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Moderne slavernij = mensenhandel = human trafficking

Definitie:  

Handel in mensen die men met misleiding, dwang of 

geweld tewerkstelt als goedkope of onbetaalde 

werkkrachten of exploiteert op een andere wijze die 

het recht op vrijheid schendt

Kortom: 

Dwang en uitbuiting met als doel geldelijk gewin



Omvang van het probleem

40 miljoen mensen waarvan 10 miljoen kinderen

Een menselijke ketting 

van 80.000 km, 2x de aarde rond

Precieze aantallen onbekend: 

Dark numbers



GLOBAL SLAVERY INDEX



Schattingen:

11,7 mln in Azië 

3,7 mln in Afrika 

1,8 mln in Zuid Amerika 

1,6 mln in Rusland 

1,5 mln Westen 

0,6 mln Midden Oosten



Vormen van mensenhandel

• Seksuele uitbuiting

• Arbeidsuitbuiting

• Orgaanhandel



Seksuele uitbuiting

Gedwongen prostitutie en cyberseks



Arbeidsuitbuiting

Mijnbouw (Afrika)

Steengroeves en steenbakkerijen (India)

Kledingindustrie (Bangladesh)

Bouw voetbalstadions (Qatar)



Landbouw (cacaoplantages, rozenkwekerijen)    

Visserij (Voltameer, Ghana en Thailand)



Ook in Nederland – ca 30.000 mensen

Risicosectoren: www.fairwork.nu

• Landbouw

• Transport

• Horeca

• Schoonmaak

• Scheepvaart

• Au pairs

• Hotels

• Voedingsindustrie

https://www.comensha.nl/open-je-ogen/

http://www.fairwork.nu/
https://www.comensha.nl/open-je-ogen/


Hoe komen mensen in slavernij terecht?

Armoede en werkeloosheid onder de meest kwetsbaren

Ronselaars: Do you want a job?



Hoe komen mensen in slavernij terecht?

Lening afsluiten, bijv. van 20 Euro voor medische kosten, in ruil 

voor werk -> schuldslavernij; soms generaties lang!!

Informatieve TED-talks over moderne slavernij

Bijv. Kevin Bales (2010), Lisa Kristine (2012), 

Gary Haugen (2015), Richard Lee (2017)



Is het probleem oplosbaar??    JA!!!

Aanpak International Justice Mission: 

in samenwerking met lokale autoriteiten:

slaven bevrijden daders laten berechten 

rechtssystemen levens herstellen

versterken



1. Slaven bevrijden

2. Daders laten berechten



3. Rechtssystemen versterken

Politie en rechterlijke macht trainen

4. Werken aan herstel en toekomst voor slachtoffers in een 

veilige samenleving zonder geweld tegen de allerarmsten

Voorlichting in communities



Wat kunnen wij doen?

3 stakeholders: overheid – industrie – consument

Overheid: 

• Wetgeving en handhaving

• Goed functionerende rechtssystemen

• Eerlijke rechtspraak



Industrie

• Maak werk van fair werk

• Zorg voor een schone 

supply chain

• Maak gebruik van 

block chain technologie

https://www.cnn.com/videos/world/2019/01/29/cfp-slavery-panel-davos.cnn

https://www.cnn.com/videos/world/2019/01/29/cfp-slavery-panel-davos.cnn


Consument

• Weet wat je koopt! Voeding – Kleding – Things

• Stel vragen: waar komt het vandaan? 

wie heeft het gemaakt?

• Ga op onderzoek uit!

• www.rankabrand.nl www.schonekleren.nl

Als iets te goedkoop is wordt de prijs elders betaald

http://www.rankabrand.nl/
http://www.schonekleren.nl/


Kom in actie tegen slavernij!

Kijk wat je zelf kan doen: privé en zakelijk 

Doe de slaveryfootprint test en bepaal hoeveel slaven 

er voor jou aan het werk zijn 

www.slaveryfootprint.org

http://www.slaveryfootprint.org/


Steun anti slavernij organisaties

Doe mee aan de MudRaise op 22 juni 2019, Flevonice

Biddinghuizen, 

door de modder om mensen uit de modder te halen

Je kan ook de deelnemers 

steunen vb.

https://mudraise.nl/thaiyamma/bartkoppejan

https://mudraise.nl/thaiyamma/lucaskoppejan

https://mudraise.nl/thaiyamma/bartkoppejan
https://mudraise.nl/thaiyamma/lucaskoppejan

