« Geschapen naar het voorbeeld van God,
behandeld als slaven…»
«God hoort de stem van zijn volk…» Exodus 16,11
« Jezus zei : Ontbindt hem en laat hem heengaan…» Johan.11,44

Slachtofferhulp in België
Sürya, rue Trappé, 9 – 4000 Liège
Payoke, Leguit, 4 – 2000 Antwerpen
Pag-Asa, Cellebroersstraat, 16B – 1000 Brussels
Wilt u meer weten…
Centrum voor gelijkheid van kansen : bevoegd voor het bevorderen van
de gelijkheid van kansen en het bestrijden van elke vorm van onderscheid,
uitsluiting, beperking of voorkeur. http://www.diversiteit.be/CNTR/NL/
Koning Boudewijnstichting : opzetten en ondersteunen van projecten.
http://www.monarchie.be/
Samilia Stichting : bijdrage tot het bestrijden van de mensenhandel en
vooral seksuele uitbuiting. http://www.samiliafoundation.org
Enkele niet-gouvernementele organisaties tegen de mensenhandel
Caritas Europa, Coatnet netwerk van christelijke organisaties,
http://www.coatnet.org/
SRTV, Nederlandse Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel,
http://www.srtv.info/index.html ; INRATIP
UNANIMA Een coalitie van de religieuze gemeenschappen,
www.unanima-international.org/

Uitgegeven door de Belgisch Religieuze
Commissie tegen de mensenhandel
Vooruitgangsstraat , 333 bus 4
1030 – Brussel
02 203 86 07 - 02 274 14 53 - 09 323 78 58

Wereldwijd…
12,3 miljoen mensen : volwassenen, kinderen, mannen, vrouwen,
ondergaan elke minuut dwangarbeid, seksuele uitbuiting… Sommigen
schatten dat het zelfs over 4 tot 27 miljoen gaat. Ongeveer 800.000 tot 2
miljoen mannen, vrouwen en kinderen brengen zo’n 27 tot 36 miljard Euro,
wat het één van de meest winstgevende activiteiten maakt van de
georganiseerde misdaad. De internationale Werkorganisatie plaatst deze
handel op de derde plaats van de misdaadhandel na de drugshandel en de
wapenhandel. Ongeveer 80% van de slachtoffers zijn vrouwen, kinderen
(meisjes) hetzij 50% van de minderjarigen. De meerderheid hiervan
ondergaan de handel in seksuele uitbuiting vooral buiten de grenzen van
hun eigen land. Deze cijfers houden geen rekening met de miljoenen
mensen die in hun eigen land worden uitgebuit door vooral dwangarbeid.
In Europa…
200 000 en 500 000 mensen worden hier elk jaar het slachtoffer van. Het is
moeilijk om de exacte omvang van de mensenhandel in Europa te kennen.
De politiemacht, NGO’s, internationale organisaties, zijn het met elkaar
eens dat de statistieken onvolledig zijn. Daarentegen is dit de
werkelijkheid : allereerst zijn vrouwen en kinderen de eerste slachtoffers
van deze schrikaanjagende handel; ten tweede gaat het hier over een
handel die zich blijft ontwikkelen.
Wetgeving
In de wereld : Het verdrag van de UNO van 2 december 1949 voor de
repressie van de mensenhandel en de uitbuiting van de prostitutie: deze
conventie erkent de band tussen de handel en de prostitutie en veroordeelt
elke vorm van uitbuiting van de prostitutie, zelfs als het slachtoffer hiermee
instemt. Protocol van Palermo, aangenomen op 15 november 2000,
http://www.un.org/
In Europa : Het verdrag van de Europese Raad, te Warschau, van de strijd
tegen de mensenhandel van 16 mei 2005 : beoogt het voorkomen, het
tegengaan en het straffen van mensenhandel, vooral die van vrouwen en
kinderen. http://www.coe.int/
In België :
2005 Belgische wetgeving, aanpassing aan de van kracht zijnde
internationale normen.
2007 Besluit van de Senaat betreffende de strijd tegen de mensenhandel.

« België is een land van transit en bestemming van mannen,
vrouwen en jonge kinderen, meisjes, slachtoffers van de handel in
dwangarbeid en seksuele uitbuiting… »
« Seksuele uitbuiting is belangrijker dan dwangarbeid : de slachtoffers zijn
jonge vrouwen. Vrouwen en jonge meisjes bestemd voor België en van
daaruit voor andere Europese landen, zijn er het slachtoffer van.
In deze handel worden de mannen bestemd voor dwangarbeid: in
restaurants, bars, confectieateliers, bouwwerven… Meer en meer handelaars
dwingen hun slachtoffers ook om in België te bedelen. In 2006, meldden de
Belgische opvangcentra een stijging van mannelijke slachtoffers van
dwangarbeid… » Trafficking report USA 2007.
« België, een draaischijf, land van transit en bestemming »
De slachtoffers
3.332 meldingen tussen 1999 en eind 2006
451 dossiers in mensenhandel behandeld door het Belgische gerecht in 2006
74,1% vrouwen - 25,7% mannen.
De slachtoffers van seksuele uitbuiting zijn van Oosterse oorsprong:
Bulgarije, Roemenië, Rusland, Albanië, Oekraïne, Moldavië, en van
Afrikaanse oorsprong: Nigeria. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen ligt
tussen 21 en 23 jaar.
De slachtoffers van de economische uitbuiting zijn van Aziatische oorsprong:
China, Iran, India, Irak, van Europese oorsprong, Roemenië, van Afrikaanse
oorsprong: Nigeria, Ghana, Marokko, en van Zuid-Amerikaanse oorsprong:
Equator. 42% van de vrouwen zijn rond de 29 jaar.
Plaatsen van uitbuiting
Voor 77% van de Nigeriaanse en Bulgaarse slachtoffers, begon de seksuele
uitbuiting in hun land van herkomst. Een deel van de Albanese, Oekraïense,
Roemeense en Russische slachtoffers werden in een ander land uitgebuit,
zoals Italië, Duitsland, Spanje, Nederland, Frankrijk... We vinden de
slachtoffers in Anwerpen, Brussel (*).
Een internationaal netwerk
Uitbuiters, smokkelaars, handelaars … van misdaadorganisaties … kunnen
voor één slachtoffer van verschillende nationaliteiten zijn…
Alle methodes worden gebruikt om mannen, vrouwen, kinderen te verlagen
tot de moderne slavernij: ontvoering, bedrog, bedreiging, dwang, misbruik,
foltering…
Uittreksel uit het Rapport Mensenhandel 2006 Centrum voor gelijkheid van kansen en
racismebestrijding www.diversite.be uitgegeven in 2007
(*) En ook te Charleroi en Luik

