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Wat is CoMensha?
•

Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel

•

Actief sinds 1986 als NGO

•

Hèt landelijk coördinatie- en expertisecentrum
dat zich inzet voor belangen en rechten van slachtoffers van
mensenhandel

•

Altijd vanuit slachtofferperspectief!

Wat is mensenhandel?
“Het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een
persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die
persoon uit te buiten en financieel gewin te behalen.
Ook strafbaar als mensenhandel is het met dwang werven, vervoeren
etc. van een ander met als doel organen uit het lichaam van die ander
te verwijderen”.
Wetboek van Strafrecht 273f

Seksuele uitbuiting…
Een loverboy is een mensenhandelaar!
Ook jongens worden slachtoffer van seksuele uitbuiting

Multiproblem

Overige arbeidsuitbuiting…

Gedwongen criminaliteit…

Gedwongen drugssmokkelen
Gedwongen telefoonabonnementen afsluiten

Orgaanhandel…
Onderzoek Erasmus MC:
• Bijna 100 van 241
zorgverleners:
- sterke vermoedens of
- weten zeker dat
“Patiënten die wij
behandelen hebben in
het buitenland een nier
hebben gekocht”
• Transplantatiechirurgen,
nierartsen, verpleegkundigen
en maatschappelijk werkers

Casus Sam
Toen ik achttien was leerde ik op mijn werk een jongen kennen, waarmee ik een relatie kreeg. Ik had nog weinig
ervaring en wist dus niet wat goed en fout was. Hij was bezitterig en controleerde alles wat ik deed en waar ik was. Het
was mijn eerste relatie, dus ik dacht dat dat er misschien bij hoorde en heb daar in het begin eigenlijk niets achter
gezocht. Op dat moment was mijn thuissituatie niet zo relaxed dus ik woonde overal en nergens. Als je dan iemand
hebt die oprecht in jou geïnteresseerd lijkt dan val je daar heel snel voor. Na twee maanden werd hij steeds agressiever.
En iedere keer bood hij zijn excuus aan en vertelde hij dat hij schulden had en achterna werd gezeten door mensen.
Dat was voor hem een verklaring voor zijn gedrag. En dat slikte ik. Hij wilde geld lenen. Omdat ik met twee baantjes
best veel geld verdiende, kon ik hem ook steeds geld lenen. Hij wilde steeds meer. Op een gegeven moment gaf ik hem
mijn hele salaris. Maar dat was ook niet genoeg. Hij wist wel een makkelijkere manier om geld te verdienen. Toen wist
ik wel hoe laat het was en dat wilde ik helemaal niet. Maar toen was het eigenlijk al te laat. Hij liet mij gedwongen seks
hebben met zijn vrienden en kreeg daar
geld voor. Ik kwam daar niet meer uit, want hij liet me overal opwachten door zijn vrienden. Ik was nergens meer veilig.
Zij brachten me dan naar andere vrienden of hotels om geld voor hem te verdienen. Hij kerfde zijn naam in mijn buik
met een mes zodat iedereen kon zien dat ik van hem was. Hij deed zelf niets meer maar had overal zijn poppetjes voor.
En ik was ook niet het enige meisje. Naar huis kon ik niet meer.

Alles bij elkaar heeft dit bijna twee jaar geduurd. Een afschuwelijke tijd waarin ik leefde met de dag, in overlevingsstand.
‘De eerste periode heb ik alleen maar gehuild. Hij gaf me drugs, en ik nam het om maar niks te hoeven voelen. Ik verloor
compleet de controle over mijn leven. Ik ontwikkelde een eetstoornis, misschien om nog een beetje het gevoel van grip
op mezelf te ervaren. Ik was doodongelukkig en maakte mijn lichaam kapot.’
SAM

Bewustwording : Open je Ogen !

Boeken/kijktips
•

Henk Werson: De Fatale fuik

•

Slachtoffermonitor mensenhandel 2013-2017 BNRM

•

Docuserie 31 mei 2016, Overwinnaars van Arie Boomsma met
Sameena

•

Rapporteur Bolhaar: minder strafzaken, maar niet minder
mensenhandel
Er staan in Nederland steeds minder mensenhandelaren terecht.
Kwamen er in 2012 nog 315 zaken binnen bij het Openbaar…nos.nl

Vragen?
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom
mensenhandel?

Volg ons dan op Facebook/CoMensha, Twitter/@CoMensha,
LinkedIn of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
En… doe de e-learning voor hulpverleners migranten
(kijk op www.comensha.nl)

