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Wat is ‘Trafficking in Persons’ (TIP)? Een veel 
gebruike definitie van TIP is geformuleerd door de 
Verenigde Naties: TIP is “de werving, verplaatsing, en 
het vasthouden mensen, door gebruik te maken van 
bedreiging, geweld, of andere vormen van beinvloeding, 
kidnapping, fraude, misleiding, misbruik van een 
machtspositie, of via het geven of ontvangen van 
betalingen, wat resulteert in uitbuiting. Uitbuiting is, ten 
minste, uitbuiting voor prostitutie van anderen of andere 
vormen van sexuele uitbuiting, verplichte te werk stelling, 
slavernij of praktijken die lijken op slavernij, of het af 
moeten staan van organen.”  

De definitie van de Verenigde Naties kan worden gesplists 
in drie delen: criminele handelingen, de manier waarop de 
handelingen worden verricht, en het doel van het handelen. 
Tenminste één element uit één van de categorieën is 
noodzakelijk voor het maken van een TIP zaak.  

Wat is Sex Trafficking: Sex trafficking is de werving, 
vasthouden, verplaatsing, of het verkrijgen van een 
persoon met als doel om die persoon te gebruiken voor 
commerciële sex.  

Wat is Commerciële Sexuele Uitbuiting: Sexuele 
uitbuiting, volledig of ten dele, voor financiële of andere 
economische vergoedingen. Deze vergoedingen zijn 
geldelijk, of niet geldelijke (bijvoorbeeld, eten, onderdak, 
drugs), maar de uitbuiter profiteert maximaal. Bovendien 
is sexuele uitbuiting een schending van fundamentele 
rechten en menselijke waardigheid, en doet het een 
ernstige inbreuk op persoonlijke vrijheid, en lichamelijke  
en geestelijke welzijn van de slachtoffers (Estes and  
Weiner, 2001). Hoewel apart genoemd, de  
bovenstaande elementen zijn een aaneenschakeling  
van mishandeling. Voorbeelden zijn strippen, live-sex 
shows, pornografie, prositutie, and trafficking voor  
deze doelen.

Belangrijke punten:

n Sex is een deel van de mens, 
de persoon. Maar als het 
word gezien als iets dat word 
gebruikt, dan wordt de mens 
benaderd als een object. Dat 
is tegenstrijdig aan de rechten 
van de Mens en beschadigd 
menswaardigheid (Barry, 1995, 
p. 33).

n prostitutie is de enige reden dat 
sex trafficking bestaat (Friedlin, 
2004, quoting Hughes).

n [Sexual] trafficking is simple 
gezegd de mondiale vorm van 
prosititutie (Farley, 2003, p. xvii).

n Slachtoffers van sexuele mis-
handeling hebben een unieke 
vorm van trauma vanwege een 
inbreuk op het meest intieme 
aspect van de person. Het eigen 
lichaam wordt de plaats van de 
gruweldaad (…) Door onder-
werping en gevangenschap 
worden slachtoffers passief en 
accepteren ze de situatie, vanaf 
dat moment is elke sexuele 
handeling verkrachting. Zelfs als 
ze werkt om klanten te krijgen 
dan is het verkrachting omdat 
ze geen vrijheid heeft om te 
weigeren (Freed, 2003, p. 138).
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Wereldwijd:
27 miljoen mensen 
zijn gevangen 
in verschillende 
vormen van sex-, 
en arbeidslavernij. 
Dat zijn er meer 
dan ten tijde van 
de trans-atlantische 
slavenhandel (Bales, 
2006). 

Volgens UNICEF zijn er over de hele 
wereld er meer dan een miljoen kinderen 
die elk jaar in de sexhandel terecht komen. 
Bovendien hebben ongeveer 30 miljoen 
kinderen in de afgelopen 30 jaar hun 
kindertijd verloren door sexuele uitbuiting.

De US Department of State schat 
dat ongeveer 800.000 personen – 
voornamelijk vrouwen en kinderen – 
worden verhandeld over de nationale 
grenzen. (Note: deze schatting is exculsief 
de binnenlandse handel).

De 11 meest belangrijke landen van 
herkomst van trafficking slachtoffers zijn: 
Wit-Rusland, de Republiek Moldavië, 
Rusland, en Oekraïne, Albanië, Bulgarije, 
Litouwen, Roemenië, China, Thailand, en 
Nigeria. (UNODC, 2006). 

India: 
In India zijn er meer dan 2.3 miljoen 
meisjes en vrouwen in de sex industrie, 
en volgens experts worden meer dan 
200.000 personen verhandeld in, of 
door, India per jaar. Er zijn naar schatting 

drie miljoen trafficking slachtoffers, en 
twee duizend slactoffers worden per 
jaar gered. Vrouwenrechten-, en non-
profit organisaties schatten dat meer 
dan 12.000, en misschien zelfs 50.000, 
vrouwen en kinderen zijn verhandeld 
per jaar vanuit buurlanden naar India 
voor commerciële sex uitbuiting (US 
Department of State, 2005). 

Nederland:

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel 
(NRM) signaleerde een stijging van het 
aantal gesignaleerde slachtoffers van 
mensenhandel in Nederland. In 2006 
waren er volgens de NRM 579 slachtoffers, 
deze trend heeft zich voortgezet in 2007 
(716) en in 2008 (826) (BNRM, 2008; 
TIP Report, 2009). Het OM behandelde 
216 trafficking zaken in 2006, en de 
rechter behandelde 100 zaken. Dit heeft 
geresulteerd in 90 veroordelingen, waarvan 
70 voor trafficking (BNRM, 2008). In 2007 
werden er 221 zaken behandeld, waarvan 
in 120 zaken de rechter een uitspraak 
heeft gedaan. In 81% van de gevallen 
kwam het tot een veroordeling (TIP  
Report, 2009). 

Amsterdam

Belangenbehartigers 
in Washington DC 
vragen aandachten 
voor vrouwenhandel 
tijdens de 2006 
Wereldbeker  
wedstrijden in 
Duitsland. 

De schaal van het probleem
een algemeen overzicht 



België, Duitsland, Griekenland, Israël, Italie, 
Japan, Nederland, Thailand, Turkije en de 
Verenigde Staten zijn de meest belangrijke 
bestemmingen voor verhandelde personen 
(UNODC, 2006). 

In Nederland gaat er naar schatting gaat er 1 
miljard dollar per jaar om in de sex industrie 
(UNECE, 2004). Nederland is een bestem-
mingsland voor trafficking slachtoffers, en 
vele van hen komen terecht in een van 
de 2.000 sexclubs of in de escort services. 
Er zijn naar schatting 30.000 vrouwen in 
de Nederlandse prostitutie (D. Hughes, 
2002). Sex trafficking een belangrijk issue 
in Nederland, namelijk 68%-80% van de 
vrouwen in de sex industrie komen vanuit 
het buitenland.

Het grootste gezondshiedsrisico van prositutie is 
‘voortijdige dood’. In een onderzoek zijn 2000 
prostituees in de VS gevolgd gedurende 30 
jaar, en de uitkomst van het onderzoek is dat 
de belangijkste doodsoorzaken zijn: moord, 
zelfmoord, drugs- en alcohol gerelateerde 
problemen, HIV infecties – in deze volgorde. 
Doodsoorzaak ‘moord’ is onder vrouwlijke pros-
titutes 17 keer zo groot dan onder de normale 
populatie (Canadian Medial Association Journal, 
2004). 

Uit onderzoek blijkt dat 89% van 785 personen 
in de prostitutie uit 9 verschillende landen 
wilde ontsnappen uit de prostitutie. 75% van 
de personen in prostitutie zijn dakloos geweest 
op een moment in hun leven. 68% van 827 
personen in verschillende vormen van prostitutie 
in 9 landen voldeden aan de criteria voor Post 
Traumatische Stress Stoornis (PTSS). De PTSS 
symptomen van de onderzochte slachtoffers 
in dit onderzoek was vergelijkbaar met oorlogs-
verteranen in behandeling, slachtoffers van ver-
krachting, en vluchtelingen van overheidsgeweld 
en marteling (Farley, 2003). 

Een Leger des Heils project in Bangladesh 
emancipeert vrouwen in het arbeidsproces 
voor preventie van trafficking, en voor  
reintegratie van slachtoffers. 
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Denk aan de slachtoffers

“Maar nu is het volk beroofd en geplunderd,
zijn jonge strijders zijn geketend
en in de gevangenis gegooid.
Een prooi zijn zij geworden, en niemand die 
hen redt; ze zijn buitgemaakt, en niemand die 
zegt: ‘Geef terug!”
~ jesaja  42:22 ~

“Ontwijd je dochters niet door hoeren van  
hen te maken, want dan verspreidt de ontucht 
zich onder het volk en zal er in het hele land 
zedeloosheid heersen.”

~ leviticus 19:29 ~

“en om mijn volk het lot geworpen;  
ze hebben jongens geruild tegen hoeren  
en meisjes verkocht voor wijn, om zich te 
bedrinken.”

~ joel 3:3 ~

De traffickers, en uitbuiters

Waarom, HEER, bent u zo ver
en verbergt u zich in tijden van nood? 
In hun hoogmoed vervolgen zondaars de 
zwakken –
maak hen gevangenen van hun eigen  
plannen! 

De mens zonder God prijst wat hij najaagt,
en als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de 
HEER. 
Hij denkt in zijn waan: Niemand vraagt mij 
rekenschap.
Er is geen God, maakt hij zich wijs. 

Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt,
maar uw verheven oordelen raken hem niet.
Zijn tegenstanders beticht hij van leugens. 
Hij denkt bij zichzelf: Ik kom niet ten val,
nooit kan het kwaad mij deren. 

Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld,
zijn tong brengt misdaad en onrecht voort. 
Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag,
op verborgen plekken doodt hij onschuldigen,
zijn ogen spieden naar weerloze mensen. 

Hij loert, verborgen als een leeuw in  
het struikgewas,
hij loert naar een prooi en tracht hem  
te vangen,
hij vangt zijn prooi in een net en sleurt  
hem mee – 
die buigt, krimpt ineen,
en valt in zijn klauwen, weerloos. 
Hij denkt bij zichzelf: God vergeet het,
wendt zijn blik af, ziet het niet. 

Sta op, HEER, hef uw hand, God,
vergeet de armen niet. 
Hoe kan de zondaar u verachten
en denken: God vraagt geen rekenschap. 

Een muurschildering in West-Afrika waarschuwt 
voor Human Trafficking (Bron: F.A.I.T.H. Consortium)
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Toch ziet u de pijn en het verdriet,
u merkt het op en weegt het in uw hand.
Op u vertrouwen weerloze mensen,
de wezen, u komt hun te hulp. 

Breek de macht van de goddelozen,
eis rekenschap en ban het kwade uit. 
De HEER is koning voor eeuwig en altijd:
vijandige volken verdwijnen uit zijn land. 

U, HEER, verhoort de wens van de nederigen,
u bemoedigt hen en luistert met aandacht, 
u doet recht aan wezen en verdrukten.
Geen mens kan hen nog uit het land verjagen.

~ psalm 10 ~

Vasten

Is dit niet het vasten dat ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?

~ jasaja 58:6 ~

Gods Plan 

De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te 
maken
en aan geketenden hun bevrijding, 
om een genadejaar van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak voor onze God,
om allen die treuren te troosten, 
om aan Sions treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van verslagenheid.
Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’,
geplant door de HEER als teken van zijn luister.

~ jesaja 61:1-3 ~

Leven en Vrijheid door Jezus Christus 

Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u 
werkelijk vrij zijn.

~ johannes 8:36 ~

( Een dief komt alleen om te roven, te 
slachten en te vernietigen, ) maar ik ben 
gekomen om hun het leven te geven in al 
zijn volheid.

~ johannes 10:10 ~

Deze foto van een stripclub in Ecuador is een 
advertentie voor een show met meisjes uit 
Colombia. 

Vrijwillers geven anti-trafficking flyers aan voetbal 
fans tijdens de voorronde wedstrijden van het 
WK 2006. 



Redding en Herstel
Bid voor de redding en herstel van 
de ontelbare slachtoffers van sexual 
trafficking en commerciele sex 
uitbuiting. In uw gebed denk dan aan: 

•	Een	einde	aan	uitbuiting	en	sexuele	
mishandeling

•	Voor	veilig	onderdak	en	behandeling	

•	Voor	de	begeleiders	van	trafficking	
slachtoffers zodat ze rust, troost, en een 
familie-gevoel bieden.

•	Voor	opleiding	en	training	van	de	
begeleiders. 

•	Voor	de	medische	behandeling	voor	
de slachtoffers vanwege gezondsheids 
problemen.

•	Voor	het	Woord	van	God,	dat	het	hun	
harten mag raken.

Reductie van de vraag naar 
commerciële sex 
Bid voor het werk dat gedaan wordt 
om de vraag naar commerciele sex te 
reduceren. In uw gebed denk dan aan: 

•	Het	einde	van	pogingen	om	prosititutie	te	
legaliseren (waar ook ter wereld)

•	Een verandering van de legaliseringswetten 
in landen zoals Nederland, Duitsland, 
Nieuw-Zeeland, en delen van Australie.

•	Voor	een	beweging	om	de	normalisatie	
van prostitutie tegen te gaan

•	Voor	Gods	liefde	in	de	levens	van	de	
slachtoffers, en in het leven van de 
traffickers, pimps, en klanten zodat hun 
leven zal veranderen. Zoals het voorbeeld 
John Newton, de schrijver van het 
lied ‘Amazing Grace’, die zijn leven als 
slavenhandelaar compleet veranderde nadat 
hij God had geaccepteerd in zijn leven. 

Ontwikkeling
Bid voor de ontwikkeling van derde-
wereld landen. Bid voor onderwijs, werk, 
en mogelijkheden voor de bevolking 
zodat de potientiele risocofactoren voor 
sexual trafficking verdwijnen.

Wereldleiders
Bid voor de wereldleiders, zodat zij 
een standpunt innemen tegen sexual 
trafficking en commerciele sex uitbuiting. 
En werken aan de verbetering van de 
situatie. 

Armoede is 
een oorzaak 
van traffick-
ing* 

*De kinderen 
in de foto’s zijn 
niet sexueel mis-
bruikt, maar zijn 
een voorbeeld 
van de risico-
groep. 
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De kerk
Bid voor de kerk en het kerkelijke 
antwoord op sexual trafficking en 
commerciele sex uitbuiting. In uw 
gebed denk dan aan: 

•	Voor	meer	missiewerk	en	de	toerusting	
van missie-werkers

•	Voor meer Christelijke sociale hulpverleners 
die werken aan programma’s voor 
redding en herstel van slachtoffers.

•	Voor	een	toename	van	middelen,	
financieel en personeel, die zich 
richten op de problemen en de 
hulpbehoevendheid van de slachtoffers

•	Voor	de	kerk,	de	leden	en	de	leiders,	dat	
zij sexueel puur blijven – en dus geen 
klanten worden van uitbuiting in welke 
vorm dan ook. 

•	Voor	en	verhoogde	samenwerking	tussen	
Christelijke groepen die werken aan dit 
probleem

•	Voor	de	kracht	en	visie	van	de	Christenen	
die werken aan sexual trafficking.

Contact informatie:

Lisa L. Thompson
Liaison for the Abolition of Sexual Trafficking
The Salvation Army National Headquarters
615 Slaters Lane
Alexandria, VA 22314
Telefoon: +1 703-519-5896
email: lisa_thompson@usn.salvationarmy.org
www.salvationarmyusa.org/trafficking
www.iast.net 
    
Dianna Bussey
Anti-Trafficking Network Chair  
The Salvation Army Canada and Bermuda Territory
324 Logan Ave, 2nd Floor
Winnipeg, CANADA, R3A 0L5
Ph: 204.949.2100
Fax: 204.949.2110
Email: dianna_bussey@can.salvationarmy.org
www.salvationist.ca/trafficking

The General and the World President of 
Women’s Ministries call the worldwide 
Salvation Army to a weekend of prayer 
for the victims of sex trade trafficking.

Leger des Heils anti 
Sex-Trafficking flyer 
tijdens het WK 2006 
in Duitsland. 


