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“De handel van personen is een misdaad tegen 

de mensheid. We moeten onze krachten 

bundelen om de slachtoffers te bevrijden en die 

misdaad stoppen die meer en meer agressief 

wordt, bedreigend, niet enkel voor de personen, 

maar ook voor de fundamentele waarden van de 

samenleving en eveneens voor de veiligheid en 

de internationale rechtvaardigheid, evenals voor 

de economie, het familiale weefstel en het 

sociale leven zelf.” Paus Franciscus, op 12 

december 2013. 

 

Elk jaar, zijn ongeveer 2,5 miljoen personen het 

slachtoffer van de mensenhandel en van de 

slavernij ; 60 % van hen zijn vrouwen en 

kinderen. Zij ondergaan dikwijls misbruiken of 

geweldplegingen zonder voorgaande. 

 

De handelaars en de uitbuiters weten dat de mensenhandel één van de meest lucratieve illegale 

activiteiten van de wereld is, met een totaal van 32 miljard dollars per jaar : dat is de derde meest 

winstgevende “onderneming”, na de handel in verdovende middelen en van wapens. 

 

“Mensenhandel en seksueel geweld vindt plaats pal onder de neus van miljoenen Nederlanders. De 

individuele burger moet zich daar bewust van willen zijn en heeft een verantwoordelijkheid in het 

tegengaan van dit misdrijf.” Petra Vissers, Trouw, 25 november 2018. 

 

DOELSTELLINGEN VAN DE DAG 

De Dag is erop gericht een grotere gevoeligheid op te wekken voor dit fenomeen om zo na te denken 

over de globale situatie van geweld en van onrechtvaardigheid die de “stemlozen” raakt die in feite 

“slaven” zijn.  

 

GEBED: Wij laten onze stemmen weerklinken om een einde te stellen aan de Mensenhandel 

“Heer, onze woorden kunnen niet uitdrukken wat onze geest amper kan begrijpen en ons hart 

aanvoelen, als we horen spreken van mannen, vrouwen en van kinderen die bedrogen worden en 

teleurgesteld, overgebracht naar onbekende oorden, gedwongen tot de prostitutie of tot andere 

vormen van gedwongen arbeid voor de financiële winst van de handelaars. 

 

We zijn bedroefd en verontwaardigd te zien hoe hun waardigheid en hun rechten met de voeten 

getreden worden door bedreigingen, bedriegerijen en door het geweld. We laten onze stemmen 

weerklinken tegen deze vernederende praktijk van de mensenhandel en wij bidden er een einde aan 

te stellen. Bescherm al de slachtoffers, vooral de jongeren en de meest kwetsbaren. 

Dat uw Vaderliefde en uw moederlijke zorg al de slachtoffers van de mensenhandel moge omringen. 

 

Bevrijd hen, Heer, uit de handen van die sjacheraars. Geef ons de moed en de wijsheid op te staan in 

solidariteit met al die slachtoffers, opdat wij samen kunnen komen tot de vrijheid, de gave door u 

beloofd aan al uw kinderen.” (Missionaries of Africa, South Africa). 
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