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OVERZICHT
BEWUSTWORDINGSPROGRAMMA
We zijn dankbaar dat je hebt gekozen om meer over mensenhandel te leren en je wil inzetten
om bewustwording te vergroten. Dit naslagwerk is gemaakt om jou toe te rusten zodat je je
vrienden, familie en omgeving kunt vertellen over mensenhandel en hen aan kunt sporen
in hun volgende stappen om het af te schaffen. Ons naslagwerk is ontworpen op een manier
dat het aangepast kan worden naar de context van jouw publiek. Dus veel succes, maak het je
eigen en aarzel niet om contact op te nemen als je vragen hebt. We horen graag welke impact
je heb in de strijd voor vrijheid.

Wat zijn de doelen?
1. Voorlichting geven over de realiteit van moderne slavernij en de inzet van A21 om het af

te schaffen.
2. Jou te trainen om potentiële gevallen van mensenhandel te herkennen en te melden.
3. Jou in staat te stellen om een verschil te maken in jouw omgeving en anderen aan te
sporen tot actie.

Hoe lang duurt het?
Er zijn drie sessies die elk ongeveer een uur duren.

Voor wie is het?
Voor iedereen van 13 jaar en ouder. Het kan gegeven worden aan een groep van 2 tot 200+
mensen.
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Hoe is het opgezet?
Deel 1: Handleiding Trainer

Een handleiding voor de trainer met instructies zodat je jouw groep duidelijk door iedere
sessie kunt leiden.

Deel 2: Gids Voor Abolitionisten

Een werkblad wat deelnemers tijdens de sessie kunnen gebruiken. We raden je aan om per
persoon één werkblad uit te printen.

Deel 3: Activiteiten

Per sessie zijn er twee activiteiten. We raden je aan om van te voren de activiteiten te
bekijken omdat het bij sommige activiteiten nodig is dat je iets uitprint, knipt en voorbereid.
Soms komt het voor dat we je aanraden om extra hulpmiddelen te gebruiken.

Deel 4: Materialen

In het laatste deel vind je andere naslagwerken en informatie voor jezelf en je team om nog
meer over mensenhandel te leren.
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OVERZICHT A21
Wie we zijn?
A21 is een internationale non-profit organisatie die vastberaden is om mensenhandel
te beëindigen door te sturen op bewustwording, interventie en nazorg. A21 heeft als doel
moderne slavernij te bestrijden door middel van een multidimensionale operationele
strategie: Bereiken, Redden en Herstellen. A21 gelooft dat meer slachtoffers geïdentificeerd
en geholpen kunnen worden en handelaren veroordeeld zullen worden door nauw samen te
werken met andere organisaties en mensen wereldwijd die ons werk ondersteunen.

Wat is onze missie?
Slavernij wereldwijd afschaffen, voorgoed.

Wanneer zijn we gestart?
Onze oprichters, Nick en Christine Caine, werden voor het eerst in 2008 geconfronteerd
met mensenhandel door een poster met vermiste mensen in een bagagehal op een vliegveld.
Na uitvoerig onderzoek, planning en training, openden we onze eerste opvang voor
overlevenden van mensenhandel in Thessaloniki, Griekenland. In de 10 jaar die daarop
volgden groeiden we uit met kantoren en Freedom Centers in 12 landen. Elk kantoor heeft
een unieke strategie en manier waarop zij haar taken uitvoert. Voor meer informatie over
het ontstaan en het werk van A21, kan je onze short film ‘Missing Persons’, bekijken die werd
uitgebracht tijdens ons 10-jarig jubilieum: A21.org/10. Voor een volledige lijst van A21kantoren, bezoek: A21.org/where-we-work.

Wat is onze visie?
We geloven in een wereld zonder slavernij. Al meer dan 10 jaar hebben wij de handen uit de
mouwen gestoken en staan we met de voeten in de klei. Waarom? Omdat ieder moment een
statistiek in een naam kan veranderen, een tragedie in een overwinning en een hoop in een
actie. Vrijheid is ons doel voor ieder mens op deze aarde.
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OVERZICHT
Sessie 1 - Verleden naar Heden
Doel:
•
•
•

Denk na over mensenrechten en de impact van slavernij.
Definieer slavernij en identificeer de meest voorkomende vormen van mensenhandel.
Ontdek hoe slachtoffers van mensenhandel gebruikt worden als handelswaar.

Belangrijke vragen:
•
•
•

Hoe heeft slavernij mensenrechten geschonden?
Hoe ziet moderne slavernij er uit?
Op welke manier is een slachtoffer van mensenhandel een handelswaar?

Sessie 2 - Van bereiken naar Herstellen
Doel:
•
•
•

Bestudeer de operationele strategieën van A21: Bereiken, Redden, Herstellen.
Identificeer factoren die mensen kwetsbaar maken.
Begrijp de manieren die mensenhandelaren gebruiken om slachtoffers te werven.

Belangrijke vragen:

• Welke strategieën zijn er om levens te Bereiken, Redden en Herstellen?
• Wat maakt iemand kwetsbaar om slachtoffer te zijn of te worden van mensenhandel?
• Wat zijn de gebruikelijke manieren die mensenhandelaars gebruiken om hun slachtoffers
te werven?
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Sessie 3 - Van bewustwording naar Actie
Doel:
•
•
•

Herken de signalen van mensenhandel die in het dagelijks leven te zien zijn.
Leer hoe je vermoedelijke situaties van mensenhandel kan melden.
Vergroot de bewustwording over mensenhandel in jouw omgeving.

Belangrijke vragen:

• Hoe kunnen slachtoffers van mensenhandel worden herkend?
• Welke stappen moeten worden genomen om verdachte mensenhandelssituaties te melden?
• Welke rol heeft een abolitionist bij het uitbannen van mensenhandel?
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handleiding
trainer
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SESSIE 1
VERLEDEN NAAR HEDEN

Voorbereiden

Introductie

Interactie

Hieronder staan de materialen die je nodig hebt voor deze sessie:
• A21 Bewustwordingsvideo #1
• Can You See Me? (CYSM) Video
• Sessie 1 Gids voor Abolitionisten
• Mensenrechtenspel (Activiteit 1)
• Concept Spel (Activiteit 2)
• Social Media Kit (Bron 1)

Begin met het afspelen van de A21 Bewustwordingsvideo #1.
Vervolgens speel je een Can You See Me? video naar keuze af.

Vertel: In 1948 stelden de Verenigde Naties de Universele Verklaring

van de Rechten van de mens op. Deze verklaring stelt dat
verschillende mensenrechten, inclusief het recht op leven en
vrijheid, van toepassing zijn op alle mensen in alle landen. De
verklaring bestaat uit 30 artikelen waarvan ik er een paar zal
voorlezen:
•

•

Artikel 4 luidt: “Niemand zal in slavernij of horigheid
gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm
zijn verboden.”
Artikel 5 luidt: “Niemand zal onderworpen worden aan
folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing.”

Slavernij bestaat vandaag. Slavernij heeft mensenrechten
geschonden in het verleden en ook al ziet het er vandaag
misschien anders uit, het is nog altijd slavernij. We spreken
van slavernij wanneer het leven van een mens, de vrijheid of
welzijn onderdrukt wordt door een ander. Dagelijks worden op
klaarlichte dag mensenrechten geschonden in de vorm van de
handel in mensen.

Doen: Speel het Mensenrechten Spel (activiteit 1) om enkele

mensenrechten en de emoties te identificeren die je zou voelen
als bepaalde rechten zouden worden geschonden of ontnomen.
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Interactie

Vertel: Mensenhandel is de illegale handel in mensen. Het betreft

het werven, onderdrukken en misbruiken van mensen voor
hun lichaam en arbeid. Door middel van geweld, fraude en
dwang worden wereldwijd mensen tegen hun wil in gekocht en
verkocht - zelfs nu in de 21e eeuw. De vijf meest voorkomende
vormen van mensenhandel wereldwijd zijn: arbeidsuitbuiting,
seksuele uitbuiting, huishoudelijke slavernij, dwangarbeid en
kindsoldaten. De definities van deze vormen zijn te vinden in je
gids voor abilitionisten. Neem even de tijd om deze door te nemen.

Doen: Speel het Concept Spel (Activiteit 2) om overeenkomsten en
verschillen te laten zien van de concepten ‘mensenrechten,
mensenhandel en abolitionisten.

Inspireer

Evalueer Sessie 1 uit de gids voor abolitionisten denk na hoe je vandaag
bewustwording over mensenhandel kan verspreiden.
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SESSIE 2: VAN BEREIKEN
NAAR HERSTELLEN

Voorbereiden

Introductie

Interactie

Hieronder staan de materialen die je nodig hebt:
• A21 Bewustwordingsvideo #2
• Can You See Me? (CYSM) Video
• Sessie 2 Gids voor Abolitionist
• Ripple Effect (Activiteit 3)
• Ontdek De Feiten (Activiteit 4)
• 21 Manieren om te Helpen (Bron 2)

Start met het laten zien van de A21 Bewustwordingsvideo #2 en
kijk daarna naar een Can You See Me? video naar keuze.

Vertel: A21 strijdt tegen mensenhandel door zich binnen de strategie

te richten op het Bereiken, Redden en Herstellen van levens.
Bereiken is onderdeel van de A21-strategie en richt zich
op het bereiken van kwetsbare mensen, het vergroten van
bewustwording omtrent mensenhandel en het afschaffen van
mensenhandel. Redden is onderdeel van de de A21-strategie
dat zich richt op het samenwerken met de politie om invallen
te ondersteunen, op het identificeren van slachtoffers door
middel van onze hulplijnen, op het assisteren bij de vervolging
van handelaren, op het vertegenwoordigen van overlevenden in
rechtzaken en op het samenwerken met overheden en NGO’s.
Herstellen is onderdeel van de A21-strategie dat voorziet in de
benodigde zorg om slachtoffers in staat te stellen hun dromen
na te jagen en weer op eigen benen te staan. In je Gids voor
Abolitionisten kan je lezen over enkele van onze projecten die
voortvloeien uit onze strategie.

Doen: Gebruik de Gids voor Abolitionisten: Ripple Effect oefening
(activiteit 3) om de acties te identificeren die abolitionisten
kunnen ondernemen die passen binnen de A21 strategie.
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Interactie

Vertel: Hoewel iedereen het slachtoffer kan worden van mensenhandel

zijn sommige mensen om verschillende redenen kwetsbaarder
dan anderen. Mensen die slachtoffer worden zijn vaak op zoek
naar werk of zoeken naar een kans om een opleiding te volgen
of om door te leren. Mensen kunnen ook slachtoffer worden
als ze worden misleid en iemand ze laat geloven dat ze echte
liefde gevonden hebben. Dit staat bekend als de “loverboy”
tactiek wanneer een handelaar zich voordoet als een vriend.
Anderen komen uit door armoede getroffen gebieden en worden
gedwongen te migreren voor werk of moeten vluchten doordat
er een oorlog is. Mensen die in een moeilijke situatie verkeren
willen dit waarschijnlijk veranderen. Ze zoeken naar een kans
waarvan ze denken dat deze hun leven zal verbeteren of hun
gezin zal ondersteunen. Mensenhandelaren zien die zoektocht
en maken gebruik van deze hoop op een betere toekomst.

Doen: Ga uiteen in duo’s of groepjes en onderzoek een lokaal geval van
mensenhandel om de feiten te ontdekken (Activiteit 4).

Inspireer

Bekijk de Sessie 2 uit de Gids voor Abolitionisten en denk na hoe je
vandaag actie gaat ondernemen in de strijd tegen mensenhandel.
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SESSIE 3: VAN
BEWUSTWORDING NAAR ACTIE

Voorbereiden

Introductie

Interactie

Hieronder staan de materialen die je nodig hebt voor deze sessie:
• A21 Bewustwordingsvideo #3
• A21 Bewustwordingsvideo #4
• Can You See Me? (CYSM) Video
• A-Teams Video
• Sessie 3 Gids voor Abolitionisten
• Live Talkshow (Activiteit 5)
• Onderneem Actie (Activiteit 6)
• A-Teams Flyer (Resource 3)

Start met het laten zien van de A21 Bewustwordingsvideo #3 en
kijk daarna naar een Can You See Me? video naar keuze.

Vertel: Hoe gaan we slavernij wereldwijd afschaffen, voorgoed? Met

jou. Jouw vrienden. Jouw omgeving. Hoe meer we weten
over mensenhandel, ons bewust worden van de signalen en
kenmerken om op te letten en proactief onze vermoedens melden,
des te groter de kans is dat slachtoffers van mensenhandel
geïdentificeerd worden. Wij gaan bij A21 voor het individu.
Die ene vrouw, die ene man, dat ene kind dat opgesloten is en
uitgebuit wordt. Zij die niet in staat zijn om te zien dat hun
toekomst er anders uit kan zien. We zien die ene, we vechten voor
die ene, we zetten ons in voor het herstel van die ene.

Doen: Vraag de deelnemers om de signalen van mensenhandel en

meldlijn informatie te vinden in de Gids voor Abolitionist. Nodig
elke deelnemer uit om zijn telefoon te pakken en het hotlinenummer toe te voegen aan zijn of haar contacten. Moedig ze
aan om een melding te maken als ze ooit vermoeden dat ze
mensenhandel zien. Voer de Live Talkshow (Activiteit 5) uit om
meer te leren over hoe mensenhandel herkend en gemeld kan
worden in alledaagse situaties.
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Interactie

Vertel: Abolitionisten zijn mensen die actie ondernemen om slavernij

te beëindigen. Onze missie als abolitionisten is het afschaffen
van slavernij wereldwijd, voorgoed. Wij mogen ons bij degenen
scharen die zich al duizenden jaren inzetten voor vrijheid en
geloven dat slavernij tijdens ons leven wordt afgeschaft. Om dit
gewaagde doel te bereiken gaan we naar een aantal praktische
stappen kijken die wij als abolitionisten kunnen nemen.

Doen: Ga in groepjes uiteen en bespreek de manieren om Actie

te ondernemen zodat jouw omgeving meer leert over
mensenhandel. Speel vervolgens de A-Teams video af. Deel een
A-Teams flyer uit aan alle mensen in de groepjes en vraag ze
om zich op te geven voor A-Teams. Als ze zich al voor A-Teams
hebben opgegeven, vraag ze dan om de flyer aan iemand te geven
die nog nooit van mensenhandel heeft gehoord.

Inspireer

Bekijk Sessie 3 uit de Gids Voor Abolitionsten en verzamel de
ideeën die vandaag genoemd zijn omtrent het vergroten van
bewustwording in ieders omgeving.
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gids voor
abolitionisten
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SESSIE 1
VERLEDEN NAAR HEDEN

Doel
•
•
•

Denk na over mensenrechten en de gevolgen van slavernij.
Definieer slavernij en identificeer de meest voorkomende vormen van mensenhandel.
Ontdek hoe slachtoffers van mensenhandel gebruikt worden als handelswaar.

Belangrijke vragen
•
•
•

Hoe heeft slavernij mensenrechten geschonden?
Hoe ziet moderne slavernij er uit?
Op welke manier is een slachtoffer van mensenhandel een handelswaar?

Universele verklaring van de rechten van de mens
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden zonder enig onderscheid van
welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging,
nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Mensenrechten
hebben betrekking tot het recht op leven en vrijheid, niemand zal in slavernij gehouden
worden, vrijheid van meningsuiting, het recht op werk en onderwijs en nog meer. Iedereen
heeft deze rechten en niemand is uitgezonderd.

Definitie mensenhandel
Mensenhandel is de illegale handel van mensen ter behoeve van gewongen arbeid en
seksuele uitbuiting.
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Internationale mensenhandel statistieken
•
•
•
•
•

Naar schatting leven vandaag de dag tussen de 20,9 en 40,3 miljoen mensen in slavernij.
Meer dan 70% van de slachtoffers van mensenhandel zijn vrouwen en meisjes.
Ongeveer 2 op de 7 slachtoffers van mensenhandel zijn minderjarig.
Mensenhandel levert meer dan 125 miljard euro per jaar op.
Slechts 1% van de mensenhandelaren loopt het risico gepakt te worden.

Nederlandse statistieken
•
•

Naar schatting zijn er ongeveer 6.000 slachtoffers van mensenhandel in Nederland.
Mensenhandel komt het meeste voor in de land- en tuinbouw, catering, seksindustrie,
huishoudelijke hulp en in de vorm van gedwongen criminaliteit.
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Meest voorkomende vormen van
mensenhandel wereldwijd
Dwangarbeid:
Als iemand in gevangenschap moet werken zonder daarvoor een beloning
te krijgen of onderbetaald wordt. Dwangarbeid komt veelvuldig voor waar
grondstoffen worden onttrokken - in de mijnbouw, waar kinderen ruwe
materialen zoals oliën en mineralen uit de grond halen.

Seksuele Uitbuiting:
Iemand door middel van geweld, misleiding of dwang seksuele
handelingen laten verrichten voor geld. Commerciële seksuele uitbuiting
kan voorkomen in de sekstoerisme, pornografie en bij stripclubs.

Schuldarbeid:
Ook wel bekend als schuldslavernij of horigheid, schuldarbeid ziet er
vaak uit als een normale werkovereenkomt. In de overeenkomst is echter
een schuld opgenomen waarmee de werknemer begint. Pas later komt
de werknemer er achter dat het onmogelijk is om de schuld af te betalen,
waardoor hun gevangenschap een voldongen feit is. Werknemers kunnen
ook in deze vorm van slavernij terecht komen doordat hun ouders een
schuld hebben die op hen is overgedragen vanaf de geboorte.

Huishoudelijke Slavernij:
Iemand dwingen om voor weinig tot geen loon te leven en te werken in
de huishoudelijke hulp. Bij onvrijwillige huishoudelijke diensten werkt
diegene in een woning. Dit maakt het moelijker voor de arbeidsinspectie
om dit te controleren. Huishoudelijke hulpen hebben niet in elk land
dezelfde arbeidsvoorwaarden of bescherming die werknemers gewoonlijk
hebben.

Kindsoldaten:
De illegale werving of gebruik van kinderen - door geweld, fraude
of dwang - als strijder of voor arbeid of seksuele uitbuiting door een
krijgsmacht. Op dit moment zijn er nog duizenden kindsoldaten ter
wereld.Deze kinderen worden vaak seksueel uitgebuit of gedwongen om
te vechten in de frontlinie, nemen deel aan zelfmoordmissies en handelen
als spionnen, boodschappers of uitkijkposten.
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Onderneem actie
Creëer bewustwording over mensenhandel op social media door de Social Media Kit
voor bewustzijn te downloaden en de afbeeldingen en inhoud te posten. Vergeet niet
de hastags #ATEAMS, #A21 en #A21Nederland te gebruiken.
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SESSIE 2: VAN BEREIKEN
NAAR HERSTELLEN
Doel
•
•
•

Bestudeer de operationele strategieën van A21: Bereiken, Redden, Herstellen.
Identificeer factoren die mensen kwetsbaar maken.
Begrijp de manieren die mensenhandelaren gebruiken om slachtoffers te werven.

Belangrijke vragen
•
•
•

Welke strategieën zijn er om levens te Bereiken, Redden en Herstellen?
Wat maakt iemand kwetsbaar om slachtoffer te zijn of te worden van mensenhandel?
Wat zijn de gebruikelijke manieren die mensenhandelaars gebruiken om hun slachtoffers
te werven?

De operationele strategie van A21

BEREIKEN

Bereiken is onderdeel van de A21-strategie en richt zich op het bereiken
van kwetsbare mensen, het vergroten van bewustwording omtrent
mensenhandel en het afschaffen van mensenhandel.

Preventie:

Materialen, campagnes, programma’s voor een specifieke doelgroep en initiatieven voor
sociaal ondernemerschap die informatie en hulpmiddelen bieden aan mensen die het risico
lopen om te worden verhandeld.

Bewustwording:

Informeren en beïnvloeden van de maatschappij door stereotypen en verkeerde ideeën over
mensenhandel aan het licht te brengen en mensen in staat te stellen om deel uit te maken
van de oplossing. Enkele van de belangrijkste evenementen en campagnes die A21 uitvoert
om bewustwording en identificatie van slachtoffers te vergroten zijn: Walk For Freedom, Can
You See Me? en It’s A Penalty.

Onderwijs:

Het is enorm belangrijk dat jonge mensen geïnformeerd en toegerust zijn om mensenhandel
te bestrijden. A21 stelt een curriculum beschikbaar voor het onderwijs dat kennis
overbrengt, inzicht geeft in het verleden en de huidige vormen van moderne slavernij en
mensen tot actie beweegt.
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redden

Redden is onderdeel van de de A21-strategie dat zich richt op het
samenwerken met de politie om invallen te ondersteunen, op het
identificeren van slachtoffers door middel van onze hulplijnen, op het
assisteren bij de vervolging van handelaren, op het vertegenwoordigen van
overlevenden in rechtzaken en op het samenwerken met overheden
en NGO’s.

Meldlijnen:

Een meldlijn die 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar is voor slachtoffers,
hulpverleners en iedereen die een melding wil doen van (vermoedelijke) mensenhandel. A21
heeft momenteel meldlijnen in Griekenland, Bulgarije en Zuid-Afrika.

Professionele training:

Het geven van trainingen aan organisaties of individuen die door het beroep dat
zij uitoefenen een grote kans lopen om in aanraking te komen met slachtoffers van
mensenhandel, zodat ze beter in staat zijn om slachtoffers te herkennen.

Child advocacy center:

Een veilige en kindvriendelijke omgeving waar een kind met een forensisch maatschappelijk
werker kan spreken over het trauma dat ze meegemaakt hebben. Tevens krijgen ze hier
toegang tot de ondersteuning en begeleiding die ze nodig hebben tijdens een eventuele
rechtszaak.
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herstellen
Nazorg:

Het onderdeel van de A21-strategie dat voorziet in de benodigde zorg
om slachtoffers in staat te stellen hun dromen na te jagen en weer op
eigen benen te staan.

A21 begeleidt overlevenden vanuit een crisissituatie naar een stabiele omgeving. We hebben
een persoonlijke benadering bij iedereen die in onze zorg komt en zorgen ervoor dat ze
toegang hebben tot huisvesting, medische behandelingen, counceling, opleidingen, werk en
repatriëring op basis van hun persoonlijke behoeften.

Freedom centers:

Een omgeving waar overlevenden van mensenhandel leren om onder begeleiding een
zelfstandig leven op te bouwen. Samen met andere overlevenden wordt in een veilige setting
gezorgd dat iedereen de zorg en support krijgt die zij nodig hebben om over het trauma heen
te komen dat ze hebben meegemaakt en herstel te vinden.

SAFE repartriëring:

Ons SAFE programma brengt overlevenden terug naar het land waar zij vandaan komen.
Het is een internationaal initiatief - van de Verenigde Staten tot aan de Oekraiïne, van ZuidAfrika tot aan Thailand. Overlevenden krijgen toegang tot onderwijs, trainingen en kunnen
een eigen bedrijfje opzetten.

Hoe mensenhandel gebeurt

Er zijn meerdere factoren die mensenhandel in de hand werken. Dit zijn er een aantal:
•
•
•
•
•
•
•
•

Armoede en het verlangen naar een beter leven zijn de hoofdredenen.
Mensenhandel is gebaseerd op vraag en aanbod waarbij mensen als producten worden
gezien.
Mensen kunnen steeds opnieuw verkocht worden en kosten vrij weinig.
Er is weinig risico in mensenhandel en de winst is hoog.
Bendes en de georganiseerde misdaad zijn vaak betrokken bij de illegale handel in
mensen. Ze worden gedreven door hebzucht en komen er vaak mee weg door corruptie.
Mensenhandel en criminaliteit worden soms gerechtvaardigd door de culturele normen
en waarden.
Kinderen die van huis zijn weggelopen en/of dakloos zijn, zijn het meest kwetsbaar
omdat ze minderjarig zijn en geld, eten, onderdak en hulp nodig hebben.
Geweld, bedreigingen en mishandelingen worden vaak toegepast om slachtoffers mentaal
en fysiek te breken zodat ze noodgedwongen mee gaan werken.
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Methodes die handelaren gebruiken om
slachtoffers te werven
Er kunnen meerdere methodes in een enkele uitbuitingssituatie worden gebruikt. Het feit is
dat iedereen een slachtoffer kan zijn, waar dan ook.

Geweld:

Slachtoffers worden soms ontvoerd en de moderne slavernij in gedwongen.
In hopeloze situaties verkopen ouders hun kinderen om geld te krijgen
zodat ze voor zichzelf en de rest van hun gezin kunnen zorgen. In sommige
gevallen worden kinderen verkocht omdat de ouders verslaafd zijn en geld
nodig hebben voor hun drugs.

Misleiding:

Handelaren komen vaak aan hun slachtoffers door het plaatsen van valse
advertenties waarin goede banen worden beloofd. Het vooruitzicht op
een huwelijk of mensensmokkel zijn ook manieren waarop een handelaar
misbruik maakt van kwetsbare mensen.

Dwang:

Het komt vaak voor dat handelaren hun slachtoffers voor de gek houden
door te doen alsof ze een emotionele, fysieke of relationele nood tegemoet
komen. Handelaren beloven van alles aan slachtoffers, terwijl ze alleen maar
van plan zijn om hen uit te buiten. Vrouwelijke slachtoffers worden vaak het
slachtoffer van mensenhandel door zogenaamde liefhebbende vriendjes.
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Voorbeelden waar mensenhandel voorkomt
Land- en bosbouw, bouw, elektrotechniek, visserij, medische sector, huishouding,
mijnbouw, fabrieken, vervoer, massagesalons, escortdiensten, modellenbureaus, retail,
congiërgediensten, catering, vavens, restaurants, salons, kermis en circus, thuiszorg,
straatverkoop, oppasdiensten en schoonmaakindustrie.

De rol van technologie

Handelaren weten heel goed hoe ze gebruik moeten maken van technologie om onschuldige
mensen te vinden, manipuleren en in gevaarlijke situaties kunnen trekken.
•

•

•

De meest voorkomende manier waarop handelaren technologie inzetten zijn door
het gebruik van mobiele telefoons en tablets, social media platformen en websites en
bepaalde websites waar meisjes gedwongen worden om zichzelf als escort aan te bieden.
Chat rooms worden vaak gebruikt om informatie uit te wisselen voor sextouristen. Social
media wordt gebruikt om slachtoffers te vinden, te stalken en binnen te halen en om
pornografisch materiaal uit te wisselen.
Handelaren kunnen ook gebruik maken van biometrische gegevens, chips en
locatievoorzieningen.

Oproep tot actie

Kies één van de ‘21 manieren om te helpen’ uit en doe dit vandaag nog.
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SESSIE 3: VAN
BEWUSTWORDING NAAR ACTIE
Doel
•
•
•

Herken de signalen van mensenhandel die in het dagelijks leven te zien zijn.
Leer hoe je vermoedelijke situaties van mensenhandel kan melden.
Vergroot de bewustwording over mensenhandel in jouw omgeving.

Belangrijke vragen
•
•
•

Hoe kunnen slachtoffers van mensenhandel worden herkend?
Welke stappen moeten worden genomen om verdachte mensenhandelssituaties te melden?
Welke rol heeft een abolitionist bij het uitbannen van mensenhandel?

Signalen van mensenhandel
Mensenhandel is vaak verborgen, maar in het volle zicht. Door bewust te worden van de
signalen die mogelijk wijzen op mensenhandel kunnen slachtoffers geïdentificeerd worden.
Een aantal van de mogelijke indicatoren staan op de volgende pagina. Deze lijst is niet
volledig en laat slechts een deel zien van mogelijke signalen van mensenhandel. Voor meer
informatie over mensenhandel en mogelijke tekenen, kijk op a21.org/NL

Meldlijn nummers
Een lijst met verschillende telefoonnummers van meldlijnen staat op de volgende pagina.
Voor alle andere landen geldt, als je iets vermoedt, meld dit dan bij de politie.

Onderneem actie
Meld je vandaag nog aan voor A-Teams! A21.org/Ateams
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VS

Volwassenen: (888) 373-7888
Minderjarigen: 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)

VERENIGD KONINKRIJK
08000 121 700

AUSTRALIË
131 237

SPANJE

900 10 50 90

OEKRAÏNE
527

BULGARIJE

0800 20 100
(+359 800 20 100 overzee)

GRIEKENLAND
1109

ZUID-AFRIKA
0800 222 777

Thailand
1300

NOORWEGEN
22 33 11 60

NEDERLAND
033 44 81 186

DENEMARKEN
+45 70 20 25 50
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Signalen van slavernij
Vergezeld door een dominant persoon

Ze worden vergezeld door een dominant persoon en spreken niet voor
zichzelf, maar laten dat over aan een ander.

Tekenen van slechte gezondheid of ondervoeding

Mogelijk zijn er signalen van misbruik of zie je een gebrek aan eten, water,
slaap en/of medische zorg.

Gecontroleerd vervoer

Ze worden naar of van hun werk vervoerd, of leven en werken op één plek.

Ontbreken van identiteitspapieren

Ze zijn niet in het bezit van een paspoort, identiteitsbewijs of
andere juridische documenten.

Ontbreken van loon

Ze mogen hun loon niet houden: het wordt “ingehouden om
veiligheidsredenen.” In veel gevallen werkt de persoon in kwestie om een
schuld af te betalen.

Verdovende middelen

Ze kunnen door hun handelaren gedwongen of overgehaald worden tot
drugsgebruik, of ze grijpen zelf naar verdovende middelen om om te kunnen
gaan met hun gevangenschap.

Buitenlands, spreekt de taal niet

Ze zijn net gearriveerd in het land en spreken de taal niet, of kennen alleen
seks- of werkgerelateerde woorden.
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Gebrek aan vertrouwen

Ze zijn wellicht wantrouwig en achterdochtig. Een slachtoffer van
mensenhandel gedraagt zich mogelijk alsof hij/zij iedereen wantrouwt die
hulp aanbiedt of een gesprek probeert aan te knopen.

Gevoel van gevangenschap

Ze hebben het gevoel dat ze niet in staat zijn aan hun situatie te ontsnappen.

Overdreven bang, depressief en onderdanig

Ze zijn bang om met buitenstaanders of politie te praten, omdat hun
handelaren hen nauwlettend in de gaten houden. Ze zijn mogelijk angstig,
depressief en overdreven onderdanig.

Ontbreken van persoonlijke bezittingen

Mogelijk hebben ze weinig tot geen persoonlijke bezittingen.

Signalen van fysiek geweld

Het kan zijn dat ze blauwe plekken, littekens of andere tekenen van fysiek
geweld vertonen. Slachtoffers van mensenhandel worden vaak geslagen op
plekken die hun uiterlijk niet beschadigen, zoals de onderrug.

Misleidende vacature

De werkelijke baan is anders dan de vacature waarop ze solliciteerden.

Tekenen van afhankelijkheid

Wellicht laten ze sympathie, genegenheid of afhankelijkheid zien richting
hun uitbuiter.
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ACTIVITEITEN

@A21 | 30

ACTIVITEIT 1
MENSENRECHTENSPEL
Materialen

Mensenrechtenkaartjes (print dit dubbelzijdig en knip de kaartjes uit), een dienblad.

Aanwijzingen

1. Presenteer de mensenrechtenkaartjes aan de groep op een dienblad. Laat de groep een

tijdje naar de kaartjes kijken.

2. Haal het dienblad uit het zicht en neem 1 kaartje weg.
3. Laat opnieuw het dienblad met de overgebleven kaartjes zien en vraag hen welk kaartje

ontbreekt.
4. Lees de informatie op de achterkant van het kaartje voor en vraag hen hoe ze zich zouden
voelen wanneer dit recht hen zou worden afgenomen.

Rechten in de universele verklaring van de rechten van de mens
Recht op vrije keuze van beroep - Artikel 23 (1)
Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en
gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.

Recht op leven - Artikel 3
Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Recht op vrijheid van mening en meningsuiting - Artikel 19
Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat
de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle
middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te
ontvangen en door te geven.

Recht op rust en vrije tijd - Artikel 24
Eenieder heeft recht op rust en op eigen vrije tijd, met inbegrip van een redelijke
beperking van de arbeidstijd, en op periodieke vakanties met behoud van loon.

Recht op onderwijs - Artikel 26 (1)
Eenieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn,
althans wat het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal
verplicht zijn. Ambachtsonderwijs en beroepsopleiding zullen algemeen
beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor
eenieder, die daartoe de begaafdheid bezit.

Recht op vrijheid - Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en
slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.
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Mensenrechtenkaartjes (voorkant)

Recht op vrije keuze van
beroep

Recht op leven

Recht op vrijheid van mening
en meningsuiting

Recht op rust en vrije tijd

Recht op onderwijs

Recht op vrijheid
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Mensenrechtenkaartjes (achterkant)

Artikel 3: Eenieder heeft
het recht op leven, vrijheid
en onschendbaarheid van
zijn persoon.

Artikel 23 (1): Eenieder
heeft recht op arbeid, op
vrije keuze van beroep, op
rechtmatige en gunstige
arbeidsvoorwaarden en
op bescherming tegen
werkloosheid.

Artikel 24: Eenieder heeft
recht op rust en op eigen
vrije tijd, met inbegrip van
een redelijke beperking
van de arbeidstijd, en op
periodieke vakanties met
behoud van loon.

Artikel 19: Eenieder heeft
recht op vrijheid van mening
en meningsuiting. Dit recht
omvat de vrijheid om zonder
inmenging een mening
te koesteren en om door
alle middelen en ongeacht
grenzen inlichtingen en
denkbeelden op te sporen,
te ontvangen en
door te geven.

Artikel 4: Niemand zal
in slavernij of horigheid
gehouden worden.
Slavernij en slavenhandel
in iedere vorm zijn
verboden.

Artikel 26(1): Eenieder heeft
recht op onderwijs; het onderwijs
zal kosteloos zijn, althans wat het
lager en basisonderwijs betreft.
Het lager onderwijs zal verplicht
zijn. Ambachtsonderwijs
en beroepsopleiding zullen
algemeen beschikbaar worden
gesteld. Hoger onderwijs zal
openstaan voor eenieder, die
daartoe de begaafdheid bezit.

@A21 | 33

ACTIVITEIT 2
SORTEERSPEL
Materialen
Kaartjes, dienbladen, tape en stiften.

Aanwijzingen
1. Begin het spel door drie dienbladen aan de muur te hangen of op een tafel te zetten.
2.

3.
4.

5.

Deze dienbladen zijn representatief voor de verschillende categorieën.
Geef iedereen een kaartje. (NB: afhankelijk van de grootte van de groep, kan het
voorkomen dat sommige mensen dezelfde woorden op hun kaartje hebben staan of
iedereen heeft een ander woord.) Vraag of ze hun woord bekijken.
Nodig de deelnemers uit om door de ruimte te lopen en andere mensen op te zoeken
die dezelfde soort kenmerken en eigenschappen op hun kaartje hebben staan.
Als ze eenmaal groepjes hebben gevormd op basis van dezelfde kenmerken, vraag de
deelnemers dan om een naam te geven die de categorie waarin de groep valt het beste
beschrijft. De categoriën zijn: mensenrechten, mensenhandel, een abolitionist. Laat ze
dit woord op het dienblad schrijven en hun kaartjes naast of op het dienblad leggen.
Bespreek de overeenkomsten en dezelfde woorden en waarom deze kaartjes in die
bepaalde categorie passen.

Antwoorden
Mensenrechten:
•
•
•

Recht op Vrije Keuze van Beroep
Recht op vrijheid van Mening en Meningsuiting
Recht op Leven

Mensenhandel:
•
•
•

Seksuele uitbuiting
Dwangarbeid
Huishoudelijke slavernij

Abolitionist:
•
•
•

Voorvechter
Onderdeel van een Beweging
Freedom Fighter
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Concept kaartjes (voorkant)
Recht op Vrije Keuze van Beroep

Recht op vrijheid van Mening en Meningsuiting

Recht op Leven

Seksuele uitbuiting

Dwangarbeid

Huishoudelijke slavernij

Voorvechter

Onderdeel van een Beweging

Freedom Fighter
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Concept kaartjes (achterkant)
Artikel 23(1): Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze
van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden
en op bescherming tegen werkloosheid.
Artikel 19: Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit
recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om
door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te
sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 3: Eenieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
Iemand door middel van geweld, misleiding of dwang seksuele
handelingen laten verrichten voor geld.
Iemand door middel van geweld, misleiding of dwang seksuele
handelingen laten verrichten voor geld.
Iemand dwingen te leven en werken in de huishouding voor
weinig tot geen loon.
Een persoon die zich in inzet voor een doel of beleid of dat
ondersteunt.
Een lid van een groep bestaande uit verschillende mensen of
een organisatie die zich inzet voor een gezamenlijk doen dat
ten goede komt van de samenleving of voor verandering zorgt.
Een persoon die strijdt voor vrijheid of strijdt in naam van
iemand die nog niet vrij is.
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ACTIVITEIT 3
RIPPLE EFFECT

Materialen
Uitleg

Ripple effect vijver (maak voor iedere groep een kopie van de drie vijvers)
en actiestenen (kopieer, knip, mix en leg op een stapeltje).
1. Bespreek wat een Ripple Effect betekent. Het is het effect wat

plaatsvindt wanneer een actie leidt tot andere acties, net zoals wanneer
je een steen op het water gooit en er een golfbeweging ontstaat.
		
a. Optioneel: Zet een schaal met water klaar. Houd een paar kleine
stenen in je hand. Laat zien hoe het Ripple Effect er uit ziet door
een steen in het water te laten vallen.
2. Geef aan iedere groep een set met de drie Ripple Effect vijvers. Laat ze
het thema lezen en met elkaar bespreken wat deze A21 operationele
strategiën betekenen en welke eigenschappen hierbij horen.
3. Maak een stapel van de Actiestenen en laat de groep deze bespreken.
Vervolgens plaatst de groep de stenen in de vijver waar ze het beste
passen en die het beste de speerpunten van A21 beschrijft.
4. Laat iedere groep brainstormen en met ideeën komen welke andere
acties mensen kunnen nemen in het Bereiken, Redden en Herstellen.
Laat ze deze ideeën op de blanco stenen opschrijven om ze vervolgens
in de juiste vijver te leggen.
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BEREIKEN
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REDDEN
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HERSTELLEN
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Actiestenen
Bereiken

Redden

Herstellen

Steun onderwijs over
mensenhandel door bij
jouw school aan te vragen of
dit opgenomen kan worden
in het lesprogramma.

Een
overlevende
vertegenwoordigen
tijdens een rechtszaak
zodat de handelaren
veroordeeld en beboet
worden.

Helpen bij het
vinden van werk voor
de overlevenden van
mensenhandel.

Shop voor
het goede doel en
vergroot bewustwording
via de A21
merchandise.

Een melding
bij de politie of
de speciale meldlijn
maken van verdachte
situaties waarbij je denkt
dat mensenhandel
voorkomt.

Sponsoren van
een overlevende van
mensenhandel zodat zij met
een studiebeurs naar de
universiteit kunnen gaan.

Het organiseren
of meedoen aan een
bewustwordingsevent over
mensenhandel, zoals de
Walk For Freedom.

Ga naar A21.org/
CanYouSeeMe om de
videos te bekijken en meer
te leren over signalen van
mensenhandel.

Doneer een gift card
aan een A21 Freedom
Center.
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ACTIVITEIT 4
ONTHUL DE FEITEN
Materialen
Uitleg

Onderzoeksformulier; optioneel: verzamel op voorhand krantenartikelen
over mensenhandel zaken die zich in het land hebben afgespeeld.
1. Maak groepjes van twee of meerdere mensen en vraag hen om een

mensenhandelzaak uit de buurt te onderzoeken.
2. Gebruik het onderzoeksformulier om zoveel mogelijk belangrijke
details te verzamelen.
3. Vraag of één deelnemer uit de groep de zaak aan de andere groep wil
presenteren.
Optioneel: wanneer het niet haalbaar is om een zaak uit de omgeving te
onderzoeken, is het mogelijk om gebruik te maken van artikelen die op
voorhand zijn uitgezocht.
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Onderzoeksformulier
Naam overlevende:

___________________________________________________

Leeftijd overlevende:

___________________________________________________

Plaats:			___________________________________________________
Vorm van			___________________________________________________
mensenhandel:
Methode/manier 		
___________________________________________________
van werving:		
				___________________________________________________
Is het slachtoffer		
ontsnapt?

___________________________________________________

Zo ja, hoe?			

___________________________________________________

				___________________________________________________
				___________________________________________________
Zo niet, beschrijf dat
___________________________________________________
de huidige situatie:
				___________________________________________________
				___________________________________________________
Beschrijf wat je voelde
toen je hoorde
over deze zaak:		

___________________________________________________
___________________________________________________

				___________________________________________________
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Optionele verhalen
Seksuele uitbuiting
Ella is een Amerikaans meisje die al jaren in de jeugdzorg zat. Ze ging van
pleeggezin naar pleeggezin en van huis naar huis. Haar leven veranderde steeds.
Nadat ze 18 was geworden, was ze te oud voor het jeugdzorgsysteem. Ze voelde
zich gekwetst en wist niet waar ze naartoe moest gaan en had niemand meer. Op
een dag werd ze door een vrouw benaderd die haar vroeg of ze eten of hulp nodig
had. Ella dacht dat deze vrouw daadwerkelijk om haar gaf. De vrouw zei dat haar
vriend een goede man was die voor haar zou kunnen zorgen en Ella besloot haar
te vertrouwen. In eerste instantie leek alles in orde totdat de vriend opeens tegen
Ella zei dat zij hem allemaal geld verschuldigd was voor de kosten die hij voor
haar had gemaakt. Hij begon haar te verkopen en ze moest steeds weer opnieuw
in verschillende steden haar lichaam verkopen voor seks. Hij vertelde haar dat
ze niets waard was en dat niemand om haar gaf. Maar op een dag ontmoette Ella
een man waarvan ze dacht dat hij voor haar had betaald. Hij bleek een politieman
te zijn die haar wilde helpen. Ondanks het risico besloot ze hem te vertrouwen
en vertelde ze haar verhaal aan hem. De politieagent bracht haar naar een veilige
plek, haar handelaar werd gearresteerd en zij kon de hulp krijgen die ze nodig
had om een nieuw leven op te bouwen.

Kindsoldaten
Mamello was 6 jaar oud. Hij was op een dag buiten aan het voetballen met zijn
broertje en vriendjes toen er een aantal legervoertuigen stopten en ze ontvoerd
werden. Ze werden naar een kamp een aantal uur verderop gebracht en werden
daar toegeschreeuwd en bedreigd. Één van de soldaten blinddoekte hem en stopte
een pistool in zijn handen. Een andere soldaat stond naast Mamello. Hij was
agressief en sloeg hem. De soldaat zei dat Mamello het pistool goed vast moest
houden en moest schieten. Mamello herinnert zich dat hij de trekker overhaalde.
Hij voelde zich voor een split second een echte man. Toen ze zijn blinddoek van
zijn ogen haalden, zag hij zijn beste vriend Kevin. Hij lag tegenover hem in een
plas bloed. Mamello haatte de soldaten omdat zij ervoor hadden gezorgd dat hij
zijn beste vriend doodschoot. Niet lang daarna kwam de dag dat hij op een missie
werd gestuurd. Mamello en zijn vrienden werden gebruikt als bewaker van een
wapendepot. Toen de gevechten losbarsten waren ze kansloos. Het wapendepot
werd gebombardeerd. Mamello overleefde als enige de bombardementen. Hij was
één van de vele kinderen die gedwongen werden te vechten.
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Schuldarbeid
Ambra was al op jonge leeftijd het slachtoffer van mensenhandel geworden.
Haar verhaal begon toen ze 13 jaar was. Haar zusje, Amoli, zou gaan trouwen. In
hun cultuur is het normaal om uitgehuwelijkt te worden. In de aanloop naar het
huwelijk ontvangt de bruidegom een bruidschat van de familie van de bruid. Dit
betekent dat de familie een geldsom geeft of spullen. Toen Ambra’s zus Amoli
ging trouwen, moesten haar ouders een lening van 50 dollar nemen. Op dat
moment werd Ambra de dupe van de schuld. Omdat haar familie de schuld niet
kon terugbetalen, moest Ambra werken om de schuld af te betalen. Ambra was
één van 20 kinderen, waarvan de meeste meisjes van haar leeftijd waren die
moesten werken om de schuld van hun familie af te betalen. Ze werkten 11 uur
achter elkaar en hadden maar één pauze om naar het toilet te gaan. Soms aten
ze maar één maaltijd op een dag. Ze moesten in krappe plekken armbandjes
maken. Ambra vond het moeilijk om stil te zitten. Haar lichaam deed pijn van het
voorover zitten. Er was een man die iedereen zag als de Bewaker. Hij kwam alleen
maar naar hun toe om tegen ze te schreeuwen. Hij zei dan dat ze waardeloos en
ongewild waren. Voor iedere 1500 armbandjes die ze maakte, kreeg ze een klein
beetje geld. Maar dat was niet genoeg om van te leven en de schuld van haar
ouders mee af te betalen.

Huishoudelijke slavernij
Catherine was 17 jaar oud toen haar moeder ziek werd. Ze was het één na oudste
kind van 9 kinderen. Twee “vrienden” van haar moeder kwamen op een dag naar
hun huis en stelde voor dat Catherine naar Noorwegen zou gaan om als au pair
bij een familie die zij kenden te werken. Er was haar een vast bedrag per week
toegezegd en kost en inwoning. De bedoeling was om het geld dat ze verdiende
terug te sturen naar haar moeder en broers en zussen. Ze werd gedwongen om
te trouwen zodat ze makkelijker kon reizen en een visum zou krijgen. Toen ze
aankwam, werd ze naar een groot huis gebracht in een buitenwijk. In plaats
van dat ze haar man zou ontmoeten, kwam ze bij een familie terecht met een
vader die erg hard tegen haar was. Hij maakte haar duidelijk dat ze van hem
was en dat hij haar zou slaan, uithongeren en opsluiten als ze niet zou doen wat
hij zei. Iedere dag stond Catherine voor zonsopgang op en moest ze het huis
schoonmaken, eten koken, voor de kinderen zorgen en deed ze andere klusjes die
gedaan moesten worden. Ze moest op een matje slapen en mocht het huis niet
verlaten. Als ze niet alles deed wat er op haar lijstje stond, kreeg ze geen eten.
Maandenlang leefde ze onder deze omstandigheden en moest ze 7 dagen per week
14 uur per dag werken.

Dwangarbeid
Op zijn reis door de Oekraïne kreeg Anton een baan in het buitenland
aangeboden. Hij was hier erg blij mee, dus accepteerde hij de baan. Maar
Anton was voorgelogen. Toen hij eenmaal aankwam, was niets zoals het leek.
Zijn indentiteitsbewijs werd verbrand en hij werd in elkaar geslagen door zijn
handelaren. Ze dwongen hem om in een fabriek te werken, op het land en in de
huishouding en betaalden hem amper en soms zelfs helemaal niet. Drie jaar lang
werd hij vastgehouden en mishandeld. Na een aantal pogingen lukte het Anton
eindelijk om te ontsnappen. Vandaag de dag is slavernij niet langer zijn dagelijkse
realiteit.
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ACTIVITEIT 5
LIVE TALK SHOW
Materialen

Twee stoelen, een tafeltje met twee bekers (creëer een talk show set)

Uitleg

1. Kies twee mensen uit om een live talk show uit te beelden aan de hand

van het script hieronder.
2. Nodig de overige mensen uit om te luisteren en aantekeningen te maken.
3. Stel het publiek de vragen uit het script.

Script
Presentator:

Oliver:

Presentator:
Oliver:

Presentator:

Goedemiddag allemaal. Vandaag maken we kennis met Oliver. Hij is een
overlevende van mensenhandel en is hier om zijn verhaal te vertellen.
Oliver wil je alsjeblieft je verhaal vertellen en ons vertellen hoe je in deze
situatie terecht kwam.
Allereerst wil ik zeggen dat het een eer voor mij is om hier te zijn. Soms is
het erg moeilijk om er over te praten, maar ik ben erg blij dat ik nog leef
en mijn verhaal vandaag aan jullie kan vertellen.
Het is nodig dat mensen dit van jou horen zodat ze kunnen leren hoe
iemand zo kwetsbaar is om het slachtoffer van mensenhandel te worden.
Mijn verhaal begon toen ik 21 was. Ik was net getrouwd en mijn vrouw
was zwanger van ons eerste kindje. Omdat ons gezin op het punt stond om
uit te breiden wilde ik er voor zorgen dat er genoeg geld was. Ik reageerde
op een advertentie in een krantje om te gaan werken in een fabriek. De
fabriek maakte plastic containers voor verschillende bedrijven. Het was
arbeidsintensief en het leek alsof er veel kansen waren om door te groeien
en zelfs in het Westen te gaan werken. Weet je, in mijn land is het bijna
onmogelijk om een baan te vinden.
Met de gezinsuitbreiding op komst is het begrijpelijk dat je voor inkomen
wilde zorgen. Had je het idee dat er iets niet klopte toen je naar het
interview ging?

@A21 | 46

Script
Oliver:

Presentator:
Oliver:

Presentator:
Oliver:

Presentator:
Oliver:
Presentator:
Oliver:

Op dat moment niet, maar achteraf gezien waren er veel dingen die niet
klopten. Desalniettemin werd ik aangenomen en kreeg ik, zonder de
keuze te hebben, de nachtdienst toegewezen. Soms begon ik om 17.00 uur
met werken en was ik de volgende dag pas om 12.00 uur klaar. Ik moest
zeven dagen per week werken en was altijd extreem moe.
Ik kan me voorstellen dat je totaal uitgeput en gebroken was. Dit zijn geen
normale uren om te werken.
Ik dacht dat het het waard zou zijn. Ik wilde zo graag mijn gezin helpen.
Ik was vastbesloten dat ik ondanks de lange dagen niet zou stoppen. Ze
zouden ons iedere twee weken uitbetalen maar ik kreeg mijn eerste salaris
pas na drie weken en het bedrag dat ik kreeg was maar voor drie dagen.
Wacht even... je werkte 21 dagen en kreeg maar drie dagen uitbetaald. Wat
deed je toen?
Ik heb het aangekaart bij het management. Ze zeiden dat ze het meteen
zouden regelen. De week daarna vroeg mijn baas of ik even op kantoor
wilde komen. Hij zei dat het bedrijf een aantal rekeningen moest betalen
zodat de fabriek open kon blijven en dat er daarom bij iedereen een
bedrag van hun salaris was afgehaald.
Besloot je toen om te stoppen?
Dat probeerde ik, maar dat kon niet.
Wat bedoel je?
Toen ik alle papieren destijds ondertekende, tekende ik ook voor het
feit dat ik het beleid van het bedrijf zou accepteren, zelfs als dat zou
betekenen dat ik een investering zou moeten doen. Als ik het contract
zou verbreken, moest ik een jaarsalaris terugbetalen en de kosten die
gemaakt waren om mij te verhuizen. Toen ik verhuisd was, moest ik
mijn identiteitsbewijs inleveren. Ik had het gevoel dat ik geen keuze
had. Mensen moeten weten dat mensenhandel geen toeval is. Het is wel
doordacht en de georganiseerde misdaad zit er achter.
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Script

Presentator:
Oliver:

Presentator:
Oliver:

Presentator:

Oliver:

Presentator:

Hoe ben je deze nachtmerrie ontvlucht? Wat heb je gedaan om hier uit los
te breken?
Ik weet nog dat ik over mensenhandel hoorde op een banenmarkt. Daar
was een groep mensen die anderen waarschuwden voor valse advertenties
en zij gaven mij een flyer met het nummer van een meldlijn. Op dat
moment dacht ik er niet zo veel van omdat ik dacht dat ik nooit in zo’n
situatie terecht zou komen. Maar toch besloot ik om te bellen en vertelde
ik mijn verhaal. Ik vond dat wel eng omdat ik wist dat het gevaarlijk was
om te bellen, maar het was mijn enige kans om te ontsnappen.
Wat gebeurde er met de fabriek toen dit naar buiten kwam?
Er kwam een onderzoek en de directeur werd veroordeeld. Ik kon tijdens
de rechtszaak vertellen hoe ik misleid was door het ondertekenen van het
contract en heb een schadevergoeding ontvangen wat er voor zorgde dat
ik voor mijn gezin kon zorgen.
Ik realiseerde me nooit hoe dwangarbeid voorkwam en dat het zelfs nog
subtieler gebeurt dan wij weten. Dit bedrijf is illegaal bezig maar de
meeste mensen weten niet eens dat zo’n bedrijf zo bezig is.
Ik hoor mensen heel vaak zeggen dat ze niet hadden gedacht dat dit zou
gebeuren. Dat motiveert mij des te meer om bewustwording te vergroten
over mensenhandel en dwangarbeid onder de mensen in mijn omgeving
en wereldwijd. Ik was een slachtoffer omdat ik voor mijn gezin wilde
zorgen. Maar gelukkig kan ik vandaag bij jullie zijn en ben ik niet langer
een slachtoffer maar een overlevende!
Enorm bedankt voor alles dat je hebt gedeeld en dat je bij de show wilde
zijn. Ik wil ons publiek er aan herinneren om alert te zijn als het gaat
om de tactieken van handelaren. Ze spelen in op de kwetsbaarheden van
mensen en dat kan uiteindelijk leiden tot een situatie waar iemand het
slachtoffer wordt van dwangarbeid.
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Vragen voor discussie
Vraag
één:

Waarom was het belangrijk dat er een groep op de banenmarkt was die
vertelde over valse banenadvertenties en mensenhandel?

Voorbeeld
antwoord:

In dit verhaal kon Oliver zichzelf herkennen als slachtoffer en de meldlijn
bellen om hulp te vragen, wat er uiteindelijk toe leidde dat hij bevrijd
werd uit zijn situatie. Als hij nooit over mensenhandel had gehoord en het
nummer van de meldlijn niet kende, was hij misschien niet in staat geweest
om te ontsnappen. Bewustwording is de eerste stap van de oplossing.

Vraag
twee:

Welk effect heeft het vergroten van bewustwording over mensenhandel op
de slachtoffers?

Voorbeeld
antwoord:

Dagelijks komen mensen wellicht in contact met slachtoffers van
mensenhandel. Bewustwording over mensenhandel en het in staat zijn van
het herkennen van de signalen is van essentiëel belang. We hebben allemaal
de kans en zijn verantwoordelijk om verdachte situaties die we om ons heen
zien te melden.

Vraag
drie:

Naar welke informatie is een meldlijn op zoek als je iets meldt?

Voorbeeld
antwoord:

Je hoeft er niet zeker van te zijn dat mensenhandel plaatsvindt om een
melding te maken. Als je een vermoeden hebt, kun je bellen en zullen
telefonisten je vragen wat je hebt gezien en ervaren. Luister naar je
onderbuikgevoel. Iedere melding doet er toe en alle informatie bij elkaar
genomen kan er voor zorgen dat er een zaak komt.
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ACTIVITEIT 6
ONDERNEEM ACTIE
Materialen
Uitleg

Een groot vel papier voor iedere groep, stiften en een kopie van de 21
Manieren Om Te Helpen PDF voor iedere groep.
1. Verdeel iedereen in groepen en deel per groep één kopie van de 21

2.
3.
4.
5.
6.

Manieren Om Te Helpen uit. Vraag de groepen om de verschillende
manieren te bekijken en om andere manieren te bedenken om
bewustwording in hun omgeving te vergroten. NB: Als ze de
“Onderneem Actie” in sessie twee hebben gedaan, vraag dan welke stap
ze hebben besloten te nemen in hun groep.
Deel het vel papier uit waar op staat Onderneem Actie. Vraag de
deelnemers om middenin de cirkel op te schrijven tot welk publiek ze
zich willen richten als ze bewustwording gaan vergroten. Dit kan een
school zijn, een universiteit, stad of een andere groep mensen.
Laat ze op iedere regel een idee opschrijven dat ze hebben bedacht om
de groep die ze gekozen hebben te vertellen over mensenhandel.
Laat iedere groep hun bewustwordingsstrategie presenteren en laat de
andere groepen vragen stellen of ideeën toevoegen.
Maak nadat iedereen zijn of haar ideeën heeft gedeeld een overzicht
van de stappen die vandaag genomen kunnen worden.

@A21 | 50

@A21 | 51

MATERIALEN
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MATERIAAL 1
SOCIAL MEDIA KIT
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A-TEAMS SOCIAL MEDIA
Vertel anderen over #ATEAMS op de account van jouw team of je persoonlijke account!
We kunnen niet wachten om te zien wat je gaat zeggen. Vergeet niet om de hashtags: #ATEAMS en #A21 te gebruiken.

INSTAGRAM + FACEBOOK
Kies je favoriete optie:

TWITTER

Kies je favoriete optie:

Al zo lang dat slavernij bestaat zijn er mensen
geweest die daar tegen strijden. A-Teams zijn de
nieuwe en laatste abolitionisten. Samen geloven we
dat het mogelijk is dat slavernij wordt afgeschaft in
de wereld. #ATEAMS

Zolang er slavernij is geweest, zijn er al
mensen die er tegen strijden. Doe mee: A21.
org/Action #ATEAMS

We zijn één team met één missie: slavernij
wereldwijd afschaffen, voorgoed. Wij zullen de
laatse generatie zijn die verkocht worden. Meer
informatie: A21.org/Action #ATEAMS

Onze missie: om slavernij wereldwijd af te
schaffen, voorgoed. Wij zijn A-Teams en wij
zijn de laatste generatie die verkocht worden.
#ATEAMS

#ATEAMS zijn het hart en de beweging achter @
A21. Wij zijn de abolitionisten die zich wereldwijd
inzetten door onze tijd te geven, talenten in te zetten
en invloed te gebruiken om slavernij wereldwijd af
te schaffen, voorgoed. Doe mee: A21.org/Action

#ATEAMS zijn het hart en de beweging achter
@A21. Doe mee: A21.org/Action

Schrijf je eigen post door jouw verhaal te delen.
Waarom ben je onderdeel van A-Teams? Inspireer
anderen in jouw omgeving door jouw verhaal
te delen. Vergeet de hashtags niet te gebruiken:
#ATEAMS #A21
Op het moment dat je dit leest zijn er wereldwijd
miljoenen mensen gevangen in slavernij. Slavernij
ziet er tegenwoordig misschien anders uit dan
voorheen, maar wij ook. Wij zijn de nieuwe
abolitionsten. Wij zijn A-Teams. #ATEAMS

Deel je verhaal. Inspireer anderen in jouw
omgeving door jouw verhaal te delen. Vergeet
de hashtags niet te gebruiken: #ATEAMS #A21
Slavernij ziet er tegenwoordig misschien
anders uit dan voorheen, maar wij ook.
Wij zijn de #nieuweabolitionsten. Wij zijn
#ATEAMS.
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MATERIAAL 2
21 MANIEREN OM TE HELPEN
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PRE SENTEERT

IN ACTIE TE KOMEN
21 MANIEREN OM

LEID EEN A-TEAM
W E E S

L E ID E E N A-T E A M VA N A B O L I T I O NI S T E N IN J O U W O M G E V IN G.
A21.ORG/ACTION

B E T R O K K E N

@A21Nederland

V

@A21Nederland

O

BEKIJK & DEEL

@A21

L

BEKIJK EN DEEL DE FILMPJES VAN A21 DIE DE
VERSCHILLENDE MANIEREN VAN MENSENHANDEL

G

EN DE VERHALEN VAN OVERLEVENDEN LATEN ZIEN.

A21.ORG/WATCH

GEEF
JE
OP
ALS
V R I J W I L L I G E R

benodigheden

kunnen

kopen

en zorg dat zij zich weer waardevol voelen.

STEUN EEN

CAMPAGNE

Vertel het verder en zorg
er met anderen voor dat
een campagne meer
impact heeft in jouw stad.

O R G A NI S EER EEN WA L K

NODIG A21 UIT OM TE KOMEN SPREKEN
OP JOUW EVENEMENT. A21.ORG/INVITE

A 21.O R G/C O N TA C T

WERF

A 21.O R G/ V O L U N T E E R

NODIG A21
UIT

Geef een eenmalige donatie zodat overlevenden
essentiële

Kom v r ij w ill iger s w er k in e en v an onze kantor en er gens in
de w er el d do en en hel p zo sl aver nij af te s chaf fen.

FONDSEN

Breng andere abolitionisten samen
tijdens de jaarlijkse Walk For Freedom;
A21’s grootste, fondsenwervingsactie en
bewustwordingsevenement.
A21.ORG/WALKHOST

ONDERSTEUN HET WERK VAN A21 OM MENSEN TE BEREIKEN, REDDEN
EN HERSTELLEN DOOR EEN FONDSENWERVINGACTIE TE HOUDEN.
A21.ORG/FUNDRAISE

KEN DE FEITEN

Leer de feiten over mensenhandel en
vertel anderen wat jij weet.
A21.ORG/FACTS

Verander het leven van een overlevende van
mensenhandel door maandelijks te geven.
A21.ORG/DONATE

A21.ORG/CAMPAIGN

CREËER

Schrijf een gedicht, zing
een lied of draag

D O E

Leer de signalen van mensenhandel te herkennen en hoe je aangifte

A A N G I F T E

kunt doen van verdachte situaties.

A21.ORG/CANYOUSEEME

een spoken word voor over
gerechtigheid.

TAG @A21

DEEL
Gebruik jouw stem,
platform en invloed
om te vertellen over
mensenhandel, A21 en
wat jij doet via A-teams.

#ATEAMS

VERTEL HET AAN
ANDEREN

Breng preventie, vergroot bewustwording en geef
voorlichting in jouw omgeving. A21.ORG/EDUCATE

V E R T E L H E T V E R H A A L VA N E E N

G E E F

L I B E R T Y

Koop een sjaal van Liberty en steun de
overlevenden door deze social enterprise:
A 21.ORG/LIBERT Y

Shop voor het goede doel en ga het gesprek aan
door jouw outfit. A21.ORG/SHOP

O V E R LE V EN D E
V E R T E L HE T V E R H A A L VA N O V E R L E V E ND E
E N IN S P IR E E R A ND E R E N O M T O T A C T IE
O V E R T E G A A N . A 21.O R G/ S T O R I E S

NODIG
ANDEREN UIT

Vertel iedereen die je kent hoe jij je op dit
moment inzet om slavernij wereldwijd af te
schaffen, voorgoed. Nodig hen uit om zich ook op
te geven voor A-Teams.

A21.ORG/ACTION
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STUUR EEN KAART Een kaartje sturen is simpel maar is voor een overlevende enorm bemoedigend.
Zoek het adres op van een kantoor bij jou in de buurt. A 2 1 . O R G / C O N T A C T

RESOURCE 3
FLYER
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A21.org/NL

@A21Nederland
@a21Nederland

@a21

ONZE MISSIE IS DE MISSIE VAN A21: SLAVERNIJ
WERELDWIJD
AFSCHAFFEN,
VOORGOED.

WIJ ZIJN DE KRACHT, HET HART EN DE BEWEGING ACHTER A21.

A-Teams zijn het verlengstuk van A21 en bereiken mensen die de boodschap van vrijheid nog niet
gehoord hebben.

A-Teams kunnen op ieder moment worden ingezet. Om bewustwordingsevenementen te
organiseren, geweldige fondsenwervingsacties op te zetten en de impact van A21’s campagnes
te vergroten. A-Teams bemoedigen elkaar en sporen elkaar aan om in beweging te blijven door
middel van lokale en internationale acties, als een verenigde kracht.
Zolang er slavernij is, zullen er A-Teams zijn.

Geef je op

Ga over tot actie

G E E F JE VA NDAAG O P VO O R A-TEAMS
Ga naar A21.org/Action
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NOTES
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