Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel
Fotocredit: Renske de Boer
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          DE 
‘glamourization 
        of pimping’

Rapteksten van veroordeelde mensenhandelaren 
doen steeds vaker de ronde op internet en de radio. 

Ze verwijzen mogelijk naar hun activiteiten als men-
senhandelaar, waarbij de vrouw hun ‘ho’ of ‘bitch’ is. 
Zijn de rapteksten uitingen van enkele gedetineerde 
mensenhandelaren? Of is er sprake van toenemende 
seksualisering en stereotypering in zowel de rapcul-

tuur als de maatschappij? 

Rappende mensenhandelaren:
‘Hoeren moeten betalen, ik krijg betaald voor 

de seks ervan.’ Het zijn zomaar een paar vrij 
vertaalde zinnen van de Roermondse rapper 

Jay Zakelijk tijdens een optreden op Radio 538. De rap- 
en hiphopcultuur is een cultuur van grootspraak, stoer 
doen en respect afdwingen. Deze teksten hoeven niet 
altijd serieus genomen te worden. Toch werd rapper 
Jay Zakelijk in maart 2014 wel degelijk veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 voor-
waardelijk, voor mensenhandel en ontucht. Hij heeft 
volgens de rechtbank Limburg meerdere minderjarige 
meisjes tot prostitutie gedwongen waarbij onder ande-
re seksfilmpjes van de slachtoffers als chantagemiddel 
werden gebruikt. Zijn rapteksten waren dus niet zomaar 
grootspraak.

Jay Zakelijk is niet de enige Nederlandse rapper die 
verdacht of veroordeeld werd voor mensenhandel. 
Ook rapper Kempi kreeg in 2013 door de rechtbank 
Oost Brabant een onvoorwaardelijke gevangenisstraf 
van 15 maanden wegens seksuele uitbuiting van een 
minderjarig meisje. Het meisje belandde door Kempi in 
de prostitutie en stond hierbij haar verdiensten af aan 
de rapper. Niet veroordeeld, maar wel vastgehouden 
in 2013 wegens verdenking van seksuele uitbuiting van 
een minderjarige, is de rapper Lo-Bo uit Zeeland. En ook 
de Amsterdamse rapper MF Juize kreeg in 2012 een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden 
wegens het vasthouden en in de prostitutie brengen van 
twee minderjarige meisjes. 

TRENDS
Om de vraag te beantwoorden of de rapteksten van 
deze gedetineerde mensenhandelaren op zichzelf 
staande uitingen zijn of dat er sprake is  van toene-
mende seksualisering en stereotypering in zowel de 
rapcultuur als de maatschappij, is het allereerst van 
belang een kleine sprong in de geschiedenis te maken 
en de opkomst en kenmerken van de rapcultuur te 
schetsen. Deze cultuur vindt zijn oorsprong in de jaren 
’70 in de straten van New York City. Toen deze tegen-
cultuur in de Amerikaanse samenleving opkwam, werd 

het gezien als een kruistocht tegen de slechte leefom-
standigheden op de straat. Rapteksten hadden vaak 
een politieke lading. Er waren geen referenties naar 
geweld of seksuele agressie. In de jaren ’80 en ‘90 vond 
er een verschuiving in de hiphopcultuur plaats. Met de 
opkomst van artiesten als Dr. Dre en Snoop Dogg werd 
er meer nadruk gelegd op de gewelddadige ‘lifestyle’ 
van een rapper. De harde ghettocultuur werd verheer-
lijkt. Vrouwen figureerden in videoclips vrijwel naakt en 
gewillig om de mannelijke artiesten heen. Deze trend 
werd na 2000 voortgezet door artiesten, zoals Ludacris, 
Fifty Cent, T.I. en Lil’ Jon. Deze groep schuwt in hun 
muziek de verheerlijking van seks en geweld niet. Door 
de opkomst van specifieke hiphopprogramma’s op 
bijvoorbeeld muziekzender MTV, steeg de populariteit 
van deze artiesten en hun videoclips. Het is overigens 
slechts een deel van de rapcultuur die seksuele stereo-
typering, drugsmisbruik en geweld verheerlijkt. Er zijn 
ook hiphopartiesten die deze thema’s juist verwerpen; 
seks, geweld en drugs horen volgens hen niet thuis in 
een cultuur die van oorsprong opkomt voor de slechte 
leefomstandigheden van medemensen. 

Naast ontwikkelingen binnen de hiphopcultuur, is het 
cruciaal te kijken naar de bredere maatschappelijke 
context. Volgens onderzoeker Kotrla bestaat er in veel 
Westerse landen, zoals Nederland, een sterke tole-
rantiecultuur waarbij bijvoorbeeld werken in de seks-
industrie genormaliseerd wordt. Volgens Kotrla legt 
deze tolerantiecultuur de basis voor de zogenaamde 
‘glamourization of pimping’. Deze verheerlijking van de 
‘pimp’ en de ‘ho’ is terug te zien in meerdere facetten 
van het dagelijkse leven, zoals kleding, liedjes, video-
clips en videogames. Zo vind je op internet gemakkelijk 
een handleiding voor het ‘perfecte pimp & ho feest’. 
Bovendien wordt het woord ‘pimpen’ in onze maat-
schappij vaak geassocieerd met cool en mooi. Deze 
‘glamourization of pimping’ zou zomaar één van de 
oorzaken kunnen zijn dat de thema’s van seksuele ste-
reotypering en geweld terugkomen in zowel videoclips 
als rapteksten, zonder al te veel weerstand teweeg te 
brengen binnen onze samenleving.
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EFFECTEN OP JONGEREN 
De mogelijke gevolgen van de seksualisering in video-
clips, rapteksten en de verheerlijking van de ghettocul-
tuur wordt veel besproken in de politiek en de media. 
Toch heeft De Tweede Kamer zich voor het laatst in 2006 
uitgesproken over deze zaak. Toen werden zorgen geuit 
over de invloed van verschillende videoclips op jonge-
ren. Hierbij gaat het vooral om de vrouwonvriendelijke 
stereotypen die steeds maar weer naar voren komen; 
de man als ‘pimp’, de vrouw als ‘hoer’ of de ‘bitch’. De 
onrust bij de Kamer ontstond mede door uitspraken van 
Patti Valkenburg, hoogleraar Kind en Media aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Zij toonde aan dat de tolerantie 
voor seksuele agressie toeneemt wanneer jongeren 
kijken naar die clips. 
Een belangrijke theorie die veelvuldig gebruikt wordt om 
de effecten van seksualisering op jongeren te onderzoe-
ken, is de sociale leertheorie van Canadese psycholoog 
Bandura. Volgens Bandura zijn er drie aspecten van groot 
belang bij het principe van modelleren. Allereerst neemt 
een observant eerder gedrag over van het rolmodel 
wanneer er overeenkomsten zijn in eigenschappen. Ten 
tweede wordt gedrag sneller gekopieerd bij het zien van 
opbrengsten. Als laatste geldt dat gedrag sneller wordt 
overgenomen wanneer dit gedrag door meerdere men-
sen wordt vertoond. Volgens deze principes is het goed 
mogelijk dat de rapcultuur invloed heeft op het gedrag 

van haar deelnemers. Het is een populaire cultuur waar-
aan veel jongeren meedoen en waarin veel geld wordt 
verdiend.

RESPECT EN GELIJKWAARDIGHEID
In navolging op de sociale leertheorie van Bandura geeft 
de criminoloog Sutherland aan dat voornamelijk jonge-
ren een kwetsbare groep vormen voor het overnemen 
van andere perspectieven, normen en waarden. Dit komt 
omdat zij in de periode tussen kind zijn en volwassen-
heid vaak zoeken naar een eigen identiteit. Zij willen 
graag aanvaard worden door hun leeftijdgenoten en zijn 
daarom eerder geneigd om zich te conformeren aan de 
normen en waarden die in hun groep worden waargeno-
men. Wanneer jongeren een verkeerd rolmodel in hun 
omgeving hebben, kunnen zij dit gedrag en de bijbeho-
rende waarden en normen overnemen. Dit maakt dat de 
deelnemende jongeren in de rapcultuur mogelijk ook 
kwetsbaar zijn voor de uitingen die worden gedaan door 
bijvoorbeeld de rappende mensenhandelaren. In ieder 
geval is uit eerder onderzoek gebleken dat de teksten en 
videoclips, waarin vrouwonvriendelijke stereotypen naar 
voren komen, ervoor zorgen dat de tolerantie over seksu-
ele agressie toeneemt wanneer jongeren hieraan worden 
blootgesteld. 

Misschien is het tijd voor meer aandacht voor de sek-
suele gelijkheid en relationele vorming bij jongeren. 
Beschreven verhoudingen in rapteksten van veroordeelde 
mensenhandelaren dienen geen voorbeeld te zijn in de 
relaties die jongeren met elkaar aangaan. Gelukkig kan 
het ook anders: de populaire Rotterdamse rapper Winne 
brengt een ander geluid, waarin respect en gelijkwaardig-
heid voor de vrouw centraal staan:  
‘Ze is mijn vrouw, en geen bitch, ik noem haar baby. (…) 
Haar hart, haar lichaam en haar ziel, heeft ze aan de boy 
toevertrouwd, dus ik ben zuinig op haar. (…) Winne is geen 
hartendief, of je stereotype rapper (…). Winne gaat niet 
vreemd omdat hij even wil, nee, de boy heeft discipline.’  ■

© Fier / CKM
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HET IS TIJD VOOR 
MEER AANDACHT 

VOOR DE SEKSU-
ELE GELIJKHEID 

EN RELATIONELE 
VORMING BIJ JON-

GEREN
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‘NO ONE SHALL BE HELD IN    
 SLAVERY OR SERVITUDE’ 

 (art 4, Universal Declaration of Human Rights) 
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IVIE
Een voorbeeld hiervan is Ivie, een vijftienjarig meisje uit 
een arm dorp in het zuiden van Nigeria. Ze droomt van 
een betere toekomst. Wanneer ze iemand ontmoet die 
haar wil helpen om ‘het te maken’ in Europa, grijpt ze 
deze kans met beide handen aan. Natuurlijk vindt ze het 
eng om zo ver weg van huis te gaan, maar de man verze-
kert Ivie dat hij voor haar zal zorgen. Daarbij is alles beter 
dan te blijven waar ze nu is.  
In Nederland aangekomen zegt de man dat ze een 
schuld van 60.000 euro heeft, die ze moet afbetalen met 
sekswerk. Ivie is maagd en doodsbang. Hij dreigt dat 
haar familie iets vreselijks zal overkomen als ze weigert. 
Ivie ziet geen andere mogelijkheid dan te doen wat haar 
gezegd wordt.

BLESSING
Blessing is een ander voorbeeld. Zij is een zesentwin-
tigjarige moeder uit Benin City in Nigeria. Ze ontmoet 
iemand die haar helpt om naar Europa te gaan. Ze weet 
dat ze in de seksindustrie gaat werken, wat ze in Nigeria 
ook al doet.    
In Europa hoopt ze geld te verdienen om in Nigeria een 
groot huis en een mooie auto te kunnen kopen. Blessing 
is sterk en vastberaden om iets van haar leven te maken. 
Ze wil haar schuld zo snel mogelijk afbetalen. 

HANDELSWAAR
Zowel Ivie als Blessing is slachtoffer van mensenhandel. 
Ze verlaten Nigeria omdat ze daar geen toekomst zien 
en omdat ze dromen van een beter leven. Ze belanden 
in Nederland in een situatie waarin ze tot handelswaar 
worden gemaakt. Ze worden uitgebuit, ze zijn niet vrij 
om over hun eigen lijf en leven te beschikken. Ivie en 
Blessing zijn gevangen in schulden en gebonden aan 
hun uitbuiter. Ze staan onder geestelijke en lichamelijke 
druk en hebben niks te zeggen over met wie ze wanneer 
seks hebben. 
Maar wanneer ze ontsnappen en hun verhaal aan hulp-
verlening of politie vertellen, wekt Ivie meer medelijden 
en sympathie op. De neiging van de professionals om 
haar te helpen is daardoor groter. 

Kwetsbaar, 
zielig en 

volkomen 
onschuldig

Onbewust heeft iedereen een beeld 
van ‘het ideale slachtoffer’. Dit beïn-

vloedt de manier waarop we kijken 
naar slachtoffers van mensenhandel. 

Het legt slachtoffers een rol op en 
beperkt de ruimte om zelf te bepa-

len hoe iemand om wil gaan met het 
feit dat hij of zij ergens slachtoffer 

van is geworden. Het ideale slachtof-
fer is kwetsbaar, zielig en volkomen 

onschuldig. Maar krijg je ook hulp 
van hulpverleners en politie als je 

krachtig en assertief overkomt?

Het ideale slachtoffer?

26 | mensenhandel

IDEALE SLACHTOFFER
Het beeld dat hulpverlening en politie van het ‘ideale 
slachtoffer’ heeft, beperkt de vrijheid van slachtoffers om 
hun leven zelf vorm te geven. Zodra slachtoffers laten 
zien dat ze sterk zijn, zichzelf redden en misschien zelfs 
een aandeel hebben in het feit dat ze slachtoffer gewor-
den zijn, wordt het lastiger om compassie en sympathie 
voor ze op te brengen.  
Een verklaring voor dit ideaalbeeld is dat deze profes-
sionals onbewust uitgaan van een rechtvaardige wereld 
waarin mensen controle hebben over de loop van hun 
leven. Er is wel ruimte voor zielige slachtoffers die geen 
controle hebben, maar geen ruimte voor mensen die 
ondanks dat ze deels controle hadden toch slachtoffer 
geworden zijn. 

SELECTIE
Er lijkt altijd te weinig capaciteit binnen de politie en 
hulpverlening te zijn om alle slachtoffers van mensen-
handel te helpen, zelfs als alle professionals hun razende 
best doen. Als er dan toch een selectie gemaakt moet 
worden in de slachtoffers die geholpen worden, ligt het 
voor de hand dit te doen op basis van het ideaalbeeld.  
Waarom zou je iemand helpen die zichzelf niet als 
slachtoffer ziet, die een eigen aandeel in het slachtoffer-
schap heeft, die sterk genoeg lijkt om zijn of haar eigen 
problemen op te lossen en die daarnaast niet bijzonder 
sympathiek of coöperatief is? Zeker als een ander slacht-
offer wel om hulp vraagt, medelijden opwekt en je laat 
voelen dat je nodig bent?

BREDER EN HUMANER BEELD
Wanneer professionals afscheid nemen van het ideale 
slachtofferbeeld ontstaat ruimte om het slachtoffer ‘de 
schuld’ te geven van datgene wat hem of haar overko-
men is. Heeft iemand zichzelf misschien in een kwets-
bare positie gebracht door bepaalde risico’s te nemen? 
Dat kan. 
Als hulpverleners en politie het idee onderschrijven dat 
ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan en 
het er mee eens zijn dat uitbuiting niet menswaardig is, 
doet het er niet meer toe of een slachtoffer van mensen-

handel een eigen aandeel heeft of niet.  
Zodra professionals ruimte maken voor nuance en er-
kennen dat alle mensen kwetsbaar zijn; en erkennen dat 
schade, rampspoed, en ongeluk een mens kan overko-
men, ontstaat ruimte voor een breder en humaner beeld 
van slachtofferschap. Binnen die ruimte hoeft een slacht-
offer niet te voldoen aan het ideaalbeeld, maar kan hij of 
zij in de eerste plaats mens zijn en op een eigen manier, 
wellicht met hulp, verder gaan met leven.  ■

© FairWork
Auteurs: Sandra Claassen (directeur FairWork) en Jette van Ra-
vesteyn, onderzoeker en humanisticus
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Kutboerka. Kutpinguïn. Kutmoslim. Iedere dag opnieuw. 

Eerst gaat het allemaal nog wel. Iedereen lijkt Yasmine en 
haar steviger wordende geloof te accepteren. Tot Charlie 
Hebdo. ‘Ineens stond de wereld op z’n kop’, zegt het meis-
je terwijl ze aan haar mouw pulkt. ‘Ik werd uitgescholden, 
nageroepen, uitgelachen. Er waren mensen die foto’s van 
me maakten en mensen die me probeerden aan te rijden. 
Ik moest steeds op gesprek komen op school, praten over 
mijn kleding. Hoe voel je je? Gaat het wel goed met je? Je 
gaat toch niet naar Syrië hè? Iedereen zei het tegen me: 
als je maar niet naar Syrië gaat.’

Maar Yasmine gaat uiteindelijk wél. 

Omdat de wereld daar nu eenmaal beter lijkt. Yasmine 
begint het Arabische nieuws te volgen en wordt  via 
social media al snel benaderd door jongeren die zijn 
afgereisd naar Syrië. Hoe is het daar? Dat is wat ze wil 
weten. De antwoorden zijn veelbelovend: Het leven is 
hier geweldig. We zijn allemaal broeders en zusters van 
elkaar. Bij ons ben je thuis. 
Ze sturen Yasmine filmpjes van het dagelijks leven in het 
land. Filmpjes van fijne huis-tuin-en-keukentafereeltjes 
die een gezellige en amicale sfeer laten zien. Hoe meer 
ze in contact is, hoe meer Yasmine wordt benaderd 
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Yasmine’s
Kutboerka. Kutpinguïn. Kutmoslim.

Dat zijn zo ongeveer de meest ge-
bruikte scheldwoorden die Yasmine* 
dagelijks naar haar hoofd geslingerd 
krijgt. Hier, in Nederland. Op straat, 

op school, in de buurt. Yasmine is zes-
tien jaar, werd in Nederland geboren 
en is na een getraumatiseerde jeugd 
sinds een paar jaar intensiever met 
haar geloof bezig. Ze bidt vijf keer 

per dag, eet halal (‘Geen MacDonalds 
meer voor mij’) en draagt bedekkende 

kleding; alleen haar gezicht en han-
den zijn zichtbaar. 

REIS

door onbekende jongeren uit Syrië. Sommige jongens 
vragen haar ten huwelijk, de meiden zeggen dat ze snel 
moet komen, dat ze zo snel mogelijk bij de ongelovigen 
vandaan moet.

De nieuwsgierigheid van Yasmine naar het leven in 
Syrië slaat – aangewakkerd door de haat waarmee ze in 
Nederland te maken krijgt –  om in concrete plannen. 
‘Het leek zo mooi’, zegt Yasmine nu. ‘Ze waren daar alle-
maal gezellige dingen aan het doen. En ik ben echt niet 
iemand die zomaar over te halen is hoor, maar ik dacht: 
daar moet ik naartoe. Op die plek accepteren ze me 
zoals ik ben.’ Toch twijfelt Yasmine. Kan ze haar familie 
zomaar achterlaten? Dan komt er de druk vanuit Syrië: 
Yasmine’s reis is al geregeld en betaald. Er wordt geld 
naar haar overgemaakt. ‘Je moet nu komen’, mailt een 
van de meisjes met wie ze contact heeft. Yasmine hapt 
toe en reist, krap drie maanden na haar eerste contact 
met iemand uit Syrië, richting het beloofde land.

Waarom nu dit verhaal op een plek waar ik 
over mensenhandel zou moeten schrijven? 
Heel simpel:  Yasmine doet me denken 
aan de vele slachtoffers van loverboys 
die ik heb gesproken. Ze heeft qua 
profiel veel gemeen met de mei-
den die in handen vallen van een 
mensenhandelaar: jong, vroegkin-
derlijk getraumatiseerd, een onsta-
biele thuissituatie, zoekende naar een 
eigen identiteit, buitengesloten van 
de rest (door o.a. pesten/discrimi-
natie), ‘losgeweekt’ van familie en 
vrienden.
De recruiters, de mensen die vanuit Syrië 
contact met Yasmine zoeken en haar 
overhalen naar Syrië af te reizen, passen 
één op één in het plaatje “loverboy” 
(pooier is eigenlijk een veel beter woord). 
Mensenhandelaren en ronselaars van IS 
gebruiken in feite dezelfde technieken. Ze 
pikken de kwetsbaren eruit, praten op ze in, 

beloven een mooi en gelukkig leven en isoleren ze van hun 
familie en vrienden. En ineens is er geen weg meer terug. 

Yasmine stapt op het vliegtuig naar Istanbul, waar ze 
door iemand de grens naar Syrië overgesmokkeld zal 
worden. Ze komt echter nooit in Syrië aan, maar wordt 
in Turkije door de politie onderschept en teruggebracht 
naar Nederland. 

Gelukkig maar.

‘Het had slecht met me kunnen aflopen’, beseft Yasmine 
nu. ‘Ik had daar verkracht of zelfs vermoord kunnen wor-
den. Duizend keer erger dan uitgescholden worden voor 
kutboerka.’ Het gaat inmiddels goed met Yasmine, ook al 
is het leven niet altijd gemakkelijk in Nederland. Maar ze 
houdt haar rug recht en wil niet nogmaals buigen voor de 
grote groep mensen die haar niet accepteert. ‘Ik vind het 
zo jammer’, zegt ze. ‘Ik val geen mensen aan, ik gebruik 
geen geweld om mijn standpunt uit te dragen. Ik wil geen 

bommen plaatsen, geen mensen vermoor-
den. Ik wil gewoon mezelf zijn. Waarom 
mag dat niet?’

Ik schaam me. Ik schaam me voor het 
feit dat we er in een ‘modern’ land 

als Nederland niet in slagen om 
een jong, lief en vrolijk meisje als 

Yasmine in onze armen te sluiten. 
Dat we haar afstoten, haar bela-

chelijk maken, haar regelrecht in de 
armen van mensenhandelaars drijven. 
Want dat zijn het.  ■

Ellen de Ruiter

* Ik heb Yasmine geïnterviewd voor 
een nieuw project van Fier: ‘Tussen 
twee culturen’. De naam van Yasmine is 
om veiligheidsredenen gefingeerd.

© Fier / CKM
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‘IK HAD DAAR  
VERKRACHT OF 

ZELFS VERMOORD 
KUNNEN WORDEN. 

DUIZEND KEER  
ERGER DAN  

UITGESCHOLDEN 
WORDEN VOOR 

KUTBOERKA’



Wij hopen dat je niet zou betalen voor een nier. 
Betalen voor een nier is strafbaar. Ook het aan-
bieden van een nier tegen betaling mag niet. 

Kortom: orgaanhandel is, ongeacht de vrijwilligheid van 
koper en verkoper, in Nederland niet toegestaan. Daar-
naast is het belangrijk dat je weet dat waar vraag is en 
geld verdiend kan worden aan mensen en hun lichaam, 
er risico bestaat op mensenhandel. 

DWANG
Maar wanneer is illegale orgaanhandel mensenhandel? 
Wanneer er gebruik is gemaakt van dwang. De dwang 
die bij mensenhandel gebruikt wordt, kan de vorm heb-
ben van (dreigen met) fysiek geweld, maar bijvoorbeeld 
ook van misleiding, misbruik van een kwetsbare positie 
of misbruik van uit de omstandigheden voortvloeiend 
overwicht. Wanneer de donor afkomstig is uit een zwak 
sociaal milieu kan er sprake zijn van het dwangmiddel 
‘misbruik van een kwetsbare positie’ of wanneer de 
donor een afhankelijkheidsrelatie heeft ten opzichte van 
een rijke patiënt kan er sprake zijn van het dwangmiddel 
‘misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloei-
end overwicht’.

THRILLER
Onder dwang een nier moeten afstaan. Het klinkt als 
een lugubere thriller, een ver-van-mijn-bed-show. 

Weet je ’t nog, de Grote Donorshow?  In deze spel-
show moest de ongeneeslijk zieke Lisa  kiezen uit 

drie nierpatiënten om haar nier aan af te staan. Lisa 
bleek een actrice, de uitzending was een stunt. Met 

het televisieprogramma vroeg BNN in 2007 aandacht 
voor het te kort aan orgaandonoren. Ondanks dat het 

een act was geeft het programma de wanhoop en nood 
van patiënten goed weer. Het tekort aan beschikbare 

organen leidt ertoe dat alleen al in Nederland jaarlijks 
ongeveer tweehonderd patiënten sterven doordat zij te 

lang op een donornier moeten wachten. Een laatste kans op 
overleven. Wat zou jij daarvoor over hebben? Hoeveel zou jij 

betalen voor een nier? 

NIER TE
KOOP!
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CHE-studenten Robbert en 
Willemijn deden tijdens de 
minor Aanpak Mensenhandel 
onderzoek naar het onder-
werp orgaanhandel. Hun 
onderzoeksvraag: hoe kom ik 
aan een nier voor mijn zieke 
moeder? Robbert en Willemijn 
probeerden het en…  waren 
verbijsterd! Verbijsterd over 
hoe makkelijk je als leek in con-
tact kunt komen met mensen 
die een nier kunnen transplan-
teren. Verbijsterd over hoeveel 
nieren er aangeboden worden 
op het internet.

Maar illegale handel in organen is de realiteit en komt 
dichterbij dan je denkt. Wereldwijd groeit het aantal 
opsporingsonderzoeken en vervolgingen voor de 
handel in personen voor orgaanverwijdering. On-
danks dat er geen aanwijzingen zijn dat deze vorm 
van mensenhandel veel voorkomt in Nederland of dat 
Nederlanders zich daaraan in het buitenland schuldig 
maken, blijft waakzaamheid geboden. 
Vormen van mensenhandel die wij in het buitenland 
zien, gaan vroeg of laat ook in Nederland spelen. 
Daar komt bij dat, gezien de lange wachtlijst en de 
gemiddelde wachttijd van drie tot vijf jaar voor een 
postmortale donornier, het niet ondenkbaar is dat de 
handel in organen en in personen die voor orgaan-
verwijdering worden uitgebuit in Nederland vaker 
voorkomt dan bekend is. Uit recent onderzoek van het 
Erasmus Medisch Centrum (het HOTT project) blijkt 
dat een groot deel van de ondervraagde Nederlandse 

transplantatieprofessionals  in aanraking is gekomen 
met nierpatiënten die voor een transplantatie naar het 
buitenland reisden, ook wel orgaan- of transplantatie-
toerisme genoemd. 
 
Illegaal een nier kopen om je zieke moeder te redden 
die al lang op een wachtlijst staat? Het lijkt een oplos-
sing. Maar wie heeft hiervoor zijn nier onder dwang of 
vanuit armoede moeten afstaan? Kan diegene wel een 
nier missen? En wil jij dit op je geweten hebben? Sluit je 
ogen niet voor mensenhandel!  ■

Bron: J. de Jong, Orgaanhandel en mensenhandel met 
het oogmerk van orgaanverwijdering.

©CoMensha



Ook in een documentaire die het Amerikaanse 
nieuwsprogramma Dateline in samenwerking 
met International Justice Mission (IJM) maakte, 

werd schokkend duidelijk dat kinderen van slechts 6 
jaar jong openlijk aan toeristen werden aangeboden. 
De politie was in die tijd niet actief tegen de strijd tegen 
mensenhandel. Daders werden niet gearresteerd en in 
de rechtbank ter verantwoording gehouden. Slachtof-
fers werden genegeerd en zelfs als schuldige van het 
probleem aangewezen. Er was maar weinig hoop dat het 
juridisch systeem in Cambodja de handel in kinderen 
zou aanpakken. 
 
Gelukkig geeft dit hartverscheurende beeld van een 
gebroken rechtssysteem, waarin jonge meisjes openlijk 
in de seksindustrie te koop worden aangeboden, niet 
langer de situatie in Cambodja weer. IJM deed in 2015 
uitgebreid onderzoek naar het aantal minderjarige 
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Aantal kinderen in SEKS-
INDUSTRIE CAMBODJA 

neemt af

In het begin van deze eeuw bleek uit onderzoek van de Cambodjaanse overheid dat het 
percentage kinderen in de seksindustrie in de stad Phnom Penh 30 procent was. Cam-
bodja werd wereldwijd gezien als dé plaats waar kinderen onder de vijftien werden ver-

handeld voor seks. 

slachtoffers in drie grote commerciële seksindustrieën 
in Phnom Penh, Siem Reap en Sihanoukville. Het aantal 
minderjarigen bleek gedaald tot 2.2 procent en kinde-
ren onder de vijftien zelfs tot 0,1 procent. Dit betekent 
dat sinds IJM drie jaar geleden onderzoek deed, er 73 
procent minder kinderen in de seksindustrie worden 
misbruikt.
 

PARTNERSCHAP
Ondanks dat er nog veel moet gebeuren, blijkt hieruit 
dat het partnerschap van tal van organisaties, indivi-
duen en overheden van zowel Cambodja als andere 
landen in de afgelopen jaren haar vruchten heeft afge-
worpen. De plaag van handel in kinderen voor de seks-
industrie is drastisch afgenomen. Met de ondersteuning 
van internationale overheden en tientallen organisaties, 
heeft de Cambodjaanse overheid zich ten doel gesteld 
de aanwezigheid van kinderen in de seksindustrie hele-
maal tot een eind te brengen en om het rechtssysteem 
in elke provincie in het land effectiever te maken in de 
strijd tegen mensenhandel.  
Ook heeft de overheid van Cambodja haar capaciteit 

om mensenhandel tegen te gaan uitgebreid. Politie en 
rechtbanken worden getraind, criminelen worden in de 
rechtbank ter verantwoording geroepen voor hun mis-
daden, de landelijke politici pakken hun verantwoorde-
lijkheid op, wetten worden aangescherpt, nazorgtehui-
zen worden beter toegerust slachtoffers professioneel 
op te vangen en te begeleiden. 

VEILIGER
Op veel gebieden is er zeker nog verbetering nodig – zo-
als meer trainingen aan wetshandhavers en een gedegen 
aanpak in meer buitengebieden van Cambodja, minder 
juridische belemmeringen voor undercoverwerk, duide-
lijke regels over toelaatbaar bewijsmateriaal, betere zorg 
voor getuigen, een protocol voor uitzetting van buiten-
landse daders en het zekerstellen van voldoende budget 
voor politie en diverse overheidsinstanties die zich met 
mensenhandel bezighouden.  
Ja, er is nog werk te doen en ook andere schendingen 
van mensenrechten vragen nog om onze aandacht, maar 
vandaag de dag is Cambodja een veiliger plaats voor jon-
ge meisjes. Deze vooruitgang bewijst dat ook de armsten 
beschermd kunnen worden door de wetten in hun land.  ■

© International Justice Mission
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POLITIE EN RECHTBANKEN WORDEN 
GETRAIND, CRIMINELEN WORDEN IN DE 

RECHTBANK TER VERANTWOORDING 
GEROEPEN

VAN DJ TOT ADVOCAAT IN STRIJD TEGEN MENSENHANDEL
Sek Saroeun werkte als DJ in Martini Pub, een populaire bar waar meisjes werden misbruikt en verkocht voor seks. 
Hij zag de benarde situatie van deze vrouwen en begreep dat hij in actie moest komen. Tegenwoordig is hij een 
vooraanstaand advocaat bij International Justice Mission, en helpt honderden overlevenden om gerechtigheid te 
bewerkstelligen en te zorgen dat mensenhandelaars worden veroordeeld voor hun misdaden.  
‘Als ik door Phnom Penh loop, zie ik dat er meer ontwikkeling is in de stad; in de gebouwen, de straten, de restau-
rants en in alle mensen. Ook in de rosse buurten zie ik veranderingen. Vergeleken met tien jaar geleden is het nu 
heel moeilijk om minderjarigen te vinden die worden verkocht voor seks. Ik kan zien dat het veiliger is voor onze 
kinderen en ik voel me zeer bevoorrecht om een deel van deze verandering zijn.’
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‘Mijn vader was extreem gewelddadig. Hij 
mishandelde mij en mijn moeder stelselma-
tig. Met stokken, riemen, sleutelbossen. Hij 

sloot me zelfs op in de bench, liet me letterlijk om eten 
blaffen. Als ik moest huilen dan dreigde hij: Ik sla je net 
zo hard totdat je stopt met huilen. Op een gegeven 
moment stop je dan met huilen. Hij was een bloedzuiger, 
maar toch keek ik naar mijn vader op. Ik wilde zijn als hij. 
Mijn vader leerde me over geld, over vrouwen, hij was 
pooier. Hoe ouder ik werd, hoe meer ik wilde wat hij 
ook had. Een opleiding heb ik nooit afgemaakt en  een 
normale baan heb ik nooit gehad. Ik kon het geld veel 
gemakkelijker verdienen. Met meisjes.

KWETSBAAR
Het begon al op het internaat, waar ik van mijn vijfde tot 
mijn vijftiende zat. Ik zette meisjes onder druk om met 

jongens naar bed te gaan. In ruil kreeg ik dan een PlayS-
tation of andere spullen, geld. Gemakkelijk verdiend. In 
de stad sprak ik mannen aan: Zoek je een lekker kutje? 
Er waren genoeg die ja zeiden. Dan ging ik terug naar 
het internaat en nam de dag erop een meisje uit het 
internaat mee naar de afgesproken plek. Ik gaf haar 
mee aan zo’n man en klaar was het. De meisjes waren 
zo kwetsbaar, ik hoefde maar een beetje te pushen en 
ze mooie dingen te beloven en ze deden wat ik wilde. 
Vaak hadden ze al heel wat meegemaakt, waren vroeger 
al seksueel misbruikt waardoor ze wisten hoe het ging. 
Ik zocht ze er speciaal op uit, ging relaties met ze aan. 
En dan begon ik over schulden, rekeningen die ik moest 
betalen aan vrienden. Ik vroeg dan of ze met die vriend 
naar bed wilden, zodat ik mijn schulden kon afbetalen. 
Dan kunnen we samen iets opbouwen, beloofde ik ze. Ik 
wist dat die meiden alleen waren, dat ze niemand anders 

‘Ik maakte 35 
slachtoffers. 

BAM!’
Jamie (27) dwong als 
loverboy binnen korte 
tijd 35 jonge meiden 
de prostitutie in. Hij 
werd veroordeeld tot 
vier jaar cel en tbs met 
dwangverpleging. 

hadden en dat het goed ging komen. Op een gegeven 
moment deden ze het. 

SMERIG
Ik voelde niets voor de meiden die voor me werk-
ten, voor mij was het allemaal zakelijk. Ja, ik vond het 
smerig. Zelf vonden ze dat ook. Moest ik de hotelkamer 
uit en dan stonden zij een halfuur te douchen, om de 
vuiligheid eraf te wassen. Het was smerig, maar het 
geld was dat niet. 
En toen waren daar ineens de aangiftes. Eerst van enkele 
ouders, toen volgde de rest - in totaal vijfendertig stuks. 
Ik was negentien toen ik werd gearresteerd, zat een jaar 
in voorarrest, werd op mijn eenentwintigste veroordeeld. 
Mijn zaak was uniek. Binnen korte tijd had ik heel veel 
slachtoffers gemaakt. De meeste jongens hebben één, 
twee of drie slachtoffers. Ik had er vijfendertig. Bam! 
Van de vijfendertig aanklachten bleven er vijftien over, 
voor zes ben ik veroordeeld. De rest werd geseponeerd 
wegens gebrek aan bewijs. Aan de hand van mijn psy-
chologisch onderzoek konden ze niet zeggen of ik een 
stoornis had, wel dat er recidivegevaar was, en daarom 
kreeg ik tbs opgelegd. Vier jaar cel en tbs met dwang-
verpleging.

INPAKKEN EN MISBRUIKEN
Ik ben ouder geworden en kijk daarom anders tegen 
de dingen aan. Ooit sta ik weer buiten. Dan wil ik weer 
gaan werken. En ik wil voorlichting gaan geven op 
scholen. Over wat je als meisje kan overkomen, over 
hoe een man je kan inpakken en je kan misbruiken. Ik 
weet zeker dat ik de dingen die ik heb gedaan op een 
positieve manier kan gebruiken. Dat moet ook wel: ik 
heb veel verneukt. Ik wil iets rechtbreien wat ik kapot 
heb gemaakt.’  ■

Het volledige verhaal van Jamie is gepubliceerd in het 
boek ‘Mensenhandelaren’ van Fier. Auteurs: Anke van 
Dijke, Ellen de Ruiter en Linda Terpstra. Uitgeverij: SWP.  

© Fier / CKM

‘DE MEISJES WAREN ZO 
KWETSBAAR, IK HOEFDE 
MAAR EEN BEETJE TE  
PUSHEN EN ZE DEDEN 
WAT IK WILDE’
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Mijn dag bij het Sluisteam begint met een paspoortcontrole en 
het ophalen van een bezoekerspas. Vervolgens een controle 
van mijn rugtas, door de bodyscan, en op naar de G-pier, het 

hoofdkwartier van het Sluisteam. Dit team, opgericht in 1994, houdt 
zich bezig met de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel 
op de luchthaven. Binnen de KMar vormt het Sluisteam - samen het 
KMar Expertisecentrum Mensenhandel Mensensmokkel, de teams 
Migratiecriminaliteit, en hun deelname aan Europol - de inzet voor de 
bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel. Het Sluisteam is 
hierin een onmisbare schakel om op de luchthaven, toegangspoort 
tot Europa, migratiecriminaliteit in te dammen. Een vorm van crimina-
liteit die in de laatste jaren sterk is gestegen. Uit diverse onderzoeken 
blijkt dat er meer en makkelijker geld mee te verdienen valt dan met 
drugshandel. Ook van mensenhandel specifiek nemen het aantal 
meldingen ieder jaar toe.  

MENSENSMOKKEL EN MENSENHANDEL 
Bestond het Sluisteam destijds uit slechts vijf medewerkers, inmid-
dels zijn dat er maar liefst vijfentwintig. Ook de kerntaken van het 
team zijn toegenomen, zo lag de focus eerst op mensensmokkel, nu 
is het fenomeen mensenhandel daarbij gekomen. Ramon, één van 
de senior rechercheurs, legt uit: ‘Van 1994 tot 2005 deden we alleen 
mensensmokkel, en nog geen mensenhandel. Bij beide gaat het om 
een vorm van migratiecriminaliteit, maar er is een belangrijk ver-
schil. Mensensmokkel is vooral gericht op het faciliteren van illegale 
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Schiphol, woensdagochtend, 
kwart over zeven. Het oogt 
gezellig, veel mensen, veel 

beweging. Maar hoe gezellig 
het ook lijkt, helaas is Schip-

hol niet voor iedereen het 
begin van een mooie vakan-
tie of succesvolle zakenreis. 

Waarom? Mensenhandel. Vraag 
maar aan het Sluisteam van 

de Koninklijke Marechaussee 
(KMar). Iedere dag komt deze 

speciale opsporingseenheid 
van de KMar in aanraking met 
mensenhandel. Rein van Duijn 

van het Centrum tegen Kin-
derhandel en Mensenhandel 

mocht een dagje mee.

MENSENHANDEL VIA SCHIPHOL:
grensoverschrijdingen. Hier komen bijvoorbeeld identi-
teitsfraude en valse reisdocumenten om de hoek kijken. 
Mensenhandel is vooral gericht op de uitbuiting van 
mensen, denk aan prostitutie of het inzetten van goedko-
pe arbeidskrachten’. 

Beide vormen van migratiecriminaliteit eisen een andere 
aanpak. Mensensmokkel is een kwestie van heterdaad 
zaken, door het Sluisteam ‘hit-and-run cases’ genoemd. 
Dit zijn recherchematige onderzoeken naar mensens-
mokkel. Bij mensenhandel gaat het om informatie-in-
zameling: Heimelijke observatie om trends en routes 
te ontdekken en intake gwesprekken met potentiële 
slachtoffers. Als daaruit blijkt dat er een projectmatig 
onderzoek kan volgen, wordt de zaak overgedragen aan 
de regiopolitie. Kees, rechercheur binnen het Sluisteam 
vertelt: ‘Schiphol is een mainport van Europa, dus ook 
voor mensenhandel. Een van de grootste internationale 
mensenhandelonderzoeken, genaamd Koolvis, is bij ons 
begonnen. Sindsdien laten we geen mensenhandelzaak 
meer lopen’. 

OOST-EUROPA
Tijdens de ochtendbriefing merk ik het al snel: de 
mannen en vrouwen van het Sluisteam staan voor hun 

werk. Met een goede dosis humor worden de komende 
werkzaamheden besproken. De focus ligt momenteel 
op vluchten uit Oost-Europa. Ramon: ‘In de eerste jaren 
dat we mensenhandel oppakten, hadden we vooral 
veel te maken met West-Afrikaanse slachtoffers. Zoals 
het onderzoek Koolvis, waarbij Nigeriaanse meisjes met 
vervalste documenten en hetzelfde verhaal het land 
binnenkwamen. Daar zat toen een grote mensenhandel-
organisatie achter die voor een groot deel is opgerold. 
De laatste jaren zien we vooral een toename van men-
senhandelslachtoffers vanuit Oost-Europese landen. Kijk 
maar naar de cijfers van CoMensha. Als er zo’n trend 
ontstaat moet je daarop inspringen, vandaar dat we nu 
veel energie steken in het controleren van vluchten uit 
Oost-Europa.’  

PROFILING
En dan gaan we aan de slag. We maken ons klaar voor 
de eerste controle op een vlucht uit Oost-Europa, 
waar veel slachtoffers van mensenhandel in Nederland 
vandaan komen. Ik krijg een portofoon, zodat ik kan 
meeluisteren met het team. Een lange wandeling over 
de luchthaven volgt. Je ziet ze niet, deze rechercheurs, 
maar zij zien iedereen die van de vlucht komt. Aan de 
hand van heimelijke observatie - profiling - bepalen ze 
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Het Sluisteam zit er bovenop!

‘SCHIPHOL IS EEN  
MAINPORT VAN EUROPA,  
DUS OOK VOOR MENSENHANDEL’



of ze in actie moeten komen. Een jonge vrouw valt op 
in de menigte en wordt vervolgens door één van de 
rechercheurs aangesproken bij de pascontrole op de 
luchthaven. Gevraagd wordt of ze even mee wil komen 
voor een gesprek. Eén van de eerste dingen die ze te 
horen krijgt: ‘We’re here to keep you safe’. Ze gaat direct 
mee en er volgt een kort gesprek in een van de kantoren 
van de Marechaussee. Een gesprek waarin verschillende, 
nauwkeurig geformuleerde vragen worden gesteld om 
de situatie bloot te leggen. Ze legt aan ons uit wat ze 
komt doen in Nederland. Ze is prostituee, op de Wallen 
in Amsterdam. Uitbuiting? Nee, daar is volgens haar 
geen sprake van. 
 
Zeker weten doe je het nooit, geven rechercheur Kees 
en teamleider Robert later op de dag aan. ‘Dat is waar 
we tegenaan lopen. De dames met wie we spreken 
hebben niet altijd zin om met ons te praten, en als ze 

slachtoffer van mensenhandel zijn, dan is het een utopie 
dat zij in een gesprek van tien minuutjes hun hele levens-
verhaal op tafel leggen. Daarnaast zijn ze soms bang dat 
ze ons niet kunnen vertrouwen of dat we zijn omgekocht 
door haar pooier, want waar deze vrouwen vandaan ko-
men is corruptie onder de politie heel normaal.’ Ondanks 
deze uitdagingen geven de rechercheurs aan dat een 
gesprek altijd nuttig is: ‘Kijk, je praat wel met ze en dat 
geeft informatie, en is het niet voor ons van belang, dan 
wel voor andere opsporingsinstanties.’

BENARDE SITUATIE
Het Sluisteam kent ook een sterke preventieve werking 
met een direct resultaat. Ramon geeft een voorbeeld: ‘Er 
zijn meisjes die hier komen en nog niet worden uitgebuit. 
Maar alle signalen wijzen erop dat dit wel gaat gebeuren. 
En als het lukt om tot hen door te dringen dat de situatie 
niet klopt, dan is de winst groot. Als ze dan terug gaan 
naar huis, dan zijn ze misschien wel gered uit een heel be-
narde situatie. Nou, dan ga je met een goed gevoel naar 
huis.’ Bijzonder werk, zegt ook Kees, rechercheur binnen 
het Sluisteam. Kees legt uit dat zij een belangrijke schakel 
kunnen zijn in veel mensenhandelzaken. ‘De informatie 

die wij inwinnen op de luchthaven kan voor andere 
mensenhandelteams, door het hele land, een puz-
zelstukje bieden dat ze net missen, of op basis van 
onze informatie kan een onderzoek gestart worden.’ 

Aan het eind van de dag is het belang van het 
Sluisteam op Schiphol mij geheel duidelijk. Onze 
luchthaven is vooralsnog een belangrijke door-
voerhaven van slachtoffers van mensenhandel, en 
ze komen overal vandaan om in Nederland in de 
prostitutie te werken. Opsporen, informatie verza-
melen en preventie, alles komt voorbij in de dage-
lijkse strijd tegen mensenhandel die het Sluisteam 
voert. Hun werk gaat door, in het continue komen 
en gaan dat onze luchthaven kenmerkt.  ■

© Fier / CKM

‘HET IS EEN UTOPIE DAT DEZE VROUWEN 
IN EEN GESPREK VAN TIEN MINUUTJES HUN 
HELE LEVENSVERHAAL OP TAFEL LEGGEN’
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Want ik was zo’n kind. En hoewel ik nu volwassen ben en zelf 
kinderen heb, word ik nog elke nacht badend in het zweet 
wakker door nachtmerries uit mijn jeugd. Heb ik elke dag 

last van herbelevingen, omdat triggers mij aan toen doen denken 
en mijn lijf en hoofd nog altijd geloven dat er gevaar dreigt. Actueel 
gevaar, want ik heb nooit kunnen verwerken wat mij is aangedaan. 
En nu ik daar eindelijk wel mee bezig ben, vraag ik me soms af of ik 
dit ooit kan verwerken. Omdat ik steeds meer gevoelsmatig besef 
wat me is aangedaan – echt voelen deed ik namelijk niet meer – en 
het maar niet kan bevatten. Maar in ieder geval krijg ik nu een kans. 
Al zal ik altijd met de wetenschap moeten leven dat beelden van 
hoe ik werd gepijnigd en vernederd, mogelijk rondzwerven op 
internet. En eenmaal online, zal dat niet meer ongedaan kunnen 
worden gemaakt.

Drie jaar was ik, toen ik voor het eerst in handen van een pedofiel 
kwam. Althans, daar ga ik altijd vanuit. Inmiddels weet ik dat niet 
iedere kindermisbruiker ook pedofiel is. Wel weet ik dat de men-
sen die mijn leven hebben verwoest, regelrechte sadisten waren. 
Iemand aan wie de zorg over mij was toevertrouwd nam me mee 
naar een ‘vriend’ van hem, die me misbruikte onder toeziend oog 
van mijn verzorger. Al voordat de bedreigingen kwamen, op de 
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MIJN VERHAALDaija werd gebruikt en misbruikt voor kinderporno

Er wordt heel veel over geschre-
ven, met regelmaat komt kin-

derporno in het nieuws. Steeds 
vaker berichtjes waaruit blijkt 

dat onderzoekers op grote hoe-
veelheden beelden stuiten, en 

over kinderen die steeds jonger 
zijn en steeds gruwelijker wor-
den misbruikt voor het plezier 
van anderen. Wie die kinderen 
zijn, daar hoor je nooit iemand 

over. Daarom besloot ik mijn 
zwijgen te doorbreken. 

‘Ik werd gebruikt 
en misbruikt voor 

kinderporno’
‘IK WAS ZO’N KIND’



terugweg, wist ik dat ik mijn mond hierover moest 
houden. Zo werkt dat, een kind voelt haarfijn aan 
wanneer er iets helemaal fout zit, en zal de schuld altijd 
op zichzelf betrekken. Ik vertelde niemand iets en had 
toen, als peuter, niet kunnen vermoeden welke hel me 
nog te wachten stond. 

Omdat je nooit iets hoort wat deze kinderen meema-

ken, dacht ik jarenlang dat ik gek was. De dingen die 
ik in mijn hoofd had zitten, het was vast allemaal niet 
waar. Dit soort dingen gebeuren niet. Hield ik mezelf 
voor. Ik had ook een heleboel harnassen om mij heen 
gebouwd in de loop van mijn leven, want niets zou 
mij nog raken. Niemand zou mij nog pijn doen. Ik had 
niemand nodig, besloot ik. Tot mijn eigen kinderen 
me een spiegel voorhielden, die zorgden dat ik mijn 
verleden niet langer kon ontkennen. Ik kwam als vast-
gelopen puber al in de hulpverlening terecht. Maar 
ondanks dat ik uiteindelijk een stukje vertelde van wat 
me was aangedaan,  durfde niemand het aan me te 
behandelen voor deze trauma’s. En dat patroon bleef 
zich herhalen in de komende jaren. Ze vermeden het, 
deden aan symptoombestrijding. Zoals me behande-
len voor een eetstoornis of een depressie. Als ze er al 
iets mee wilden, stopten ze er uiteindelijk snel mee. 
Sommigen konden het niet aanhoren. ‘Hou maar op, 
ik word er misselijk van’, zei een hulpverlener eens 
tegen me.

Niemand durfde of wilde dus iets doen met het feit 
dat ik tussen mijn vierde en twaalfde werd gebruikt 
en misbruikt voor kinderporno, in de jaren tachtig 

en negentig al een bloeiende industrie. Niet altijd 
werden er opnames van dit misbruik gemaakt, soms 
kwamen er ‘alleen’ mensen langs die me misbruikten. 
Kinderprostitutie noem je dat. Nu weet ik dat deze 
‘mensen’ zich verenigen binnen zogenaamde kinder-
pornonetwerken. Dit gebeurt niet alleen online, maar 
ook ‘gewoon’ in het normale leven. Het klinkt bizar en 
gaat het voorstellingsvermogen te boven. Veel men-
sen denken dat dit alleen in Azië voorkomt, of in het 
Oostblok. Dat wil men ook geloven, mensen kunnen 
dingen beter verdragen met de wetenschap dat het 
‘not in my backyard’ gebeurt. Helaas moet ik die ge-
dachte verstoren, het gebeurt in Nederland. En veel 
ook.  Mensen die hun huis erop inrichten om kinderen 
te misbruiken. Ik las in interviews met mensen die 
zulke misbruikers opsporen en zich bezighouden met 
de bestrijding van kinderporno, dat het vaak om zulke 
daders gaat. Dat er talloze beelden worden gevon-
den waarop kinderen gruwelijk worden misbruikt. Dat 
strookt met mijn ervaringen. 

En ik ben gewoon iemand. Ik kan naast je wonen. 
Misschien ben je wel mijn collega. Kom ik je iedere 
ochtend tegen op het schoolplein. Wellicht zag je me 
laatst in de metro. Toen de tranen over mijn wangen 
stroomden, op de terugreis van een therapiesessie, 
want ik vond eindelijk mensen die wel een traumabe-
handeling aandurfden. Met me door deze trauma’s 
te gaan. De pijn en het verdriet te voelen die ik toen 
weg moest stoppen om te overleven maar die nog 
vast zat in mijn lijf. Die pijn overvalt me op de momen-
ten dat ik tussen de ‘gewone mensen’ sta. Dan kan ik 
het wel uitschreeuwen, zoveel pijn doet het. Maar ik 
huil geruisloos, net als toen. Want wat moet ik mensen 
zeggen als ze vragen wat er is? Omdat we hier niet 
over praten weet niemand van mensen, ooit kinderen, 
zoals ik.  ■

Daija
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‘IK ZAL MOETEN LEVEN MET DE  
WETENSCHAP DAT BEELDEN VAN  

HOE IK WERD GEPIJNIGD EN VERNEDERD 
RONDZWERVEN OP INTERNET’
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‘IK BEN GEWOON IEMAND. 

IK KAN NAAST JE WONEN. 

MISSCHIEN BEN JE WEL 

MIJN COLLEGA. KOM IK JE 

IEDERE OCHTEND TEGEN 

OP HET SCHOOLPLEIN’
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Beppy

‘Een comfort tampon zonder touwtje’, staat er 
op de verpakking. Veel sekswerkers gebrui-
ken de Beppy om door te kunnen werken als 

ze ongesteld zijn. Het droge sponsje dat in de vagina 
wordt ingebracht zorgt ervoor dat je geen bloed ‘lekt’ 
tijdens de seks met klanten. Thuis blijven als je buik-
pijn hebt zit er voor veel van deze vrouwen niet in. 
‘Als ik thuis blijf omdat ik me niet lekker voel, verdien 
ik ook geen geld’, zeggen ze. ‘Dus een Beppy erin en 
doorgaan.’
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Merk-chocola  

Wist je dat 90% van onze cacao uit 
West-Afrika komt? En dat er op de 
cacaoplantages in Ghana en Ivoor-

kust 2,26 miljoen kinderen werken? De kans 
is dus heel groot dat er dat er kinderarbeid 
in jouw lekkere stuk chocola zit. Wil je zeker 
weten dat jouw chocolade vrij is van mensen-
handel en kinderarbeid, koop dan chocola 
met een keurmerk! 
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Thee met een 
smaakje

Iedere dag worden er in As-
sam, India, 1.000 kinderen voor 
ongeveer 26 euro verhandeld 

door hun ouders. Verkocht om te 
werken op de theeplantages. De 
ouders denken dat ze hun kind 
een kans op een goede toekomst 
geven. In werkelijkheid werken de 
kinderen lange dagen, met een 
zware mand op hun rug en zonder 
beschermende kleding.  
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Meisjes van katoen

Een T-shirt voor een tientje? Grote kans 
dat-ie gemaakt is door één van de ruim 
200.000 meisjes die in Tamil Nadu (India) 

vastzitten in de kledingindustrie. Ook bij gro-
te, populaire winkelketens en bij dure merken 
gebeurt dit helaas maar al te vaak. Iets wat maar 
weinig mensen weten. Wil je weten of jouw favo-
riete kledingmerk duurzaam en eerlijk is? Check 
het bij rankabrank.nl



Een bizarre situatie voor deze kinderen, waar STOP 
THE TRAFFIK (STT) India en Tearfund India samen 
met EHA een einde aan willen maken. Zij helpen 

de dorpsbewoners om kinderbeschermingsgroepen 
op te richten. Deze groepen worden getraind door 
STT met als streven dat ze zo snel mogelijk zelfstandig 
kunnen werken. 
Een methode die zeer goed blijkt te werken. De dorps-
genoten ondersteunen elkaar en letten op elkaars 
kinderen, gevaarlijke situaties worden samen aange-
pakt. Dorpen waar eerst van ieder gezin wel één of twee 
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Een goede buur is beter dan… 
Weerbare 

gemeenschappen; 
een strategie om 

mensenhandel 
te stoppen

Iedere maand worden er honderden kinderen verhandeld vanuit Bihar in India. Vaak worden 
ze als ze 5 of 6 jaar oud zijn ‘verkocht’ om in de huishouding te werken. Rond hun twaalfde 
worden ze opnieuw verkocht om op het land, in fabrieken of in de seksindustrie te werken.
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kinderen weg waren, maar waar alle kinderen weer thuis 
wonen. Hoe hebben ze dat gedaan? 

GEVEN VAN VOORLICHTING 
De teams van STOP THE TRAFFIK gaan naar dorpjes 
waar zelden buitenstaanders komen en geven voorlich-
ting over malariamuggen, hygiëne en mensenhandel. 
Door deze zaken te combineren mogen ze ook op 
theeplantages hun werk doen. Een unieke mogelijkheid, 
want op de theeplantages werken veel slachtoffers van 
mensenhandel. Volgens plaatselijke hulpinstanties wor-
den er zo’n duizend kinderen per dag verhandeld om te 
werken op de theeplantages. 

VERRICHTEN VAN ONDERZOEK
Samen met de dorpsbewoners verrichten ze onderzoek, 
bijvoorbeeld naar het feit of de kinderen die wegge-
stuurd werden om te werken ook weer terug komen. De 
jongens bleken vaak wel terug te keren, maar de meisjes 
kwamen in de meeste gevallen niet terug. De dorpsbe-
woners besloten samen om de meisjes terug te halen 
naar het dorp en voortaan alleen maar hun zoons uit 
werken te sturen. 

PRAKTISCHE HULP BIEDEN
Neem het voorbeeld van Jai. Hij is van een lage kaste, 
heeft geen eigen land en reisde tien maanden per jaar 
om geld te verdienen, totdat hij bij een ongeluk zijn beide 
benen verloor. Jai kon vanaf dat moment niet meer reizen 
om te gaan werken. Zijn vrouw en hij besloten twee van 
hun kinderen te verkopen omdat ze ze niet meer te eten 
konden geven. Met een microkrediet van Tearfund India 
en ondersteuning bij het starten van een winkeltje in zijn 
huis kon Jai een nieuw bestaan opbouwen. Nu verdient hij 
€ 2,50 per dag en spaart hij € 12,50 per maand. Genoeg 
om twee kinderen naar school te sturen. 

TRAININGEN GEVEN
De dorpsbevolking wordt getraind om weerbaar te wor-
den tegen rampen en andere tegenslagen. Ook leren zij 
hoe met onzekerheid om te kunnen gaan. Samen met 
de dorpsbevolking worden plannen gemaakt waarbij 

rekening wordt gehouden met hulp bij grote rampen 
en ontwikkelingsterreinen, zoals waterbeheer, sanitaire 
voorzieningen en bronnen van inkomsten. Zo worden 
boeren ondersteund bij de aanschaf van zaden en het 
maken van businessplannen. 
 
BUURTBEWAKINGSGROEPEN
De dorpsbewoners letten op elkaar en informeren de 
kinderbeschermingsgroepen als ze verdachte situaties 
opmerken. Zo viel het buurtbewoners op dat de dochter 
van een dorpsgenoot met een vreemde man meeging. 
De buren stapten op de man af en vroegen hem waar zijn 
dochter naartoe ging. De man vertelde dat zijn dochter 
een mooie baan aangeboden had gekregen in een stad 
dichtbij. De dorpsbewoners vertelden de man dat dit een 
leugen was en zijn dochter in handen van een mensenhan-
delaar was.  
Ze vertelden hem dat dit hen ook was overkomen en dat 
hun dochters in grote problemen waren gekomen. Met 
toestemming van de vader schakelden ze het buurtnet-
werk in en via mobieltjes werden de dorpen in de omge-
ving ingeseind. Dorpsbewoners in de omringende dorpen 
ondernamen actie en het lukte om de man tegen te 
houden voordat hij het meisje had weggevoerd. De kracht 
van een gemeenschap die samenwerkt; beter een goede 
buur dan een verre vriend!  ■

© stop the traffik
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CHOCOLADE ISSUES

Is eerlijk echt (h)eerlijk?

IS DUURKOOP OOK EERLIJK?
Van de 13 chocolatiers die we onderzochten, bleken 
er slechts drie te werken met 100% gecertificeerd 
chocola. Drie andere chocolatiers maken deels ge-
bruik van gecertificeerde chocola. De overige zeven 
chocolatiers gaven aan ook met 100% gecertificeerde 
chocola te werken, maar dit bleek anders. Zij werken 
namelijk met cacao uit het Growing great chocolate 
programma of met Valrohna cacao; chocoladepro-
gramma’s die niet onafhankelijk zijn gecertificeerd. 
Wat natuurlijk niet direct betekent dat er arbeidsuit-
buiting in het spel is, maar het is niet onafhankelijk 
gekeurd. De chocolatiers die met Valrhona cacao 
werken, geven aan dat op de factuur van Valrhona 
vermeld staat dat het 100% slaafvrije chocolade is. 
Onterecht dus. Het lijkt erop dat ze niet helemaal 
begrijpen wat dit precies betekent. 
Als de experts al niet weten hoe het zit, hoe moet jij 
als consument dat dan weten? 

CERTIFICATIE WAT IS DAT? 
Gecertificeerd betekent onafhankelijk gekeurd, door 
een organisatie die niet afhankelijk is van de eigenaar 
van de cacaoplantage. Er zijn drie bekende keurmer-
ken: UTZ, Rainforest Alliance en Fairtrade. Alle drie 
doen zij hun uiterste best om ervoor te zorgen dat 
jouw chocolade eerlijk en duurzaam is.

EN BEAN TO BAR CHOCOLADE DAN?
Bean to bar chocolade is chocolade waarvan de ver-
kopers van cacaoboon tot chocoladereep weten waar 
het vandaan komt en wat er mee gebeurd is. Dat 
vermindert de kans op oneerlijke praktijken. Helaas 
wordt de meeste van deze chocolade nog steeds niet 
onafhankelijk gekeurd. En dat doet toch denken aan 
‘wij van WC-EEND adviseren WC-EEND’. Voor jou als 
consument nog steeds geen garantie dat er onafhan-
kelijk gekeurd is. 

BIZAR EIGENLIJK 
Toch vreemd dat wij als consumenten nog steeds ons 
best moeten doen om producten te vinden waar bij 
de productie geen arbeidsuitbuiting of mensenhan-
del aan te pas komt. Het zou zo moeten zijn dat alles 
wat in een winkel ligt eerlijk en duurzaam is. Jij kunt 
meehelpen om daarvoor te zorgen! Laat jouw favo-
riete chocolade merk of chocolatier weten dat het jou 
wel uitmaakt waar je chocolade vandaan komt. En dat 
jij vindt dat zij dat ook moeten weten. Want als jij niet 
laat weten dat jij eerlijke chocolade belangrijk vindt, 
dan zal de markt niet veranderen. Zonder vraag geen 
aanbod! Zorg dat je stem gehoord wordt en jij van (h)
eerlijke chocolade kunt genieten!

© stop the traffik

Uit een steekproef van STOP THE TRAFFIK in 2014 bleek dat 82,5 van alle huismerkchoco-
lade gecertificeerd is. Helemaal top dat in supermarkten zoveel duurzame chocolade te vinden 
is. Maar hoe staat het eigenlijk met de speciaalzaken? We doken dit jaar opnieuw de chocolade-

business in en bevroegen een aantal Nederlandse chocolatiers.



Om goede zorg aan slachtoffers van mensenhan-
del te bieden, is daarom deskundigheid nodig. 
Met betrekking tot het rechtssysteem van een 

land, maar ook als het gaat om het zorgsysteem van een 
samenleving en manieren waarop je op een cultureel 
relevante manier hulp op maat kunt bieden. Om blijvend 
herstel te realiseren, is het tevens van essentieel belang 
om de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van 
slachtoffers te stimuleren. 

VOOR JEZELF KUNNEN ZORGEN
Maar wat is zelfredzaamheid eigenlijk en waarom is 
dit zo belangrijk voor het opbouwen van een nieuw 
leven? En welke rol heeft samenredzaamheid hierin?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is het 
allereerst belangrijk om te weten wat we onder 
zelfredzaamheid verstaan. Zelfredzaamheid betekent 
letterlijk: jezelf kunnen redden. Het is het vermogen 
van een mens om voor zichzelf te zorgen, om een 

Van cruciaal 
belang voor een 
leven in vrijheid: 

ZELFREDZAAMHEID EN 
SAMENREDZAAMHEID

Wereldwijd zijn er bijna 36 mil-
joen slaven. Kinderen, vrouwen en 
mannen die dagelijks worden uitge-
buit, mishandeld en zelfs seksueel 
misbruikt. Hun mensenrechten 
worden dramatisch geschonden. 
De gevolgen voor hun lichamelijke, 
emotionele en sociale welzijn is nau-
welijks te overzien, waardoor een 
nieuw leven opbouwen soms bijna 
onmogelijk lijkt.
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HET IS BELANGRIJK DAT  
SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL 
KANSEN KRIJGEN OM EEN NIEUWE, 
STABIELE TOEKOMST OP TE BOUWEN’

zelfstandig leven te leiden en eigen problemen op te 
lossen. Het betekent dat je met zo min mogelijk hulp 
van anderen je leven kunt inrichten zoals jij dat wenst 
en dat je sociaal kunt participeren. Uiteindelijk gaat 
het er bij zelfredzaamheid om dat je zelf de regie over 
je leven hebt en verantwoordelijkheid kunt en durft 
te nemen voor keuzes die je maakt. Voor bevrijde 
slachtoffers van mensenhandel is zelfredzaam worden 
een uitdaging. Als je in slavernij leeft wordt de regie 
van je leven namelijk door anderen overgenomen, en 
wordt je vrijheid om zelf na te denken en beslissingen 
te maken gerooft. 

VERTROUWEN
Dit heeft grote invloed op samenredzaamheid, het 
vermogen om anderen hulp te vragen. Voor slach-
toffers van mensenhandel is anderen vertrouwen 
en om hulp vragen niet (meer) vanzelfsprekend. Zij 
komen namelijk uit een situatie waarin zij afhankelijk 
van anderen zijn gemaakt zijn en waarin vertrouwen 
ernstig beschadigd is. Ze moesten daardoor overlev-
en, zonder een beroep op hun omgeving te kunnen 
doen. En dat is nu juist de kern van samenredzaam-
heid: dat je zelfstandig en uit vrije wil een ander kunt 
betrekken bij keuzes die je wilt maken en bij uitdagin-
gen waar je voor staat.

HETSTEL VAN IDENTITEIT
Het is duidelijk dat zowel zelfredzaamheid als 
samenredzaamheid van cruciaal belang zijn voor 

het herstel van de identiteit van een slachtoffer van 
mensenhandel. Daarom is het essentieel dat kinderen 
die bevrijd worden uit het web van moderne slavernij 
zo snel mogelijk onderwijs krijgen en ruimte om zich 
fysiek, emotioneel en sociaal verder te ontwikkelen. 
Ook voor volwassenen is het belangrijk dat zij weer 
kansen krijgen om een nieuwe, stabiele toekomst op 
te bouwen. Werkvoorzieningen en vakopleidingen 
moeten centraal staan in dat proces, omdat slach-
toffers van mensenhandel in dergelijke omgevingen 
hun kwaliteiten (verder) kunnen ontwikkelen en hun 
dromen kunnen verwezenlijken. Een vakopleiding of 
werkervaringsplek stimuleert zelfstandigheid, maar 
ook mogelijkheden tot samenwerking. Deze positieve 
ervaringen helpen om een nieuw leven op te bouwen. 

Zelfredzaamheid zet slachtoffers in hun kracht en laat 
hen zien dat ze alles in zich hebben om een waardig 
bestaan te leiden. Het vergroot hun zelfvertrouwen 
en helpt hen om een sociaal netwerk op te bouwen. 
Daarom is het van belang dat mensenrechtenorgani-
aties en hulpverleningsinstanties niet alleen de focus 
legggen op het bevrijden van slaven, maar zorgen 
dat er een adequaat nazorgtraject bestaat. Een traject 
waarin bevrijde slachtoffers weer leren wat het is om 
echt in vrijheid te leven.  ■

© Home of Change
Fotocredit: davedehaan.com



Een kleine kerel, een vlassig baardje en indringen-
de bruine ogen. Honderduit vertelt hij tijdens de 
rit van drie uur over zijn werk. Eindelijk mag hij. 

Want naast zijn vrouw en collega’s weet niemand wat 
voor werk hij doet. 

Ooit als straatjongetje van de weg geplukt door een 
ngo, kreeg hij de passie om andere kinderen te red-
den. Marc was betrokken bij het zogenoemde Project 
Lantern, gefinancierd door de Bill en Melinda Gates 
Foundation. Doel dat IJM meekreeg, was om met 
andere ngo’s en lokale autoriteiten het percentage 

kinderen in de seksindustrie in vier jaar tijd te ver-
minderen met 20 procent. Het werd 79 procent. Daar 
waar kinderen tien jaar geleden nog openlijk op straat 
werden verkocht, durven veel bordeeleigenaren het 
niet meer aan. Niet langer kunnen zij ongestraft hun 
misdaden begaan. ‘Het is simpelweg een kwestie van 
een kosten- en batenanalyse’, vertelt Jesse Rudy, di-
recteur van IJM in Cebu. ‘Handel in kinderen is minder 
veilig geworden omdat de kans opgepakt te worden 
groter is. Voordat wij in Cebu begonnen, was er nog 
nooit een mensenhandelaar schuldig bevonden aan 
zijn misdaden.’
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   Undercover IN STRIJD 
TEGEN KINDERMISBRUIK
          cyberseks 

FILIPIJNEN

Met twintig kilometer per uur, rijden we nog te hard voor Marc om alle krotjes aan te 
wijzen waarvandaan naar alle waarschijnlijk internetpornografie het wereldwijde web 
wordt opgeslingerd. Met kinderen, wel te verstaan. We rijden door een wijk in de stad 

Cebu, op de Filipijnen. Marc - om veiligheidsredenen niet zijn echte naam - is underco-
vermedewerker van International Justice Mission (IJM) en is de afgelopen vijftien jaar 
betrokken geweest bij de bevrijding van meer dan vijfduizend slachtoffers uit de com-

merciële seksindustrie. 

CYBERPORNO 
Maar terwijl de verkoop van minderjarigen in karao-
ke-bars en bordelen drastisch is afgenomen, worden zij 
nu verkocht vanuit de krotjes waar zij wonen. Niet langer 
worden zij fysiek misbruikt door westerse mannen, nu 
moeten zij seksuele handelingen verrichten met elkaar, 
met voorwerpen als pennen, colaflesjes en scheermes-
sen of zelfs met dieren. De westerse mannen geven 
hun perverse wensen door, veilig achter hun computer, 
duizenden kilometers verderop. 

‘Het is niet zo dat doordat we de kinderen van straat 
hebben gehaald, de misdaad zich nu verplaatst heeft’, 
legt Rudy uit. ‘We hebben te maken met andere daders 
en andere misdaden, die mogelijk worden door de op-
komst van internet in arme wijken.’ Marc kan precies aan-
wijzen waar deze misdaden plaatsvinden. ‘Kijk maar naar 
de witte antennes op de daken. Deze antennes geven 
aan dat er internetverbinding is en dat de kans groot is 
dat er kinderen worden misbruikt. Vanuit tachtigduizend 
IP-adressen in de Filipijnen wordt internetpornografie 
uitgezonden.’

INFORMANTEN
Met behulp van circa vierhonderd informanten, vaak 
buren van daders, en undercovertactieken, spoort 
Marc met zijn team de daders op. Aan de hand van de 
gruwelijke beelden die zij doorgestuurd krijgen van 
bijvoorbeeld de Amerikaanse FBI, zoeken zij naar zowel 
daders als slachtoffers. ‘Met smoesjes praten wij onszelf 
bij verdachten naar binnen, bewapend met verborgen 
camera’s. Daar kijken wij of we de plaats van delict her-
kennen van de foto’s. Zodra we voldoende bewijsmateri-
aal hebben, doen we samen met lokale autoriteiten een 
inval, bevrijden de slachtoffers en arresteren de daders.’  
IJM zorgt vervolgens voor de opvang van de slachtoffers 
- onder wie baby’s - en helpt bij de vervolging van de 
daders in de rechtbank. 

Marc is zo thuis in deze duistere wereld, dat hij voor 
een televisieprogramma van de Nederlandse mis-
daadverslaggever John van den Heuvel, binnen een 

dag een pedofiel opspoorde waar de Nederlandse 
politie al elf jaar lang naar op zoek was. Dat hij bij dit 
werk zijn leven in gevaar brengt, neemt hij op de koop 
toe. ‘Ik ben net vader geworden. Dus natuurlijk praten 
mijn vrouw en ik wel over de gevaren. Maar zolang er 
kinderen worden misbruikt voor internetpornografie, 
blijf ik dit werk doen.’  ■

© International Justice Mission
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‘WE HEBBEN TE MAKEN MET  
ANDERE MISDADEN, DIE MOGELIJK 
WORDEN DOOR DE OPKOMST VAN 
INTERNET IN ARME WIJKEN’



Elena’s gedachten dwalen af naar de laatste keer dat 
ze haar moeder zag. Het was een prachtige zomer-
middag en ze had haar mooiste jurk aan. Dimitri 

zou haar namelijk komen ophalen, om haar te verrassen. 
Al een jaar was ze tot over haar oren verliefd op Dimitri. 
Ze hadden elkaar ontmoet in het koffiehuisje waar Elena 
werkte. Hij zat aan een tafeltje de krant te lezen toen ze 
hem vroeg of hij misschien iets wilde eten of drinken. 
Hij antwoordde plagend dat elke man toch wel koffie 
van zo’n mooi meisje wilde. Elena kreeg er een kleur 
van. Nog nooit had een jongen tegen haar gezegd dat 
ze mooi was. Toen ze zijn koffie inschonk raakte hij heel 
even haar arm aan en vroeg: ‘Ben je hier morgen ook 
weer?’ Ze knikte.

Dimitri bezocht Elena steeds vaker tijdens haar werk. 
Altijd bestelde hij een zwarte koffie en maakte hij een 
praatje met haar. Elena voelde zich op haar gemak 
bij hem en kon niet ontkennen dat ze gevoelens 
voor Dimitri begon te krijgen. Ook hij stak niet onder 
stoelen of banken dat hij zich tot Elena aangetrokken 

voelde. Na een paar maanden vroeg hij of Elena een 
keer met hem uit eten wilde. 
De avond leek wel een sprookje. Ze aten in een van 
de duurste restaurants van de stad. Dimitri had er 
maanden voor gespaard vertelde hij. Daarna liepen 
ze uren lang, lachend en pratend, langs de rivier. Toen 
hij Elena rond middernacht thuisbracht, wist ze het 
zeker; Dimitri en zij waren voor elkaar gemaakt. 

Toen Elena die bewuste zomermiddag door Dimitri 
werd opgehaald, had niemand kunnen vermoeden 
dat ze niet meer thuis zou komen. Haar moeder niet, 
die haar lachend uitzwaaide toen Dimitri met zijn auto 
voor de deur stond. Maar ook Elena, die het ver-
moeden had dat Dimitri haar die middag ten huwelijk 
zou vragen, had geen idee van de afschuwelijke jaren 
die haar te wachten stonden. 

Elena schrikt op als er zacht op de deur geklopt 
wordt. Een vrolijk gezicht kijkt om het hoekje van de 
deur. ‘Hoi, ik ben Rivka. Wil je misschien een kopje 
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HET VERHAAL VAN

Terwijl ze haar tas op bed zet, kijkt ze wat onzeker om zich heen. De verse bloemen op het 
tafeltje naast haar bed ruiken heerlijk. Ze herinneren haar aan de tuin van haar moeder, een 
sterke vrouw die sinds het overlijden van haar man alleen zorg draagt voor haar kinderen. Al 
te lang heeft Elena haar niet gezien of gesproken. Al te lang heeft ze haar niet aangeraakt en 

gezegd dat ze van haar houdt. 

Elena

thee?’ Elena antwoordt schuchter: ‘Ja, 
lekker.’ Een paar minuten later wordt er 
op een klein dienblad een potje  kru-
identhee in haar kamer gebracht. Tot 
haar verrassing ziet ze dat er zelfs een 
beetje melk, suiker en wat koekjes op 
een schaaltje liggen. ‘Zelf gemaakt’, 
zegt Rivka levendig, ‘In onze huisbak-
kerij.’ Zal ik je zo laten zien waar die is? 
En zal ik je dan ook meteen even aan 
de anderen voorstellen? Of kan ik iets 
anders voor je doen?

Er verschijnt een glimlach op Elena’s 
gezicht door Rivka’s enthousiaste verh-
alen. En langzaam dringt tot haar door 
dat ze veilig is. Haar lichaam ontspant 
zich en met tranen in haar ogen vraagt 
ze: ‘Kan ik misschien mijn moeder 
bellen?’  ■

© Home of Change
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SAFE HOME
Elena werkte vier jaar lang, zeven dagen per week, in de gedwongen prostitutie. Ze werd misbruikt, uitgebuit, 
verkracht en mishandeld. Ze zat opgesloten in een ondergronds bordeel en zag al deze jaren geen daglicht. 
Home of Change bood Elena vorig een thuis in onze Safe Home in Tajikistan.  In dit opvanghuis staan veil-
igheid, herstel, onderwijs en toekomstperspectief centraal. We ondersteunen vrouwen (en hun kinderen) door 
middel van ons internationale herstelprogramma dat zich richt op lichamelijk, emotioneel en sociaal herstel. 
Hierdoor komen ze tot rust en leren ze weer vooruit te kijken.

Wij willen niets liever dan dat de vrouwen die we hulp bieden weer zelfvertrouwen krijgen en na verloop van 
tijd hun leven weer kunnen oppakken. We bieden hen daarom de mogelijkheid om een vak te leren waarmee 
ze na hun herstel zelf geld kunnen verdienen. We zetten vrouwen en kinderen weer in hun kracht door hun 
zelfredzaamheid te vergroten.



KOM IN ACTIE
Steun een organisatie die tegen mensenhandel 

strijdt. Organiseer een sponsorloop, verkoop spullen die 
je overhebt op een rommelmarkt, bak koekjes, organi-
seer een kledingruilavond, een filmavond met een docu-
mentaire over mensenhandel en doneer de opbrengst 
aan jouw favoriete organisatie!

VERTEL HET ANDEREN
Wat je niet kent, bestaat niet. Vertel je vrienden 

en familie over mensenhandel, zodat zij ook weten wat 
mensenhandel. Hoe meer mensen ervan weten, hoe 
beter. Samen kunnen we de misstanden aanpakken. 

PAS JE KOOPGEDRAG AAN
Als consument heb je veel invloed. Kies bewust 

voor uitbuitingvrije boodschappen. Koop bijvoorbeeld 
eerlijke voedingsmiddelen en kleding. Je kunt deze 
producten herkennen aan keurmerken als Fairtrade,  UTZ 
Certified en Rainforest Alliance. Op de site van Rank-a-
Brand kun jij kijken hoe eerlijk en duurzaam jouw favorie-
te kleding/schoenen/sieradenmerk is! 

BETAAL EEN EERLIJK LOON
Huur je personeel uit het buitenland in? Wees je 

er dan van bewust dat zij recht hebben op minstens het 
Nederlandse minimumloon. Iedereen die in Nederland 
werkt valt onder de Nederlandse wet. Dat iemand uit 
een ander land afkomstig is betekent niet dat hij of zij 
minder betaald hoeft te worden omdat in het land van 
herkomst de lonen lager zijn. 

MELD MISSTANDEN!
Mensenhandel is dichterbij dan je denkt. Mo-

derne slavernij speelt zich soms al om de hoek van 
de straat af, in je eigen buurt. Vraag je je wel 
eens af of die jongen in de snackbar ooit 
wel eens vrij is? Of zie je mensen wonen 
op het terrein van hun werkgever? Heb 
je een vermoeden dat iemand gedwon-
gen in de prostitutie werkt? Sluit niet je 
ogen, maar kom in actie.
Ook als je nog twijfelt of iemand echt 
slachtoffer is, is het de moeite waard dit 
te melden! Doe dit via:
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De makers van dit tijdschrift strijden elk op hun eigen manier tegen mensenhandel. Hieronder 
lees je welke stappen jij kunt ondernemen om mensenhandel tegen te gaan. Help je mee?

1

2

4

5

3

WAT KUN JIJ DOEN   
              tegen mensenhandel? STAPPENPLAN:

• Meld misdaad anoniem: 0800-7000
• Een lokaal politiebureau 
• CoMensha (033 44 811 86)
• Inspectie SZW
• www.wegwijzermensenhandel.nl/bezorgde_burger/

HERKEN DE SIGNALEN!

Voor huisartsen, medewerkers in een ziekenhuis of van 
de GG&GD
Wees alert als een jonge vrouw in korte tijd een aantal 
keer langskomt voor een SOA-controle, abortus of ver-
zorging van verwondingen. Wees ook alert als een man 
het woord voor haar doet. 

Voor ouders
Wees alert als je dochter een vriendje heeft die continu 
belt en/of haar controleert. En wees alert als je kind een 
dubbelleven leidt, geen informatie meer deelt en meer-
dere telefoons heeft. 

Als docent 
Wees alert als een leerlinge na schooltijd vaak wordt 
opgehaald door verschillende jongens of mannen. 

Voor omwonenden 
Wees alert als een au-pair of bouwvakker in jouw buurt heel 
lange werkdagen  maakt en/of werkt onder slechte om-
standigheden (o.a. onderbetaald, slapen op bouwplaats). 

SIGNALEN DIE KUNNEN WIJZEN OP 
MENSENHANDEL:

• Iemand werkt of verleent diensten onder zeer slechte 
omstandigheden (bijvoorbeeld: lage vergoeding, 
lange werkdagen, gevaarlijke omstandigheden).

• Een werkgever regelt ook huisvesting, kleding, ver-
voer of andere zaken voor de werknemer.

• Iemand bouwt schulden op bij derden (bijvoorbeeld 
bij een pooier of werkgever).

• Iemand kan niet zelf beschikken over het geld dat hij 
of zij verdient.

• Iemand kan niet zelf beschikken over zijn of haar iden-
titeitspapieren.

• Iemand gaat niet zelfstandig op pad om bijvoorbeeld 
boodschappen te doen.

• Iemand wordt gechanteerd, bedreigd of geconfron-
teerd met geweld.  ■

© Stop the Traffik
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https://www.utzcertified.org/
https://www.utzcertified.org/
http://www.rainforest-alliance.org/
http://www.meldmisdaadanoniem.nl/
http://www.politie.nl/
http://www.comensha.nl/
http://www.arbeidsinspectie.nl/
http://www.wegwijzermensenhandel.nl/bezorgde_burger/


Anika is ruim 5 jaar uitgebuit in de seksindustrie. In deze rubriek 
schrijft ze wat zij stom vindt aan mensenhandel.

Stom!

Dat je als slachtoffer levens-
lang hebt, terwijl een dader 
er met een veel kortere straf 

vanaf komt – als die al gestraft 
wordt

Dominees die met je willen daten als ze erach-
ter komen wat je achtergrond is

De rechter die doet 
alsof het nadelig is af-

gelopen voor de pooier 
omdat er aangifte tegen 

hem is gedaan 

Gebonden man-
nen die bellen 

of je met ze wilt 
daten, omdat ze 

denken dat je 
makkelijk bent

Hulpverleners die letter-
lijk tegen  je zeggen: ‘Als 
je niet zegt wat er met je 
is, kun je beter weggaan’

Je pooier die je inruilt voor een 
ander en je als afscheidscadeau 
aanmeldt bij de sociale dienst, 
waardoor je een fraude zaak 

aan je broek krijgt

Het stigma dat 
je krijgt als 
slachtoffer

Niet met je nieuwe leven kun-
nen starten omdat je nog schul-

den hebt uit je oude leven

Mensen die anders 
tegen je doen als 
ze weten dat je 
slachtoffer bent

Opgezadeld blijven met 
de telefoonabonnemen-
ten die je voor je pooier 

hebt afgesloten

Je hele leven 
lang voor de 

buitenwereld het 
slachtoffer zijn

Rechters die niet in staat 
zijn om je verklaring 

op waarde te schatten, 
waardoor een pooier 
wordt vrijgesproken 

Rechters die je niet 
serieus nemen

Gek eigenlijk, dat alle blokjes 
van een chocoladereep even groot 
zijn terwijl het in de cacaoketen 
zo ongelijk verdeeld is. 

Wij houden niet van ongelijk  
verdelen. Daarom willen we  
een eind maken aan slavernij  
en uitbuiting in de chocolade- 
industrie. Onze missie is om  
chocolade 100% slaafvrij te maken. 
Niet alleen onze chocolade, maar 
alle chocolade wereldwijd. 

In ons eentje maken we onze 
chocolade slaafvrij, maar  
samen maken we alle choco-
lade 100% slaafvrij. Dus we 
vragen jou met ons mee te 
doen. Want hoe meer mensen 
kiezen voor slaafvrije choco-
lade en ons verhaal delen, 
hoe eerder 100% slaafvrije 
chocolade normaal wordt. 

Uiteindelijk bepaal jij. 
Doe je mee?

crazy about chocolate,
serious about people
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