Handelen in wegwerp-mensen
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AMERSFOORT - Ieder jaar maken internationale
criminele netwerken een omzet van 24 miljard
dollar door te handelen in mensen, vaak
minderjarige kinderen en vrouwen, bestemd voor
de prostitutie of slavenarbeid.

Mensenhandel is een lucratieve business, op jaarbasis wordt er evenveel geld in deze
‘bedrijfstak’ omgezet als in de internationale wapenhandel. De Verenigde Naties schatten dat
wereldwijd 2,5 miljoen slaven per jaar worden verhandeld. Slachtoffers zijn niet in staat te
ontsnappen. Vaak zijn ze volledig afhankelijk van hun werkgever; in sommige gevallen worden ze
letterlijk gevangen gehouden. Ze krijgen te weinig of helemaal niet betaald en worden vaak
ernstig mishandeld en bedreigd.
‘Mensenhandel is moderne slavernij. Bij het woord slavernij denken we vooral aan
suikerplantages met zwarte slaven. Maar als we kijken naar de omvang van het probleem, kun je
zeggen dat er vandaag de dag meer slaven op de wereld zijn dan er in vierhonderd jaar
slavenhandel uit Afrika werden verscheept door rijke westerse landen’, zegt Corinne
Dettmeijer, nationaal rapporteur mensenhandel en voormalig rechter.
kinderslavernij
Vorige maand liet International Justice Mission (IJM) weten dat op 8 januari 39 gezinnen uit een
steenfabriek in India zijn gered. De bevrijde mannen en vrouwen vertelden hoe ze werden
mishandeld en soms 18 tot 22 uur per dag moesten werken – een uurtje of twee mochten slapen,
om vervolgens weer aan het werk te gaan in de steenfabriek. Zelfs een meisje van drie jaar oud
moest acht uur per dag werken met haar ouders in de hete zon. De arbeiders, die drie tot zeven
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maanden hadden vastgezeten in de steenfabriek, waren zó ondervoed dat velen van hen na hun
eerste volwaardige maaltijd moesten overgeven.
Directeur Caroly Houmes van IJM Nederland zegt dit soort situaties geen uitzondering zijn in
India. ‘Ondanks de economische vooruitgang telt dit land talloze arme slaven die in
soortgelijke omstandigheden in steenfabrieken of kledingfabrieken hun werk moeten doen. India is
een topland als het gaat om mensenhandel en slavernij.’
Behalve fabrieksarbeid is volgens Houmes ook de seksindustrie in de grote steden van India een
enorm probleem. Duizenden jonge meisjes werken gedwongen in bordelen. Voor de lokale markt, maar
ook voor buitenlandse toeristen. Het is voor Indiase pooiers een groeimarkt waar veel geld valt
te verdienen. De meisjes, soms niet ouder dan tien of twaalf jaar, worden meestal geronseld op
het platteland met mooie beloftes over werk en studie in de stad. Eenmaal aangekomen in hun
nieuwe woonplaats worden ze verkocht als handelswaar.
Pooiers schuwen weinig middelen als de meisjes weigeren hun werk te doen. Ze worden geslagen en
bedreigd, en dagelijks gedwongen om seks te hebben tegen betaling. Een Indiase journalist die
onderzoek deed naar de Indiase seksindustrie constateert dat jonge meisjes na gemiddeld drie
jaar in het bordeel zijn ‘opgebruikt’ en door hun pooier op straat worden gezet.
Afgeschreven omdat ze vaak te ziek zijn om nog langer te werken.
wegwerpmensen
‘India heeft prima wetten tegen arbeidsslavernij’, bevestigt Houmes. ‘Maar wat je ziet, is
dat uiteindelijk de marktwerking bepalend is. Een kwestie van vraag en aanbod. De arbeiders uit
deze steenfabriek leefden ook voordat ze hier terechtkwamen waarschijnlijk al in extreme
armoede. Ze hebben vaak geen keus. Het zijn een soort wegwerpmensen. Voor één goedkope
arbeider die niet wil, vindt een fabrieksbaas of een pooier gemakkelijk tien andere
arbeidskrachten die het ook niet breed hebben en dus is geen keus. Deze vorm van slavernij kan
gedijen op een voedingsbodem van extreme armoede en bij de gratie van de vraag naar goedkope
producten en diensten.’
Zij onderschrijft volledig de juistheid van een bekende uitspraak van de filosoof Edmund Burke:
‘Het enige wat nodig is om het kwaad te laten zegevieren, is dat goede mensen niets doen.’
Houmes: ‘Voordat ik aan mijn rechtenstudie begon, had ik niet gedacht dat ik in deze sector

2/5

zou belanden. Gaandeweg mijn studie en na het afronden van mijn masters heb ik besloten dat ik
met mijn vak als jurist juist iets wil betekenen voor kwetsbare groepen in de maatschappij. De
tekst uit Jesaja 1:17 heeft daarin voor mij een belangrijke rol gespeeld: ‘Leer goed te doen,
zoek het recht. Houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.’ Juist voor
kwetsbare groepen wil ik mij inzetten, want zij hebben vaak geen toegang tot eerlijke
rechtspraak.’
dicht bij huis
Mensenhandel komt ook in Nederland op steeds grotere schaal voor. ‘Wat te denken van de Wallen
in Amsterdam? De meeste prostituees daar zijn geen stoere, vrije vrouwen. De waarheid is dat de
meerderheid van de vrouwen gedwongen achter de ramen staat en van het geld dat ze verdienen,
houden ze weinig tot niks over’, zegt Corinne Dettmeijer.
Recente cijfers tonen aan dat het aantal slachtoffers flink stijgt. In 2011 meldden zich bij de
Nederlandse politie 1222 slachtoffers van mensenhandel. Terwijl het er in 2010 ‘slechts’ 993
waren (een stijging van 23 procent) en in 2007 waren het er 716.
Dettmeijer voegt eraan toe dat dit nog maar het topje van de ijsberg is. ‘Het kunnen er nog
makkelijk tien keer zoveel zijn. Want uit angst worden de meeste gevallen van mensenhandel nooit
bij de politie gemeld.’
Bijna 40 procent van alle mensenhandelslachtoffers in Nederland zijn vrouwen tussen de 18 en 23
jaar. Van de 1222 slachtoffers die vorig jaar gemeld werden, waren 200 slachtoffers zelfs jonger
dan achttien jaar. De mensenhandelaars zijn meestal jonge mannen van gemiddeld dertig jaar,
steeds vaker afkomstig uit het voormalig Oostblok.
Een groot probleem bij het aanpakken van mensenhandel is het oppakken van daders en het vinden
van bewijsmateriaal. Omdat het in veel gevallen om zaken gaat waarbij internationale criminele
netwerken betrokken zijn, is het lastig een goed beeld van de situatie te krijgen. In de 220
zaken die afgelopen jaar in Nederland werden aangebracht bij het Openbaar Ministerie, volgde
voor 70 procent een dagvaarding. Iets minder dan de helft van alle vermeende daders wordt
vrijgesproken, vaak vanwege gebrek aan bewijs.
Caroly Houmes signaleert dat voor veel kerken in Nederland het langzaam begint te dagen dat
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gerechtigheid er ook bij hoort. ‘Bij alle gruwelverhalen over mensenhandel en
arbeidsslavernij, vragen mensen soms of ik me niet afvraag waar God is. Maar de vraag voor mij
is niet: waar is God, maar: waar zijn zijn mensen? Hij heeft er toch voor gekozen om ons zijn
handen en voeten te laten zijn?’
sinds 2008 tienduizend slaven bevrijd
De christelijke organisatie IJM in Den Haag houdt zich wereldwijd bezig met het thema
mensenhandel. De organisatie is werkzaam in veertien landen met teams van advocaten,
rechercheurs en nazorg-professionals om slachtoffers van rechteloosheid te bevrijden en daders
achter de tralies te krijgen. In de afgelopen vijf jaar heeft IJM ervoor gezorgd dat 10.500
slachtoffers van mensenhandel en arbeidsslavernij werden bevrijd. Ook is meegewerkt aan de
veroordeling van meer dan vierhonderd gewelddadige criminelen. De steenfabriekdirecteur in India
hangt inmiddels een fikse gevangenisstraf boven het hoofd. IJM-medewerkers hebben samen met
Indiase autoriteiten succesvol samengewerkt om voldoende juridisch bewijsmateriaal tegen hem te
verzamelen.
‘strengere aanpak bordeelbezoek helpt’
Volgens Gertjan Segers, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, is er een bewezen link tussen
strengere wetgeving en afname van mensenhandel.
Hij zou het geen slecht idee vinden als in Nederland prostitueebezoek strafbaar gesteld zou
worden.
‘Nederland kan veel leren van Zweden’, meent Segers. ‘Daar is tien jaar geleden een nieuwe
wet ingevoerd waarbij prostitueebezoek strafbaar wordt gesteld. Het gevolg is dat het percentage
mannen dat op hoerenbezoek gaat, is afgenomen van 13 naar 7 procent. Straatprostitutie is
gehalveerd. Het is hoog tijd, aldus Segers, ‘dat we in Nederland anders gaan kijken naar
prostitutie. Dit is geen romantisch beroep, maar een bikkelharde werkelijkheid waarbij de
meerderheid van de vrouwen tegen haar zin, gedwongen seks moet hebben. Je zou kunnen zeggen dat
de huidige Nederlandse wetgeving verkrachting faciliteert. Gelegaliseerde slavernij. Als het al
tot een rechtszaak komt, ligt de bewijslast volledig bij het slachtoffer.’
Segers wil zich komend jaar inzetten voor verandering van de regelgeving. Deze maand reist hij
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naar Zweden om zich te verdiepen in het Scandinavische wetsmodel. Hij verwacht terug te komen
met bruikbare ideeën die ook in Nederland toepasbaar zijn.

5/5

