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"Slavery is theft - theft of a life, theft of
work, theft of any property or produce,
theft even of the children a slave might
have borne."
Kevin Bales, Free the Slaves
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1. Inleiding
“Trafficking

in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or
receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of
abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of
the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having
control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a
minimum, the exploitation of the position of others or other forms of sexual exploitation,
forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of
organs.”
(United Nations, treaty no. 39574)
Mondiaal zijn tussen 2007 en 2010 ongeveer 43.000 individuen gespecificeerd als slachtoffer
van mensenhandel. Hieronder vallen 12.000 kinderen (UNODC, 2012). Gekocht om te
werken als seksslaaf. In Europa bedroeg het percentage kinderen dat slachtoffer is van
mensenhandel tussen 2007 en 2010 ongeveer 16% procent van het totaal. In Amerika was dit
27% procent, in Azië 39% procent en in Afrika 68% procent. Kinderen die het slachtoffer
worden van gedwongen seks, ook wel kinderprostitutie genoemd, verliezen een deel van
zichzelf. Niet alleen emotioneel maar ook lichamelijk, omdat veel kinderen een trauma
oplopen en eigenwaarde verliezen, maar ook omdat zij veelal gedwongen hun maagdelijkheid
verliezen en mishandeld worden. Zij lopen kneuzingen en blauwe plekken op. Zij worden
misbruikt, krijgen geen vergoeding voor hun werk en slapen veelal in erbarmelijke
omstandigheden.
Een groot probleem waar de samenleving tegenaan kijkt is de preventie, vervolging en
bestraffing van misdadigers binnen de mensenhandel voor kinderprostitutie. Veel overheden
kampen met interne corruptie waardoor het beleid ten aanzien van kinderprostitutie niet naar
behoren uitgevoerd wordt. Dit is zeer problematisch, gezien kinderprostitutie niet alleen een
ernstige zaak is, maar het ook strafbaar gesteld moet worden door toezichthouders en
ordehandhavers, zoals beleidsmakers en de politie. Kinderen die in de prostitutie werken zijn
hiertoe gedwongen. Seks met minderjarigen is illegaal en overtreders, zowel de individuen
die kinderen in de prostitutie dwingen alsmede de klanten die gebruik maken van de services,
moeten dan ook bestraft worden.
Omdat kinderprostitutie gedwongen plaatsvindt is dit een vorm van slavernij. Al is het
overgrote deel van de slavernij afgeschaft in de 19e en 20e eeuw, het blijft nog steeds de
dagelijkse praktijk in grote delen van de wereldbevolking. Om hier iets aan te veranderen
moet men weten wat precies verstaan wordt onder gedwongen kinderprostitutie. Wat houdt
het fenomeen in en door welke factoren wordt de illegale kinderprostitutie gevoed? Wat kan
hieraan gedaan worden?
Dit essay zal deze vragen beantwoorden om te formuleren hoe wij iets kunnen doen aan de
groeiende trend van gedwongen kinderprostitutie.

2. Definitie Sex Trafficking
Het eerste internationale protocol omtrent ‘seks slavernij’ werd in 1949 door de Verenigde
Naties opgesteld. Dit kwam voort uit groeiende internationale druk vanuit het idee dat handel
in seks de waardigheid van een individu aantast en daarom ontoelaatbaar verklaard moet
worden. Dit protocol zou dienen als basis voor toekomstige wetgeving op het gebied van
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‘seks slavernij’ en diende hiervoor geratificeerd te worden. Ook al ratificeerden niet alle
leden van het Verenigde Naties het verdrag, het trad al spoedig in 1951 in werking.
Na dit eerste protocol is het bewustzijn voor handel in seks vergroot en een prioriteit
geworden in menig overheidsapparaat. Dit heeft geleid tot de conferentie United Nations
against Transnational Organized Crime, die in 2000 plaatsvond in Palermo, Italië. De
conventie wordt aangevuld door drie protocollen, waaronder het protocol to Prevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children. Deze trad in
werking in 2003 en was het eerste mondiaal, wettelijk bindend instrument met een definitie
van mensenhandel (United Nations, treaty no. 39574).
Bovengenoemd protocol stelt dat mensenhandel het proces omvat waarin individuen
gerekruteerd worden in hun omgeving en geëxploiteerd worden door handelaren, met gebruik
van mispercepties en enige vorm van dwang, om het individu te verleiden en een
machtspositie te handhaven. Drie elementen spelen hierbij een rol: de daad, de middelen en
het doel (Cameron & Newman, 2008). Alle drie de elementen moeten aanwezig zijn voordat
een overtreding kan worden bestempeld als mensenhandel.
De daad (wat wordt er gedaan) verwijst naar het rekruteren, transporteren, aan- en opnemen
van personen met als doel hier geld mee te verdienen. Het slachtoffer moet uit zijn omgeving
worden gehaald en ondergebracht worden in een andere gemeenschap. Dit transport kan
plaatsvinden tussen twee huizen, tussen twee staten, tussen twee landen, maar kan
bijvoorbeeld ook plaatsvinden in hetzelfde gebouw.
De middelen (hoe wordt het gedaan) verwijzen naar het gebruik van dwang, geweld,
misleiding of machtsmisbruik om slachtoffers tot seksuele handelingen te verleiden. Seksuele
uitbuiting kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een bordeel, dansclub, massage of salon.
Het derde element, het doel (waarom wordt het gedaan), is de vorm van exploitatie die de
handelaar onderwerpt aan zijn slachtoffers. Het doel kan zijn het slachtoffer te laten werken
als prostituee, dwangarbeider of huiselijke slaaf. Natuurlijk kan het slachtoffer ook
blootgesteld worden aan andere vormen van uitbuiting. Het slachtoffer wordt bij alle
genoemde doelen aangeboden als commercieel product en genereert met de betaalde seksuele
handelingen inkomen voor de aanbieder (Nair, 2007).

3. De opkomst van seks trafficking
Een complex geheel van economische, sociale en politieke factoren voedt de mensenhandel
voor illegale, gedwongen seks. De meest voorkomende structurele factoren die hieraan
bijdragen zijn armoede en mondialisering, institutionele veranderingen , discriminatie vanuit
sociale normen, en de vraag naar commerciële seks. Deze structurele factoren worden nu kort
toegelicht.
3.1.Armoede en mondialisering
Mondialisering heeft de nationale grenzen opengezet voor de uitwisseling van goederen en
kapitaal. Samen met deze ontwikkeling is ook de migratie van arbeid toegenomen. Minder
ontwikkelde landen bieden lage lonen, daar waar meer ontwikkelde landen hogere lonen
bieden. Deze economische impact van globalisatie zet mensen ertoe aan te migreren naar
welvarender landen om beter te kunnen voorzien in het levensonderhoud. De migratie naar
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ontwikkelde landen met de hoop op een welvarender leven maakt mensen kwetsbaar voor
mensensmokkel en sex trafficking.
De vooruitgang van het internet heeft tevens gezorgd voor een toegenomen kwetsbaarheid,
resulterend in een hoog aantal mensen dat ten prooi valt aan mensensmokkel en sex
trafficking (Latonero, 2011). Smokkelaars maken gebruik van sociale media om reclame te
maken voor sex trafficking. Hiernaast gebruiken zij het om vrouwen en kinderen te
rekruteren, verkopen en exploiteren. Het internet staat in de top drie als het gaat om de
grootste aanbieders op het gebied van de commerciële handel in seks. Het is moeilijk te
bepalen welke vrouwen op websites zich vrijwillig al dan niet gedwongen aanbieden voor het
verrichten van seksuele handelingen. Voor kinderen die op websites aangeboden worden is
het vanzelfsprekend dat zij gedwongen aangeboden worden om seksuele handelingen te
verrichten.
Door het wereldwijde netwerk van het internet kunnen meer potentiële klanten worden
bereikt. Hierdoor worden meer afspraken gemaakt dan voorheen en kan het illegale circuit
van gedwongen prostitutie duizenden euro’s per dag opleveren voor georganiseerde
misdaadgroepen. Naast dat meer klanten bereikt kunnen worden door het wereldwijde
netwerk, worden zo ook meer slachtoffers benaderd en gerekruteerd voor het illegale circuit.
Smokkelaars, handelaren en pimps gebruiken het internet dan ook voor minderjarigen, omdat
deze makkelijker bereikbaar zijn geworden sinds de opkomst van het internet en de sociale
media.
3.2.Politieke en institutionele veranderingen
Een hekelpunt in de bestrijding van de illegale mensenhandel is de aanpak die verschillende
belangengroepen hanteren als het gaat om de illegale (kinder)prostitutie. Er bestaan zowel
belangengroepen die voor legalisatie van prostitutie zijn, als belangengroepen die tegen de
legalisatie van prostitutie zijn. Veelal gaat de aanpak van beide belangengroepen in tegen het
officiële beleid van ordehandhavers zoals de politie.
Voorstanders van het illegaal stellen van prostitutie argumenteren dat elke vorm van het
verrichten van betaalde seksuele handelingen gezien moet worden als uitbuiting en hierdoor
valt binnen de grenzen van illegaliteit. Van het lichaam van een persoon mag geen misbruik
gemaakt worden, en dus moet prostitutie gezien worden als een illegale sector.
Tegenstanders van het illegaal stellen van prostitutie argumenteren dat het volgen van een
illegaal beleid leidt tot een ondergronds circuit van illegale prostitutie, wat een
voedingsbodem is voor de illegale mensenhandel. Als de prostitutie legaal gesteld zou
worden, kunnen ordehandhavers meer toezicht houden en is de mogelijkheid er dat de
mensenhandel afneemt in aantal. Het economische voordeel dat te behalen is immers kleiner
wanneer binnen de prostitutie belasting betaald moet worden.
De spanningen tussen verschillende belangengroepen komen veelal in landen voor waar het
overheidsapparaat onderhevig is aan corruptie (Burkhalter, 2013). In India ,bijvoorbeeld,
bestaan zelfregulerende organisaties die toezien op het red light district en minderjarige
kinderen uit de handel halen. Deze organisaties zijn tegen overheidsinterventies in dit gebied,
ook al stellen deze hetzelfde doel, omdat het overheidsapparaat corrupt is. De desbetreffende
organisaties zijn er niet zeker van dat politiehulp ten goede komt aan de minderjarigen. Het is
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vaker voorgekomen dat minderjarig prostituees bij een interventie door de politie vervolgens
hun diensten moesten verlenen aan deze ordehandhavers die hen juist zouden moeten helpen.
Ook veranderingen in politieke situaties zorgen voor een toenemende kwetsbaarheid van
minderjarigen en hiermee een grotere vatbaarheid in de illegale prostitutie terecht te komen.
Burgeroorlogen en sociale conflicten zijn factoren die mensen kwetsbaar maken en hen ertoe
bewegen te migreren. Deze mensen zijn het meest vatbaar om ten prooi te vallen aan
mensenhandel. Grote landen, de armste en rijkste landen, en landen met een beperkte
persvrijheid zijn het vaakst betrokken bij sex trafficking. Landen in een transitionele
economie hebben zelfs 19x meer kans om in de hoogste categorie te vallen van landen die
met sex trafficking te maken hebben (Berger, 2012).
3.3. Sociale normen
In landen waar gender ongelijkheid hoog is, vallen meer slachtoffers ten aanzien van illegale,
gedwongen prostitutie. Vrouwen en meisjes zijn vatbaarder om slachtoffer te worden van
mensenhandel wegens sociale normen die hun status en waarde in de maatschappij verkleinen
(Berger, 2013). Vrouwen en meisjes hebben vaker te maken met discriminatie op school en in
huis. In onderontwikkelde landen hebben vrouwen in de privé-sfeer een lagere waarde dan
mannen, omdat zij niet mogen werken en hierdoor niet kunnen bijdragen aan het inkomen
voor levensonderhoud. In sommige religies is het zelfs zo dat de geboorte van een meisje
wordt gezien als het resultaat van slechte karma, omdat het vrouwelijke geslacht als minder
waardevol wordt gezien dan het mannelijke. Vrouwen worden thuis gehouden voor het
huishouden en missen hierdoor tevens veel onderwijs. Dit maakt hen kwetsbaarder voor
exploitatie en sex trafficking (Burkhalter, 2013).
3.4. Vraag naar commerciële seks
Abolitionisten die streven naar de afschaffing van de slavernij, en dus de afschaffing van sex
trafficking, verklaren het voorkomen van sex trafficking als een economisch vraag en aanbod
model (Burkhalter, 2013). De vraag naar prostituees leidt tot een markt van prostitutie waar
werknemers voor nodig zijn. Dit voedt de illegale handel in mensen die gerekruteerd worden
om in de seks industrie te werken. Het aantal pimps, handelaren en smokkelaars die optreden
als distribiteurs van illegale prostituees neemt hierdoor toe.
Voor pimps, smokkelaars en handelaren is de commerciële seksindustrie een makkelijke
plaats om veel geld te verdienen. Omdat prostituees in de illegale handel het land in zijn
gesmokkeld, hoeft geen belasting betaald te worden over het verrichte werk, zijn er geen
wettelijke regels om de veiligheid van de werknemers te verzekeren, en is er geen agency die
tussen de werkgever en werknemer instaat die onnodig geld opeist (Feingold, 2010). Dit alles
is kostendrukkend en dus voordeliger dan legale prostitutie.

4. Persoonlijke verhalen
Er zijn veel persoonlijke verhalen bekend van kinderen die gesmokkeld zijn en in de illegale,
gedwongen prostitutie komen te werken. Svetlana werd verleidt en naar Turkije gesmokkeld
om te werken als illegale, gedwongen prostituee. De Amerikaanse Carmela werd op 14 jarige
leeftijd door haar eigen ouders te koop aangeboden voor het verrichten van betaalde seksuele
handelingen (Journal of Humanitarian Affairs, 2012).
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Een verhaal dat momenteel de grootste bekendheid geniet is het verhaal van Sara Kruzan. Zij
haalde in 1995 de krantenkoppen toen zij veroordeeld werd voor levenslang voor het
neerschieten van haar pimp. Momenteel wordt deze straf nader onderzocht en is er de
mogelijkheid dat Sara´s straf wordt verminderd naar 15 jaar celstraf plus 4 jaar strikte
ondertoezichtstelling (www.abolishslavery.org).
Sara Jessimy Kruzan was 11 toen zij haar pimp ontmoette. Haar tante zette haar af bij het
huis van haar moeder waar zij werd voorgesteld aan de 33 jarige G.G. Howard, een familie
vriend. Twee maanden later kreeg Sara haar eerste cadeau van G.G., een gouden ketting.
G.G. nam Sara en haar vrienden mee uit en bleef cadeaus voor haar kopen om haar te
verleiden tot een bestaan als illegale prostituee. Op 13 jarige leeftijd werd Sara gedwongen
tot betaalde seksuele handelingen. Ze werd misbruikt, geslagen, mishandeld en verkracht.
Drie jaar lang leefde zij in een nachtmerrie. De enige uitvlucht die zij zag was te verblijven in
het appartement van James Earl (beroep: moordenaar), waar haar lichaam veilig was.
Dreigementen van James Earl zorgden ervoor dat Sara contact zocht met haar pimp G.G.
Howard om geld te lenen zodat zij een eigen appartement kon huren. James Earl wilde niet
dat Sara ging. Hij gaf haar een pistool en beval haar om G.G. Howard neer te schieten. Op 16
jarige leeftijd sprak Sara af met G.G. Howard en schoot zij hem dood.
´Teen prostitute killed pimp´ is wat de koptekst in de krant uit 1994 luidde (Journal of
Humanitarian Affairs, 2012). Het begrip sex trafficking kwam toentertijd niet voor in
Amerika waardoor Sara levenslang opgelegd kreeg, wat de zwaarste last is die opgelegd
wordt voor het vermoorden van een persoon. Nu, 19 jaar na haar eerste rechtszaak is sex
trafficking een internationaal begrip waar veel aandacht voor gevraagd wordt. Op eigen
aanvraag startte in 2012 de tweede rechtszaak tegen Sara Jessimy Kruzan. Een nieuwe
Amerikaanse wet tegen mensenhandel beschermt de slachtoffers van illegale prostitutie,
waardoor de celstraf van Sara teruggevochten kan worden naar 15 jaar cel plus vier jaar
strikte ondertoezichtstelling.
Sara’s verhaal is afschuwelijk. Niet alleen is zij het slachtoffer van gedwongen
kinderprostitutie, zij wordt hier ook voor beboet met een levenslange gevangenisstraf.
Niemand heeft tijdens haar zitting in 1994 gekeken naar haar gedwongen situatie waarin zij
misbruikt en mishandeld is. Was dit wel gebeurd, dan was Sara minder ten laste gelegd, had
zij een strafvermindering gekregen en was tevens een straf geëist tegen James Earl. James
Earl is geen straf opgelegd en hij gaat vrijuit voor het aanzetten tot moord.

5. 3P’s : prevention, prosecution, protection
Een van de grootste barrières van het tegengaan van illegale, gedwongen prostitutie is het
gebrek aan begrip voor de situatie. Gedwongen prostitutie hangt vaak samen met
mensensmokkel, immigratie en asiel en andere vormen van georganiseerde misdaad.
Benadrukt moet worden dat gedwongen prostitutie individuen uitbuit en deze in een positie
stelt waarbij zij zelf geen macht hebben over hun eigen leven.
Internationale mensenhandel vormt slechts een schakel binnen de sector van de illegale
prostitutie. Andere schakels zijn bijvoorbeeld het beleid dat wordt uitgevoerd om de seks
industrie te verkleinen en controleren, en de landsgrenzen die worden gecontroleerd op de
oversteek van illegale immigranten. Pas als alle schakels op elkaar afgestemd zijn kan
toegewerkt worden naar een aanpak tegen de illegale prostitutie van (minderjarige)
individuen.
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Het tegengaan van illegale prostitutie gebeurt veelal aan de hand van het PPP model:
prevention, prosecution, protection (Raymond, 2002). Ofwel, voorkomen, vervolgen voor
berechting, bescherming.
5.1. Voorkomen
De meeste slachtoffers van mensensmokkel zijn individuen die leven in armoede en de hoop
hebben elders een beter bestaan op te kunnen bouwen. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor
manipulatie door smokkelaars. In veel gevallen wordt het slachtoffer door een familielid of
zogenaamde vriend gerekruteerd. Omdat de slachtoffers deze mensen vertrouwen zijn zij
geneigd snel een aanbod aan te nemen, wat meestal inhoud dat het individu verhuist naar een
ontwikkeld, welvarend land voor een goedbetaalde baan. Eenmaal gearriveerd worden zij
rechtstreeks gedwongen tot illegale prostitutie om de schuld af te lossen die hun smokkelaar
zegt te moeten betalen voor de gemaakte reis. Deze schuld zullen zij nooit volledig af kunnen
lossen en dus zijn zij gevangen door de macht die de smokkelaar heeft.
Om mensensmokkel te voorkomen is het van belang bewustzijn te creëren in de maatschappij
(McCabe & Manian, 2010). Op deze manier worden mensen gealarmeerd dat het aanbod dat
zij krijgen niet altijd even mooi is als het lijkt. Bewustzijn kan gecreëerd worden door het
uitdelen van brochures, de media (televisie, radio, kranten, advertenties), het internet (sociale
media) en culturele middelen zoals liederen. Het is belangrijk dat deze boodschappen te
begrijpen zijn voor de maatschappij waarin zij uitgedragen worden, en inspelen op de
maatschappelijke context.
Hiernaast moeten alle factoren aangepakt worden die de kwetsbaarheid van individuen
verhogen. Denk aan de economische status van een individu, gender discriminatie,
gedwongen huwelijken, illegale migratie, sociale normen, de vraag naar commerciële seks en
de politieke en institutionele veranderingen.

5.2. Vervolgen voor berechting
Doordat mensensmokkel in het geheime, illegale circuit plaatsvindt worden veel slachtoffers
die gedwongen in de prostitutie werken niet ontdekt en geregistreerd. Smokkelaars gaan
hierdoor vrijuit voor hun daden. Ordehandhavers weten immers niet zonder nader onderzoek
wie ten slachtoffer zijn gevallen aan mensenhandel. Zo wordt er weinig opgetreden tegen
deze illegale praktijken.
Ook als slachtoffers wel bekend zijn gaan smokkelaars veelal vrijuit. De slachtoffers zijn
emotioneel beschadigd en willen niet getuigen tegen de smokkelaars (Thomas, 2011). Zij zijn
bang voor wat de smokkelaar met hun leven en dat van hun familieleden kan doen. Ook zijn
zij bang voor wettelijke straffen en deportatie, omdat zij veelal illegaal in het land verblijven.
Het is alom bekend dat de meerderheid van de smokkelaars betrokken zijn bij internationale
criminele organisaties, wat hen zeer mobiel maakt en goed beschermd binnen deze
organisaties. Dit bemoeilijkt het proces om plegers van mensensmokkel te bestraffen. Er zijn
zelfs gevallen bekend waarin politiefunctionarissen contacten hebben met
mensensmokkelaars en hun illegale prostitutie organisaties (Nair, 2007). Niet om deze
overtreders op te pakken, maar om gebruik te maken van de aangeboden diensten en soms
zelfs mee te profiteren van de winsten die in de illegale prostitutie gemaakt worden.
Om mensensmokkel tegen te gaan is het essentieel dat er passende wetten gemaakt en
aangesteld worden om de daders te berechten en straffen, en de slachtoffers te compenseren
9
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voor de opgelopen schade. Hiervoor is internationale samenwerking nodig tussen
wethandhavende instanties. Ook moeten getuigen beschermd worden en de slachtoffers van
illegale prostitutie de mogelijkheid gegeven worden tot een tijdelijk verblijf. Slachtoffers
moeten aangemoedigd worden hun verhaal te vertellen, zonder bang te hoeven zijn voor
vervolging door daders van mensensmokkel.

5.3. Bescherming
Op het moment dat individuen het slachtoffer zijn geworden van smokkelaars, worden hun
documenten afgenomen en wordt veelal gedreigd met lichamelijke straffen wanneer zij niet
mee willen werken. Het gemis van documenten maakt de slachtoffers extreem kwetsbaar en
zorgt ervoor dat zij geen houvast hebben wanneer zij proberen te vluchten van hun
smokkelaar (Hughes, 2005).
In sommige zaken worden de slachtoffers van gedwongen prostitutie gezien als illegale
migranten en worden zij bestraft voor het illegaal verblijven in het desbetreffende land. Zij
worden gezien als crimineel en terug gestuurd naar hun geboorteland, waar zij het risico
lopen wederom ten prooi te vallen aan smokkelaars.
Om de slachtoffers van gedwongen prostitutie te beschermen is het nodig psychologische
hulp te bieden (Cameron & Newman, 2008). Om met de uitbuiting en het misbruik om te
leren gaan is het belangrijk hier een uitlaatklep voor te vinden. Ook is het cruciaal om de
slachtoffers te helpen bij de re-integratie in de maatschappij. Zo moeten zij geldige
documenten verkrijgen, werk zoeken, onderdak regelen en medische zorg verzekeren.

6. Conclusie
Wereldwijd vallen jaarlijks tienduizenden kinderen ten prooi aan mensensmokkelaars die hen
dwingen te werken in de illegale prostitutie. Een groot probleem is de uitvoering van
preventie, vervolging en bestraffing van misdadigers binnen de mensenhandel voor
kinderprostitutie. Door het complexe geheel aan sociale, economische en politieke factoren is
het lastig een doeltreffende aanpak te vinden om de illegale kinderprostitutie te bestrijden.
Het is belangrijk dat alle relevante actoren in de maatschappij meewerken aan de preventie
van mensensmokkel, de berechting van daders en de bescherming van slachtoffers. De
publieke alsmede de private sector moeten samenwerken om bewustzijn te verhogen de
smokkel te registreren en bestrijden. Ook moeten de wetten strikt nageleefd worden en waar
nodig verbeterd worden om te zorgen dat overtreders daadwerkelijk vervolgd en bestraft
worden. Alle nodige informatie moet verspreid worden om de bewustzijn van illegale
prostitutie te verhogen, zodat minder individuen gevangen worden in het machtsweb van een
smokkelaar.
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