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Inleiding : 
 
Onze wereld word elke dag oneerlijker en oneerlijker. Stap voor stap zullen wij werken 
voor ons doel: Sociale Gerechtigheid. Wij zijn hier verenigd in de MUN Ukkel om een 
enorme probleem te bespreken: Mensenhandel. 21 miljoen mensen zijn gevangen in 
dwangarbeid. Naast een zware vorm van criminaliteit, is het ook een ernstige schending 
van de mensenrechten en de arbeidsrechten van elke natie, onafhankelijk van de econo-
mie en het politieke stelsel. Het doel van deze IAO (in het engels ILO, International Labour 
Organization) vergadering is om de mensenhandel te bespreken in alle facetten, de men-
senrechten te verdedigen en deze wereld wat rechtvaardiger te ma-
ken. 
 
Definities van sleuteltermen : 
 
eerste sleutelterm : De internationale Arbeidsorganisatie ( ILO voor 
International Labour Organisation in het engels ) is het enige 
gespecialiseerde agentschap van de Verenigde Naties, waarvan het 
doel het arbeidsrecht bevorderen is. Het was in 1919 na de eerste 
wereldoorlog opgericht en rekent nu 187 lidstaten. Haar zetel is in 
Genève. Haar begroting wordt om de twee jaar door de internationale 
arbeidsconferentie goedgekeurd. 
 
tweede sleutelterm : Het sociale recht is een begrip die het reglement over het 
arbeidsrecht en het sociale zekerheidswet omhult. Het wordt door publiek en  
privaatrecht beheert.  
 
derde sleutelterm : Het arbeidsrecht verwijst naar alle wetten die over relaties tussen 
werkgever en werknemer handelen ( deze zijn relevant met of zonder 
arbeidsovereenkomst, omdat er een ondergeschiktheid is ). Hun doelen zijn de werknemer 
te beschermen en de werkgelegenheid te bevorderen. 
 
vierde sleutelterm : Het zekerheidswet verwijst naar wetten die met sociale aspecten van 
de maatschappij omgaan, zoals gezondheid, armoede of moederschap,… Het bestaat uit 
verschillende organismes, waarvan het doel is de burgers te beschermen door hen 
garanties tegen sociale risico’s te bieden. 
 
vijfde sleutelterm : Het woord mensenhandel, die in het Nederlands twee bedoelingen 
heeft, verwijst naar de exploitatie van mensen met winstoogmerk, en het illegale overste-
ken van grenzen van mensen met winstoogmerk.   
 



 

 

zesde sleutelterm : Het begrip van slavernij beschrijft de staat van een mens die geen 
vrijheid meer heeft. 
 
zevende sleutelterm : De term moderne slavernij, of exploitatie , betekent het gebruiken 
van een mens tegen zijn wil onder bedreigingen. De meeste gewone vormen van  
exploitatie zijn sekshandel, slavenwerk, schuldslavernij, uitbuiting van bedelen,… 
 
achtte sleutelterm : De mensenrechten verklaren dat iedereen universele rechten heeft die 
niet kunnen worden verwijderd en niet afhankelijk zijn van de staat 
 
negende sleutelterm : Het raad van Europa was op 5 mei 1949 opgericht. Het is een 
organisatie met 47 lidden, waarvan de de doel is economisch en sociaal vooruitgang te 
promoten, en charters te publiceren om de verbinding tussen de lidden van het Raad te 
versterken. Het hoofdkantoor bevindt zich in Strasbourg. De twee belangrijke delen van 
het Raad zijn Het Europees hof voor de rechten van de Mens en de Europees charter voor 
mensenrechten.  
 
tiende sleutelterm : Anti-slavery International is de oudste internationale organisatie ter 
wereld die alle vormen van slavernij probeert te elimineren. Het was in 1839 opgericht, in 
het Verenigde Koninkrijk. 
 
elfde sleutelterm : De « Verenigde Naties mensenrechten kantoor van de hoge 
Commissaris » is een organisme van de Verenigde Naties, onderdeel van het secretariaat, 
wiens taak het is de mensenrechten te beschermen. Het hoofdkantoor bevindt zich in 
Genève ( met drie onderverdelingen ) en andere kleinere kantoren bevinden zich in 
verschillende landen. 
 
twaalfde sleutelterm : Human rights watch is een organisatie met over 450 
gespecialiseerde werkers ( advocaten, voormalige journalisten,.. ) met het doel 
mensenrechten te beschermen. Het was met de naam « Helsinki Watch » in 1978 
opgericht, na de akkoorden van Helsinki van 1973 tot 1975. Deze akkoorden vermelden in 
het bijzonder de mensenrechten, soevereiniteit en internationaal recht. 
 
dertiende sleutelterm : De « Freedom Foundation » is een internationale non-
profitorganisatie die tot doel heeft de slavernij in de wereld uit te bannen. Het is 
samengesteld door de Walk Free Foundation, Humanity United en de Legatum 
Foundation. 
 
Algemeen overzicht : 
 
Vormen van uitdrukking van slavernij : 
 
Mensenhandel is vandaag een toenemend probleem in onze moderne maatschappij. 
Mensenhandel en mensenrechten zijn nauw met elkaar verbonden, en dat is waar de 
moeilijkheid ligt in uitroeiing mensenhandel.  
 
 
  



 

 

Smokkel of handel?   
   
Mensenhandel en mensensmokkel worden 
vaak door elkaar gehaald. Mensensmokkel 
is het illegaal verplaatsen van een persoon 
naar een andere land voor een be-
drag; bij aankomst is de persoon weer vrij. 
In mensenhandel is de verplaatsing zo-
wel regionaal als internationaal en verliezen 
de personen hun vrijheid. Hierbij 
wordt de personen geëxploiteerd na aan-
komst.     
 
Naar schatting van de internationale organisatie tegen de slavernij zijn er momenteel meer 
dan 40 miljoen mensen in moderne slavernij, van wie meer dan de helft (24,9 miljoen 
mensen) onder dwang is getrouwd. Het aandeel gedwongen arbeid neemt gestaag toe. 
Deze moderne plaag is ongelijk verdeeld in de geografische wereld, maar ook met 
betrekking tot het geslacht en de leeftijd van de slachtoffers. De meest getroffen 
continenten zijn Afrika en Azië, die volgens de Walk Free Organization respectievelijk 
ongeveer 1% en 0,5% van hun bevolking in de slavernij vertegenwoordigen. 
 
Uitzonderingen van dwangarbeid:  

▪ Verplichte militaire dienstplicht.   
▪ Normale burgerrechtelijke verplichtingen.   
▪ Gevangenisarbeid (onder bepaalde voorwaarden).   
▪ Werk in noodgevallen, situaties (zoals oorlog, ramp of dreigende ramp, zoals brand, 
overstroming, hongersnood, aardbeving).   
▪ Kleinere gemeentelijke diensten (binnen de gemeenschap)  

  
Oorzaken van slavernij : 
 
Moderne slavernij is per definitie een fenomeen dat handelaars zal aanzetten op zoek 
naar winst. Moderne slavernij is inderdaad een illegale bezigheid die een grote bron van 
inkomsten vormt. Dit is een van de belangrijkste oorzaken van moderne slavernij. 
Moderne slavernij is ook een activiteit die, in het geval van dwangarbeid, goedkope of 
zelfs gratis arbeid biedt. 
 
De globalisering van de economie heeft de arbeidsmarkt versterkt, die voorheen 
grotendeels nationaal was. Op deze manier zijn veel mensen uit arme landen door hun 
economische situatie kwetsbaarder geworden voor slavernijbedreigingen. Voor een deel 
worden ze gedwongen tot slavernij. Voor een ander deel wordt het gezien als het enige 
alternatief om inkomen te genereren voor hun gezin. 

Kinderarbeid 
Oorsprong: Rd.nl 



 

 

 
Gevolgen van mensenhandel en exploitatie : 

• Armoede en werkloosheid zijn twee van de grootste consequenties van deze on-
rechtvaardigheid. Mensen krijgen niet het juist geld betaald en kunnen daardoor niet 
aan de armoede ontsnappen. Als gevolg moeten kinderen gaan werken om te de fami-
lie te helpen overleven.  
• De criminele organisaties die de business draaiende houden, de kopers en de ver-
kopers maken een enorme winst. Mensenhandel brengt wereldwijd miljarden dol-
lars winst op ; het is het derde grootste inkomstenbron ter wereld, net na de drugs- en 
wapenhandel.  

 



 

 

• Bedrijven en 
werkgevers wor-
den benadeeld 
door dwangar-
beid, omdat dit 
een klimaat 
van oneerlijke 
concurrentie cre-
eert en de reputa-
tie van hele indu-
strieën kan scha-
den.    
• Regeringen en 
gemeenschappen 
worden bena-
deeld omdat de 
winsten uit 
dwangarbeid de nationale belastinginningssystemen ontduiken en omdat de kosten die 
gepaard gaan met de behandeling van gevallen van dwangarbeid erg hoog zijn.    
• De gezondheid van de slachtoffers raakt meestal ernstig beschadigd.   
• De IAO schat dat jaarlijks 2,02 miljoen mensen overlijden door arbeidsongevallen of 
beroepsziekten. Nog eens 317 miljoen mensen lijden aan werk gerelateerde ziekten en 
er vinden naar schatting 337 miljoen dodelijke en niet-dodelijke arbeidsongevallen per 
jaar plaats. In economische termen schat de IAO dat 4% van het jaarlijkse BBP van de 
wereld verloren gaat als gevolg van beroepsziekten en ongevallen.     
• Fysieke gezondheidsproblemen in het geval van sekshandel waren onder meer 
hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, rugpijn, geheugenproblemen, maagpijn, bekken-
pijn, gynaecologische infecties, gewichtsverlies, letsels of wratten, ongewenste zwan-
gerschappen en abortussen. De prevalentie van SOA (seksueel overdraagbare infec-
ties) en HIV (humaan immunodeficiëntie-virus) werd ook als hoog gerapporteerd.     
• In het geval van arbeidshandel kunnen de risico's onder meer bestaan uit slechte 
ventilatie en hygiëne; langere werktijden; repetitieve bewegingen; slechte training in 
het gebruik van zware of risicovolle apparatuur; chemische risico's; gebrek aan be-
schermende uitrusting; extreme hitte of kou; en verontreinigende stoffen in de lucht en 
bacteriën. Blootstelling aan dergelijke risicofactoren kan leiden tot uitputting, uitdroging, 
herhaalde bewegingen, hitteberoerte of stress, onderkoeling, bevriezing, toevallige ver-
wondingen, ademhalingsproblemen en huidinfecties.  
• Psychologische gevolgen voor de gezondheid bij volwassenen kunnen posttrauma-
tische stressstoornis, depressie, angst, zelfbeschadiging en poging tot zelfmoord, schi-
zofrenie en psychotische stoornissen begrijpen. Een enorme impact op iemands zelf-
besef, autonomie, waardigheid, zelfredzaamheid en het vermogen om zich tot anderen 
te verhouden en hen te vertrouwen.  
• Bij kinderen leert tientallen jaren van onderzoek naar psychologische ontwikkeling 
ons dat vroege trauma's vaak catastrofale gevolgen hebben voor de psychische ge-
zondheid. Wanneer kinderen het slachtoffer worden van moderne slavernij, lopen hun 
huidige en toekomstige geestelijke gezondheid, hun vermogen om te functioneren en 
een zinvol leven te leiden, een aanzienlijk risico. Traumatische relaties met misbrui-
kende partners creëren gedragspatronen voor toekomstige relaties.  
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Obstakels voor de oprichting van een universeel sociaal recht en de uitroeien van 
moderne slavernij : 
 
De diversiteit van verschillende nationale wetten en de weerstand van verschillende 
landen zijn een probleem om universele wetten te creëren. Arbeidsrecht, bijvoorbeeld, een 
van de twee componenten van het sociaal recht, heeft nationale en internationale normen 
(zoals Europees Hof voor de rechten van de mens of de internationale arbeidsorganisatie 
bijvoorbeeld). Dus, ondanks de normen die door een internationaal orgaan kunnen worden 
bepaald, blijft er een groot belang van de soevereine staat in het arbeidsrecht. Aangezien 
de ILO 187 lidstaten heeft, is er bovendien nog steeds een klein aantal niet-lidstaten. 
 
De moeilijkheid om moderne slavernij te verminderen, ligt in zijn innige verbondenheid met 
fundamentele mensenrechten, die in een groot aantal staten niet worden gerespecteerd. 
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, uitgegeven door de Verenigde 
Naties in 1949, verleent aan ieder mens rechten, die niet het recht hebben om te worden 
teruggetrokken en die van toepassing zijn ongeacht het land, de religie of de etnische 
afkomst. Volgens de Verenigde Naties moet de bescherming van de mensenrechten 
primair worden gegarandeerd door de nationale regeringenen. Het waarborgen van de 
bescherming van deze rechten is inderdaad van essentieel belang om mensenhandel te 
voorkomen. De niet-naleving van deze rechten door bepaalde staten is daarom een 
voorstander van de voortzetting van de handel in mensen en de slaaf. Een leemte in het 
bestaan van deze universele verklaring is dat deze alleen is ondertekend door leden van 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Door het feit dat alleen staten 
ondertekenaars kunnen zijn, is de Europese Unie bovendien niet (ondanks het feit dat 
haar leden lid zijn). 
 
De economische voordelen die het smokkelaars oplevert, zijn een van de belangrijkste 
redenen waarom moderne slavernij moeilijk kan worden uitgeroeid. Winsten verdiend op 
basis van verkeer worden daarom niet aangegeven en het is een illegale activiteit, 
vandaar de problemen om het aantal mensen te schatten dat momenteel wordt 
verhandeld. Deze onzekerheid over aantallen voorkomt ook dat overheden concrete actie 
ondernemen. Bovendien is de notie van slavernij afwezig in de wet. Het is belangrijk om te 
definiëren wat moderne slavernij is om het uit te roeien. 
 
Er is ook een producentenverantwoordelijkheid. De handel in mensen is met name 
aanwezig in de productieketens. 
 
Betrokken landen en organisaties : 
 
Europese Unie : De Europese Unie heeft een charter van fundamentele rechten 
aangenomen als het gevolg van het verdrag van Nice van 2000. Het integreert 
mensenrechten in de Europese juridische constructie. De Europese Unie mag niet de 
Universele Verklaring voor de rechten van de mens ondertekenen. 
 
De Europese Unie heeft in december 2017 het verslag : « Repeating on the follow up to 
the EU Strategy towards eradication of trafficking in human beings and identifying further 
concrete action » gepubliceerd. Het vereist staten om preventie te verhogen. Het zegt ook 
dat de EU het economische model wil ontmantelen dat het voortbestaan van 
mensenhandel mogelijk maakt. 
 



 

 

Wat de Europese Unie heeft gedaan om mensenhandel proberen uit te roeien is 
verschillende directieven uit te voeren, en richtlijnen, handleidingenstudies en rapporten te 
publiceren. Directief 2011/36/EU heeft als doel mensenhandel te bestrijden en slachtoffers 
te beschermen, door bescherming en steun te bieden en misdrijven te vervolgen. De EU 
anti-trafficking coordinator, Maria Vassiliadou, wil coördinatie tussen EU-instellingen en 
lidstaten beter maken en Europese beleiden tegen mensenhandel ontwikkelen.  
 
Mensenhandel is in het verslag van Europese beleid inzake georganiseerde en ernstige 
internationale criminaliteit als een prioriteit geïdentificeerd.  
 
De Europese commissie heeft op 4 december beslist nieuw communicatie uit te voeren 
om mensenhandel te bestrijden.  
 
Raad van Europa : Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die deel van de raad 
van Europa uitmaakt, is een onafhankelijk organisme met hoofdonderwerp 
mensenrechten. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, opgericht door het 
Europees Verdrag voor de rechten van de mens in 1959, heeft als taak de mensenrechten 
(zoals vastgelegd in het verdrag ) te waarborgen, evenals de fundamentele vrijheden. Zijn 
vakgebied is het handelen van beroepen die een lidstaat die het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens heeft ondertekend, zou verwijten de inhoud 
ervan niet na te leven. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is ook een van de 
internationale bronnen van arbeidswetgeving. Het hoofdkantoor bevindt zich in 
Strasbourg. 

 
Het Europees Verdrag voor mensenrechten ( CEDH ) was op 4 november 1950 in Rome 
door de lidstaten van de raad van Europa ondergetekend. Artikel 4 verbiedt slavernij en 
dienstbaarheid.  
 
Anti-slavery International : Anti-Slavery International, de oudste organisatie van 
mensenrechten in de wereld, is fundamenteel betrokken bij veel wetten en voorschriften 
die proberen de slavernij af te schaffen. De organisatie werkt veel met lokale partners. Ze 
volgen een programma  dat « theorie van verandering » wordt genoemd, en dit om de 
slavernij op een wereldwijd niveau proberen uit te roeien. Dit programma toont de 
verschillende mensen, activiteiten en veranderingen die betrokken zijn, beide op een 
structureel en basisniveau. De belangrijkste acties van de organisatie zijn een poging om 
de slavernij af te schaffen, onder andere, om slachtoffers te helpen bij het indienen van 
rechtszaken en om hun een normaal leven te geven door het gratis verstrekken van 
onderwijs. Ze verzamelen ook gegevens om rapporten over de slavernij te publiceren. 



 

 

  
Amnesty International : Amnesty is een non-gouvernementeel organisatie die voor de 
garantie van de mensenrechten van de universele verklaring van mensenrechten voor 
iedereen zorgt. Ze bestrijden ook de oneerlijke gevangenisstraffen van mensen voor 
politieke redenen.  
 
Human Rights Watch : Human Rights Watch is een organisatie die voor de bescherming 
van mensenrechten in de wereld zorgt. Ze proberen regeringen ervan te overtuigen hun 
beleid te wijzigen om de mensenrechten beter te beschermen. Ze werken samen met 
andere organisaties en weigeren gefinancierd te zijn door regeringen, die dan macht over 
hen zouden kunnen hebben. Human Rights Watch brengt veel steun aan internationale 
rechtbanken om te proberen rechtvaardigheid te verbeteren. De organisatie verzamelt 
veel informatie door verschillende landen te bezoeken waar mensenrechten worden 
verwaarloosd. 
 
Internationale Arbeidsorganisatie : De Internationale Arbeidsorganisatie is een organisme 
die veel conventies heeft georganiseerd en rapporten heeft gepubliceerd over de 
mensenhandel. Hun meest belangrijke actie was de « Slavery Convention » van 25 
september 1926 en 1956. 
 
Walk Free Foundation : De Walk Free-organisatie is een onafhankelijke organisatie die 
moderne slavernij probeert uit te roeien. Hun belangrijkste aanpak is het verzamelen van 
informatie en de poging om nauwkeurige rapporten te publiceren. Zij zijn de makers van 
de 'Global Slavery Index' - het meest accurate wereldwijde rapport over moderne slavernij. 
Ze zijn een van de drie organisaties die lid zijn van het Freedom Fund en werken samen 
met regeringen of leiders om een wetgevend kader te ontwikkelen. 



 

 

 
Betrokken Regio’s 
De uitbuiting van de meest kwetsbare personen is wereldwijd verspreid. Je kunt het in een 
of andere vorm vinden op alle continenten, in de meeste landen en in elk type economie.  

o Afrika  
• 9,2 miljoen mannen, vrouwen en kinderen zitten gevangen in moderne slaver-
nij.    
• 7.6 per 1000 mensen leven in moderne slavernij in deze regio.  
• 400.000 personen zijn slachtoffers van seksuele uitbuiting. Dat is 8 percent van 
alle de slachtoffers van seksuele uitbuiting, kinderen en vrouwen, wereldwijd.   
• Eritrea, Burundi en de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn de landen met het 
hoogste moderne slavernij prevalentie.  
• Nigeria en de Democratische Republiek Congo hebben het absolute grootste 
aantal moderne slaven, en is gelijk aan een derde van alle slachtoffers in de regio.  
• Deze cijfers zijn weliswaar aanzienlijk, maar moeten voorzichtig worden geïnter-
preteerd, gezien de lacunes en beperkingen van de gegevens in de belangrijkste 
regio's en sub-regio's; het is niet mogelijk om onderzoek te doen in landen die een 
diepgaand en actueel conflict kennen, zoals Libië, Zuid-Soedan en delen van Nige-
ria.   

  
o Azië  

•  24.9 miljoen mannen, vrouwen en kinderen zitten gevangen in moderne slaver-
nij in Azië en de Stille Oceaan.  
•  6,1 per 1.000 mensen leven in moderne slavernij in deze regio wat de tweede 
hoogste prevalentie in de wereld is.  
• Deze regio heeft het hoogste aantal slachtoffers in de wereld. Het vertegen-
woordigt 73% van het totaal van de slachtoffers van seksuele uitbuiting en 63% van 
de populatie is slachtoffer van arbeidsuitbuiting.   
• De landen met het hoogste percentage van arbeidsuitbuiting zijn Noord-Korea, 
Afghanistan, Pakistan, China en India.   
Deze cijfers zijn weliswaar aanzienlijk, maar moeten voorzichtig worden geïnterpre-
teerd, gezien de lacunes en beperkingen van de gegevens in de belangrijkste re-
gio's en sub-regio's.  

  
o Europa en Centraal-Azie  

• 3.6 miljoen mannen, vrouwen en kinderen zitten gevangen in moderne slavernij 
in Azië en de Stille Oceaan.  
• 3.9 per 1.000 mensen leven in moderne slavernij in deze regio.  
• 3.6 per 1000 mensen zijn slachtoffer van dwangarbeid.  
• Hier zijn 14% van alle slachtoffers van seksuele uitbuiting.  
• De landen met het hoogste percentage van arbeidsuitbuiting zijn Turkmenistan, 
Wit-Rusland, Macedonië, Rusland, Turkije en Oekraïne  

  
o Arabische Staten (De Arabische Staten omvatten elf landen, waaronder Bahrein, 

Irak, Jordanië, Koeweit, Libanon, Oman, Qatar, Saudi-Arabië, Syrië, de Verenigde 
Arabische Emiraten en Jemen)  
• 520 000 mannen, vrouwen en kinderen zitten gevangen in moderne slavernij 
in Azië en de Stille Oceaan  
•  3.3 per 1.000 mensen leven in moderne slavernij in deze regio  
• 2.2 per 1000 mensen zijn slachtoffer van dwangarbeid.  
• Hier bevindt zich 1% van alle de slachtoffers van seksuele uitbuiting.  



 

 

• De landen met het hoogste prevalentie van arbeidsuitbuiting zijn Syrië, Irak en 
Jemen  

Deze cijfers zijn weliswaar aanzienlijk, maar moeten voorzichtig worden geïnterpre-
teerd, gezien de lacunes en beperkingen van de gegevens in de belangrijkste regio's 
en sub-regio's. Aangezien het doorgaans niet mogelijk is om in landen die een ernstig 
en actueel conflict kennen, zoals Syrië, Irak en Jemen, onderzoek te doen, is het waar-
schĳnlĳk dat de gegevens van deze landen het probleem onderschatten.  
  
o Amerika  

• 1.9 miljoen mannen, vrouwen en kinderen zitten gevangen in moderne slavernij 
in Azië en de Stille Oceaan  
•  1.9 per 1.000 mensen leven in moderne slavernij in deze regio  
• 1.3 per 1000 mensen zijn slachtoffer zijn slachtoffer van dwangarbeid.  
• De landen met het hoogste percentage van arbeidsuitbuiting zijn Venezuela, 
Haïti, de Dominicaanse Republiek, de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico  

Deze cijfers zijn weliswaar aanzienlijk, maar moeten voorzichtig worden geïnterpre-
teerd, gezien de lacunes en beperkingen van de gegevens in de belangrijkste regio's 
en sub-regio's. Bijvoorbeeld er worden geen onderzoeken uitgevoerd in Noord-Ame-
rika.  
 

Recente uitwikkelingen : 
 
Het afschaffen van moderne slavernij en mensenhandel was de eerste mensenrechten-
strijd in moderne geschiedenis.   

• 1815- Het eerste instrument dat moderne slavernij veroordeelt wordt opgesteld tij-
dens het congres van Vienna: The Declara-
tion Relative to the Universal Aboli-
tion of the Slave Trade. Het wordt gevolgd door 
een aantal secondaire overeenkomsten.   
 

• Vanaf 1918 - Na de eerste wereldoor-
log, wordt moderne slavernij het onderwerp van 
meerdere studies en van het veranderen van nor-
men. Het wordt een veel besproken en actueel 
probleem. Een groep van experten is door het IAO 
Bestuursorgaan toegewezen. Zij vormen het Co-
mité van experts op het gebied van inheemse ar-
beid; hun taak is om de gedwongen arbeid te bestuderen, vooral in niet zelf-rege-
rende landen, zoals koloniale steden. Dwangarbeid wordt als een koloniaal fenomeen 
beschouwd, doordat het oorspronkelijk in een systeem met koloniale administratie ge-
boren werd.   

 
• 1930- Het werk van het comité heeft geleid tot het eerste fundamentele instrument 
van de IAO tegen moderne slavernij- The forced labour Convention (No.29).   
 
• Vanaf 1945- Na de tweede wereldoorlog, worden enkele drastische politieke veran-
deringen doorgevoerd. Vanaf dat moment wordt dwangarbeid op gelijkwaardige wijze 
zoals nu beschouwd. Het wereldwijde probleem is voor het eerst voor de Verenigde 
Naties gebracht.   
 
• 1957- Een ander fundamenteel instrument van de IAO is aangenomen: the Aboli-
tion of forced labour convention (No. 105).  

Franse kolonie in Mada-
gascar 



 

 

• 2014- Het meest recente fundamentele instrument van de IAO is gecreëerd: The 
protocol to the forced labour convention.  

 
De IAO en de VN vechten al meer dan 2 eeuwen tegen mensenhandel en slavenarbeid: er 
is een dringende noodzaak om er een einde aan te maken.   
Om meer informatie te vinden over de fundamentele IAO-instrumenten, ga naar: Sitogra-
fie.  
 
Betrokkenheid van de Verenigde Naties :  
 
De Verenigde Naties, met het doel mensenrechten te promoten en 
te beschermen, en dit volgens hun handvest, gebruikt 
verschillende organismes van de organisatie om dit te doen. 
 
Een van de belangrijkste gereedschappen voor mensenrechten 
van de Verenigde Naties is de internationale charter van 
mensenrechten, die uit drie fundamentele componenten bestaat : 
de Universele Verklaring voor de rechten van de mens van 1948, 
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten en het Internationale Verdrag inzake economische, sociale 
en culturele rechten.  
 
De Universele Verklaring voor de rechten van de mens ( UDHR ) was op 10 december 
1948 in Parijs door 50 van 58 staten ondergetekend. 
 
De Verenigde Naties Mensenrechten kantoor van de hoge Commissaris ( OHCHR ), het 
belangrijkste organisme van de Verenigde Naties als onderdeel van de bescherming van 
de mensenrechten die in de universele verklaring van mensenrechten worden uitgebracht, 
helpt nationale regeringen om mensenrechten in landen te 
beschermen. De belangrijkste strategie van het organisme is 
geavanceerd onderzoek op het gebied van mensenrechten. De 
leider staat lokale overheden bij in administratieve of wettelijke 
kaders. Het organisme werkt via partnerschappen om een 
internationale norm van mensenrechten op te stellen en 
ondersteunt entiteiten die de mensenrechten beschermen en 
afdwingen. Ze zijn nauw verbonden met de Verenigde Naties Raad 
van Mensenrechten ( UNHRC ) die ook mensenrechten in de 
wereld promoot.  
 
De Verenigde Naties hebben twee wereldconferenties over 
mensenrechten georganiseerd. De eerste was in april en mei 1968 in Teheran, en de 
tweede in juni 1993 in Wenen. De tweede conferentie leidde tot de verklaring en het 
actieprogramma van Wenen, waarin de Universele Verklaring voor de rechten van de 
mens herbevestigd is. Het actieprogramma zegt ook dat mensenrechten een 
internationale kwestie is.  
 
 



 

 

Het Verenigde Naties kantoor over drugs en criminaliteit heeft veel rapporten geschreven 
over mensenhandel. Een voorbeeld is de UN.GIF wereldwijde initiatief van de Verenigde 
Naties om mensenhandel te bestrijden van 
2008. 
 
De Verenigde Naties duurzame 
ontwikkelingsdoelen zijn 17 doelen die met 
wereldwijde problemen omgaan, zoals sociale 
behoeften, economische groei en ecologische 
duurzaamheid. Ze waren door de Verenigde 
Naties gecreëerd en moeten in 2030 geraakt 
worden. De doelen waren door 193 staten 
geaccepteerd. Doel 1 bijvoorbeeld is « geen 
armoede », doel 8 is « waardig werk en 
economische groei ». Deze doelen zijn 
noodzakelijk om mensenhandel te beperken en 
uiteindelijk verwijderen. 
 
De Verenigde Naties hebben ook in 2000 hun 
« Millennium ontwikkelingsdoelen » gelanceerd. 
Ze zijn op een grotere schaal dan de « UN duurzame ontwikkelingsdoelen ». 
 
Naar aanleiding van resolutie 55/25 hebben de Verenigde Naties een conferentie van de 
raad in Brussel op 15 november 2000 georganiseerd. De Verenigde Naties hebben na 
deze conferentie in Brussel een van hun belangrijkste protocols geschreven : « protocol 
ter voorkoming, onderdrukking en bestraffing van mensenhandel, met name vrouwen en 
kinderen, ter aanvulling van het Verdrag van de verenigde Naties tegen georganiseerde 
criminaliteit ». Het geeft de eerste echte definitie van mensenhandel. Artikel 2 ervan zegt 
dat mensenhandel gevocht moet zijn, en dat slachtoffers beschermd moeten zijn. Artikel 5 
zegt dat wettelijke maatregel moet worden aangenomen. Artikel 6 zegt dat alle landen 
zouden moeten nationale maatregelen moeten hebben om de slachtoffers te helpen. 
 
Verschillende verdragen en conventies bestaan, zoals de CEDAW conventie. 
De Verenigde Naties organiseren ook vredesmissies ter wereld.  
 
Oplossingen 
 

− De IAO heeft zich al verschillende keren herenigd om dwangarbeid en mensenhan-
del te bestrijden (zie: een korte samenvatting van de strijd tegen moderne slavernij 
en mensenhandel). Daarom denken wij dat de toepassing van onze internationale 
arbeidsnormen en het in acht nemen van al onze conventies en protocollen een op-
lossing kan zijn. De instrumenten van de IAO op het gebied van dwangarbeid bie-
den alle actoren een alomvattende strategie en een reeks instrumenten om dwang-
arbeid, slavernij en mensenhandel aan te pakken. Het internationale recht wordt 
door hen versterkt en aangevuld. Zij worden onder streng toezicht geplaatst (de ra-
tificerende lidstaten moeten om de drie jaar een verslag indienen over de maatrege-
len die zij hebben genomen, dat zal worden geverifieerd door de controleorganen 
van de IAO) en worden ondersteund door het onderzoek van de IAO, haar capaci-
teitsbouw en haar projecten op het terrein. (U kunt gedetailleerde informatie vinden 
in onze Sitografie).  
 



 

 

− Er zijn regels nodig om de wetgeving en het beleid en inspectie te versterken in 
sectoren waar het risico op dwangarbeid groot is.    

 
− Toegang tot onderwijs en opleiding kan de macht van werknemers vergro-

ten en voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van dwangarbeid. Tegelijker-
tijd krijgen migrerende werknemers echter vaak weinig sociale bescherming, wor-
den zij geconfronteerd met ongelijkheden op de arbeidsmarkt en zijn zij kwets-
baar voor uitbuiting en mensenhandel. De landen van herkomst en bestem-
ming van de migranten moeten zich concentreren op het beheer van de migratie-
stromen en zorgen voor een adequate bescherming van deze kwetsbare catego-
rie werknemers.   
 

− Sociale integratie en de bestrijding van discriminatie van vrouwen en meisjes kun-
nen ook een belangrijke bijdrage leveren aan de preventie van dwangarbeid.    
 

− Goede rehabilitatiesystemen zijn nodig. Om goed te kunnen werken, moeten ze 
deze principes volgen:    

• Generalisaties en veronderstellingen vermijden. Elke slachtoffer is uniek en heeft 
andere behoeften.    
• De psychologische behoeften van slachtoffers moeten goed worden beoordeeld 
door professionals in de geestelijke gezondheidszorg die getraind zij en ervaring heb-
ben om te werken met mensen met misbruikte relaties en trauma's. Verder moeten zij 
in staat zijn om rekening te houden met zowel individuele, systemische als culturele 
factoren. De slachtoffers hebben bijvoorbeeld geen controle over hun basisbehoeften 
(overleven, voedsel, kleding, onderdak), dus moeten ze geholpen worden om deze za-
ken onder controle te krijgen.    

 
− We moeten compensatie garanderen, onafhankelijk van hun aanwezigheid of wet-

telijke status op het grondgebied.    
 

− Slachtoffers moeten worden begeleid met sociale bescherming. Sociale bescher-
ming kan voorkomen dat huishoudens kwetsbaar worden voor plotselinge schokken 
en schuldslavernij.  

 
− Er moeten straffen en strafrechtelijke sancties worden opgelegd aan perso-

nen die voordeel halen van kwetsbare werknemers.  
 

− Beter informatieverschaffing aan de bevolking:  

1. Welke instantie ondersteuning kan bieden 

2. Op welke wijze bedachtzaam ingekocht kan worden 

3. Op welke mensenhandel gedetectert kan worden 

− Instellen van een speciale dienst verantwoorlijk and gespecializeert voor en in men-

senhandel (zoals bijvoorbeeld in Nederland; ga naar sitografie) 
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https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm  
  
Een korte samenvatting van de strijd tegen moderne slavernij en mensenhandel 
IAO instrumenten vindt je hier: https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-
international-labour-standards/forced-labour/lang--en/index.htm 
 
Betrokken regio’s 
De statistische gegevens gelden in 2016 en komen hier vandaan: https://www.globalsla-
veryindex.org/2018/findings/regional-analysis/arab-states/  
 
 
Oplossingen 
Voorbeeld van een speciale dienst verantwoorlijk and gespecializeert voor en in mensen-
handel https://www.politie.nl/themas/mensenhandel.html  
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