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IJM ontvangt Scandanavian Human Dignity Award 2018
DEN HAAG - International Justice Mission (IJM) ontvangt de Scandanavian
Human Dignity Award. De award is een erkenning die jaarlijks door het
mensenrechtencomitee uit Zweden wordt uitgereikt aan personen of
organisaties die een speciale bijdrage leveren aan mensenrechten. Anita
Delhaas, directeur van IJM Nederland en coördinator Europa, zal de award op
11 september in ontvangst nemen tijdens een EU seminar in Uppsale University
in Zweden.
IJM krijgt de award voor haar strijd tegen mensenhandel en de wereldwijde aandacht voor
mensenrechten. In een verklaring prijst het comitee de organisatie: ”IJM is werelds grootste
organisatie in de strijd tegen slavernij. Zij geeft een stem aan de slachtoffers van slavernij.
Maar hun acties gaan verder dan woorden. De unieke missie van de organisatie – juridische
steun bieden aan de armen en slachtofffers van uitbuiting, gecombineerd met een sterke
lobby rechtssystemen te transformeren – resulteerde in de bevrijding van meer dan 45.000
slachtoffers uit slavernij en andere vormen van geweld en hielp lokale autoriteiten bij de
arrestatie van meer dan 3500 verdachten van deze misdaden. Het geweldige team van
advocaten, onderzoekers, maatschappelijk werkers is een wereldwijde beweging geworden
dat de armsten beschermt en mensenrechten wereldwijd verdedigt. IJM is een waardige
winnaar van de award,” aldus Ruth Nordstrom, voorzitter van het comitee.
Anita Delhaas, die eind vorig jaar te gast was in het glazen huis - de jaarlijkse sponsoractie
van een Zweeds radiostation - is blij met de erkenning die IJM krijgt. ”Wij geloven dat wij
samen met onze achterban een eind kunnen maken aan slavernij. We zien in landen als
India, De Filipijnen en Cambodja samenlevingen veranderen. Slaven worden bevrijd, daders
opgepakt en lokale autoriteiten nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid om de armsten
te beschermen tegen geweld. De award die wij nu krijgen, is een mooie steunbetuiging en
extra stimulans onze strijd voort te zetten.”

IJM is wereldwijd actief in 10 landen, waar in 17 veldkantoren gevochten wordt tegen onder
andere gedwongen arbeid, mensenhandel voor de seksindustrie en misbruik van kinderen
voor cyberseks. Jaarlijks bevrijdt de organisatie duizenden slachtoffers, helpt het lokale
autoriteiten bij het aanklagen van de misdadigers en helpt het overheden bij structurele
verandering van samenlevingen, met als doel de armen te beschermen tegen geweld.

International Justice Mission is werelds grootste organisatie in de strijd tegen
slavernij, zoals misbruik van kinderen voor cyberseks, gedwongen arbeid en
handel in kinderen voor de seksindustrie. www.ijmnl.org

