INFOFICHE

Veiligheid

BENELUX: ACTIEF
IN DE STRIJD TEGEN
MENSENHANDEL

2

MENSENHANDEL: EEN GROTE
PLAAG VAN DE MODERNE TIJD
Het thema veiligheid heeft de voorbije jaren in de Benelux-samenwerking sterk aan belang gewonnen, vooral sinds de implementatie van
het nieuwe Unieverdrag van 2008, waardoor het een van de drie
prioriteiten is geworden. Nieuwe veiligheidsfenomenen vereisen dat
overheden dynamisch en innovatief blijven. Aangezien criminaliteit
niet ophoudt bij de landsgrenzen, spreekt het voor zich dat onze landen, als buurlanden, stevig inzetten op de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en een proeftuin bij uitstek blijven.

miljoen slachtoffers, vooral vrouwen
en kinderen, geronseld en uitgebuit in
het kader van seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid, huisslavernij, georganiseerde bedelarij of orgaanhandel.

Zeer lucratieve criminaliteit
Volgens de Verenigde Naties en de
Raad van Europa is mensenhandel
overigens de op twee na meest voorkomende vorm van handel ter wereld
na drugs- en wapenhandel. Mensenhandel zou maar liefst zo’n dertig miljard euro aan jaaromzet genereren.

Benelux-kader
Hoewel het niet gemakkelijk is om betrouwbare cijfers te vinden die de wereldwijde omvang van dit fenomeen
illustreren, staat het vast dat bijna alle

landen in de wereld erdoor worden
getroffen, of het nu is als land van herkomst, doorreis of bestemming. Jaarlijks worden wereldwijd meer dan 2

Mensenhandel is heel vaak grensoverschrijdend van aard. In dat licht
is de Benelux voorstander van een
multidisciplinaire aanpak waarbij alle
actoren die in contact komen met

VOORNAMELIJK VROUWEN EN MEISJES

Ruim 70% van de slachtoffers van mensenhandel bestaat uit vrouwen en meisjes.
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een potentieel slachtoffer van mensenhandel worden betrokken: justitie,
politie, openbaar ministerie, arbeidsinspecties, opvangcentra, migratiediensten, enz. Naast de uitwisseling
van goede praktijken is het de bedoeling om in beperkt internationaal verband te focussen op de vragen die in
het veld rijzen en gemeenschappelijke
antwoorden aan te reiken.

Publicatie van een
informatiebrochure “Beneluxsamenwerking ter bejegening van
slachtoffers van mensenhandel”
Deze brochure bevat informatie over
de strafbaarstelling van mensenhandel, de geldende procedures en regelingen voor de opvang en ondersteuning van slachtoffers, specifieke
verblijfsregelingen voor slachtoffers

van mensenhandel. Ze bevat de contactgegevens van de verschillende
Belgische, Nederlandse en Luxemburgse bevoegde instanties en is dus
een leidraad voor deskundigen om
met collega’s uit een buurland efficiënt samen te werken bij het behandelen van concrete dossiers.

Een stoel als symbool voor de
aandacht voor de slachtoffers
van mensenhandel
Tijdens een opleidingsdag voor hulpverleners van Benelux-opvangcentra
huldigde Belgisch artiest en VN-goodwillambassadeur voor mensenhandel
Ozark Henry ‘de Benelux-stoel voor
slachtoffers mensenhandel’ in. Deze
stoel, die een jaar lang in de vergaderzalen van het Huis van de Benelux in
Brussel stond, stond symbool voor de

plaats en voortdurende aandacht die
de landen geven aan slachtoffers van
mensenhandel.

Benelux ministeriële
intentieverklaring van 2019
Tijdens een conferentie voor een
breed publiek, die op 10 december
2019 – de internationale dag van
mensenhandel – wordt georganiseerd, hebben de Benelux-landen
een intentieverklaring over verdere
stappen in hun grensoverschrijdende
samenwerking ontertekend. Luxemburg, Nederland en België willen met
deze verklaring slachtoffers beter
gaan beschermen en hun rol als voorloper spelen door bestaande lacunes
binnen de bescherming van slachtoffers bij de EU aan te kaarten en oplossingen te activeren.

EEN TRANSNATIONAAL FENOMEEN

Afrika en Azië blijven de meest kwetsbare continenten.

Euroazië-Rusland 2,6
Zuid-Azië 17,5
Afrika &
Sub-Saharisch Afrika 5,6
Europa 0,6
Amerika 1,3
Midden-Oosten & Noord-Afrika 2,2

Wereldwijde verspreiding (in miljoenen mensen)
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