CPOE mensenhandel conferentie verslag
Natascha Gendi (Dorcas) opende de conferentie met een omschrijving van de dag en met
gebed. Zij gaf vervolgens het woord aan Anita Delhaas (International Justice Mission). Anita
stelt dat armoede een realiteit is in Roemenië en dat dit bijdraagt aan het grote aantal
slachtoffers van mensenhandel uit Roemenië. Volgens de meest recente cijfers komen er
jaarlijks 6.500 slachtoffers van mensenhandel uit Roemenië aan in Nederland. Er zijn vele
organisaties die zich inzetten tegen mensenhandel in Roemenië maar er is een gebrek aan
coördinatie tussen deze organisaties, zo stelt Anita. Samenwerking tussen deze organisaties
is essentieel. Ook is er een gebrek aan nazorg voor slachtoffers van mensenhandel die terug
willen keren in de Roemeense maatschappij. Dit kan ertoe leiden dat slachtoffers terug
kunnen vallen in de mensenhandel. IJM zet zich ervoor in dat de handhaving van de wet
versterkt kan worden door de Roemeense autoriteiten. Anita stelt dat er vaak wel goede
wetgeving is maar dat er deze niet altijd goed wordt nageleefd. Anita heeft drie
aanbevelingen om mensenhandel aan te pakken:
- Proactief handelen in bron en transitlanden
- Betere regionale samenwerking
- Serieuze aanpak van de misdaad mensenhandel
Na Anita Delhaas was het woord aan Galina Ketroy (Leger des Heils). Galina benadrukt het
belang van preventie in de aanpak van mensenhandel. Ze stelt dat het voorkomen van
mensenhandel goedkoper is en dat traumatische ervaringen bij slachtoffers voorkomt,
meestal vrouwen en meisjes in armoedige omstandigheden. Zij geeft hierbij aan dat
samenwerking tussen hulporganisaties van groot belang is. Galina stelt dat je als organisatie
niet alle aspecten van mensenhandel aan kan pakken maar dat je slachtoffers wel door kan
verwijzen naar organisaties die hen beter kunnen helpen.
Organisaties werkzaam in Oost-Europa zouden volgens haar goede voorlichting moeten
ontvangen over het signaleren van mensenhandel, zodat er in een vroeg stadium ingegrepen
kan worden. De voorlichting draagt tevens bij aan grotere bewustwording van het
mensenhandel probleem. Verder pleit Galina voor een mensenhandel ambassadeur binnen
organisaties, alsook binnen de kerk, waar mensen die signalen van mensenhandel zien
terecht kunnen. Galina stelt dat kerken een belangrijke rol hebben in het signaleren van
mensenhandel alsook in de aanpak van mensenhandel.
Vervolgens was het woord aan Anne Kuik (mensenhandel woordvoerder CDA in de Tweede
Kamer). Anne Kuik richtte zich in haar bijdrage met name op de Nederlandse kant van het
mensenhandel probleem. Een van de oplossingen die zij aandraagt is het strafbaar stellen
van prostitutie klanten. Veel slachtoffers van mensenhandel komen immers in de prostitutie
terecht. Ook benadrukt Anne Kuik het belang van goede voorlichting met betrekking tot
mensenhandel in het onderwijs, zodat jongeren al op jonge leeftijd bewust zijn van de schaal
waarop mensenhandel plaatsvindt. Tot slot riep Anne Kuik de aanwezigen op om als
hulporganisaties samen een vuist te maken tegen mensenhandel, zowel in Nederland als wel
in het buitenland.
Na het plenaire deel was er de gelegenheid om een workshop te volgen. De workshops
spitsen zich toe op:
• De situatie van Oost-Europese vrouwen in Nederland (Bright Fame)
• De uitleg van de aanpak van mensenhandel: slachtoffers & rechtsgang (IJM)

• Het toelichten van een onderzoeksrapport en aanbevelingen omtrent mensenhandel
Tot slot was er gesprek tussen staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en
Sport) en Tamme de Leur (MetaStory Instituut). Dit gesprek werd gemodereerd door Joanne
van der Schee (Prisma). Paul Blokhuis bemerkte dat mensen terughoudend zijn om in
gesprek te gaan over prostitutie maar dat mensen veel meer open staan voor een gesprek
als het gaat om mensenhandel. Hij wees op het regeerakkoord waarin een alinea over
bestrijding van mensenhandel is opgenomen. Hij vertelde hoe hij vanuit een diepe
verontwaardiging al tijdens zijn wethouderschap (voor de ChristenUnie) in Apeldoorn optrad
tegen loverboys en vormen van seksslavernij. Destijds werd hij soms weggehoond.
Gaandeweg kregen ook andere partijen, zoals bijvoorbeeld GroenLinks, meer aandacht voor
de kwalijke kanten van de seksindustrie waarin kwetsbare vrouwen worden uitgebuit.
De staatssecretaris riep op tot samenwerking en vooral niet te gaan concurreren of enkel op
eigen projecten te focussen. „Daardoor kunnen slachtoffers tussen de wal en het schip
terechtkomen.” Het kabinet trok 12 miljoen euro uit voor mensenhandel bestrijding, maar
dat bedrag wordt uitgesmeerd over meerdere jaren. Hij benadrukte dat organisaties vooral
in gesprek moeten gaan met Comensha, dit is het landelijke Coördinatiecentrum tegen
Mensenhandel. Tevens bood hij de aanwezige organisaties de mogelijkheid om verder met
hem en het ministerie in gesprek te gaan.
Tijdens de discussie met de zaal werd Blokhuis gevraagd waarom het lijkt dat in Nederland
daders van mensenhandel veel wettelijke bescherming genieten terwijl slachtoffers vaak
moeilijkheden ondervinden om het misbruik en de intimidatie aan te tonen. Blokhuis
beloofde de problematiek te bespreken met collega-bewindslieden.
Tamme de Leur stelt dat de politiek oog heeft voor het bestrijden van mensenhandel, maar
dat er desondanks nog veel te doen valt. „Als er jaarlijks 1000 tot 1200 gevallen van
mensenhandel worden gemeld, betekent dat er in nog altijd zo’n 6000 schrijnende gevallen
zijn.”

