Het gezicht van mensenhandel
Verhaal van Sophie
Mijn naam is Sophie. Ik ben opgegroeid in Noord Engeland, in een kleine
stad. Toen ik 18 was raakte ik bevriend met een jongen uit Albania, hij had
als beroep, web-designer. Hij was een hele lieve jongen. In de eerste 5 jaar
dat we elkaar kenden, hadden we een goede vriendschap opgebouwd. Hij
stond altijd voor me klaar en ik kon alles aan hem kwijt... hij was eigenlijk
mijn beste vriend.
Er was een tijd dat ik heel ziek was en in het ziekenhuis lag. Hij was bereid
om me elke dag op te zoeken. Om te kunnen herstellen had hij me
uitgenodigd om met hem mee te gaan op vakantie naar Frankrijk. Op de
derde dag van onze vakantie ging hij bij me zitten en vertelde dat hij
eigenlijk geen web-designer was. Hij vertelde dat hij een schuld had
uitstaan van meer dan 100.000 euro´s. Deze schuld was het gevolg van een
drugsdeal die de mist in was gelopen. Hij gaf aan dat ik geen keus had dan
hem te helpen met het aflossen van zijn schuld. Vervolgens keek hij mij
recht aan en vertelde dat prostitutie voor mij, de enige manier was om
hem van zijn schuld af te helpen. Toen we hier over spraken was ik vreselijk
bang en het was alsof ik hem nooit gekend had. Ik kon het gewoon niet
geloven.

Ondanks mijn angst vertelde ik hem dat ik dat beslist niet kon doen want
dat paste totaal niet bij me. Op het moment dat ik dat aangaf veranderde
zijn gelaatsuitdrukking en wist ik dat ik in de problemen zat. Hij greep me
beet en sloeg mijn hoofd tegen de muur, hij sloeg me en bedreigde me
met een geweer. Hij verplichte me om hem vanaf dat moment te
gehoorzamen, zijn woord was de wet en hij was nu mijn god. Hij bedreigde
me en zei me dat als ik ook maar ooit iets zou zeggen tegen mijn familie of
ze zou vragen om hulp, hij mijn familie zou omleggen. Hij zou mijn broertje
van me wegnemen en mij ombrengen.
Hij dwong me om te gaan tippelen in de straten van Italië en Frankrijk.
Regelmatig sloeg hij me en werd ik bedreigd met een geweer. Een blik of
een woord van hem was genoeg om mij dusdanig te beangstigen, dat ik
alles zou doen wat hij me opdroeg. Ook toen ik van hem weg was, werd ik
bang van de gedachten aan hem. Ik zat vast en niemand heeft me ooit
gevraagd of ik misschien hulp nodig had.
Sophie kwam uiteindelijk in een ziekenhuis terecht en was er zo slecht aan
toe dat haar pooier met haar meeging.
Voordat ze naar het buitenland vertrok had ze een code taal met haar
moeder afgesproken. Ze had dit gedaan om haar moeder in te kunnen
inlichten als er echt iets met haar aan de hand zou zijn. Het was de
bedoeling dat Sophie zou vragen, 'Hoe gaat het met tante Linda?' In het
ziekenhuis slaagde Sophie erin om met haar moeder te kunnen
telefoneren. Haar moeder voelde aan dat er iets niet in orde was dus
vroeg ze, 'moet je mij niet vragen hoe het gaat met tante Linda?' Sophie
antwoorden, ja. Dit was de eerste stap die Sophie had gezet om los te

komen van uitbuiting.
Haar ouders zijn vervolgens de auto in gesprongen en hebben 24 uur
afgelegd om hun dochter in het ziekenhuis te zien. Ze slaagde erin om met
Sophie terug te rijden naar de United Kingdom. Eenmaal thuis was Sophie
verschrikkelijk getraumatiseerd en daardoor sprak ze met niemand over
wat er gebeurd was. Maar uiteindelijk heeft ze toch met de anti
mensenhandel politie gesproken over wat er gebeurd was. Langzaamaan
heeft ze haar leven weer opgebouwd maar het ontvangen van de
ondersteuning die ze nodig had, was niet makkelijk.
Sophie heeft bewijs gedeeld met politie over wat haar was aangedaan. Na
een aantal jaar heeft ze een liefdadigheidsinstelling opgezet met als doel
om mensen bij te staan die soortgelijke ervaringen hebben gekend als
haar. Deze instelling heet de Sophie Hayes stichting. De stichting bied hulp
aan mannen en vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van
mensenhandel.

Verhaal van Masud
Mijn naam is Masud en ik ben geboren in Bangladesh. Toen ik 12 jaar oud
was had een vriend van de familie met mijn ouders gesproken over de
mogelijkheid om met hem mee te reizen naar Engeland. Hij had mijn
ouders beloofd dat ik daar een beter leven hebben en een betere
toekomst tegemoet zou gaan. Ik mocht met hem mee gaan naar Engeland
en hij verzekerde mijn ouders dat hij op me zou passen. Dus ging ik met
hem op weg naar Engeland, het was echt een avontuur, we gingen met het
vliegtuig naar Engeland!
Toen we op het vliegveld aankwamen hadden we een ontmoeting met een
man die ik niet kende. De vriend van mijn ouders nam een bedrag met geld
van hem aan en vertelde me dat deze man op me zou passen. Vanaf het
vliegveld reisde ik met de man verder naar Bristol. In Bristol moest ik aan
het werk in de keuken van een Indiaas restaurant, zonder dat ik daarvoor
betaald kreeg. Mijn slaapplaats bevond zich in de bergruimte. Dagelijks
moest ik 15 uur achter elkaar werken. Als ik mijn werk niet goed genoeg
uitvoerde werd ik geslagen.
Ik kreeg geen toestemming om naar school te gaan en ik mocht ook geen
vrienden maken. Ik moest lange dagen werken en reisde op en neer van
het ene restaurant naar het andere restaurant. Alle eigenaren kende elkaar
en ik werd voortdurende gecontroleerd tijdens mijn werk. Waar ging ik
heen, wanneer at ik en wanneer ging ik slapen.
Ik ben nu 28 jaar en ik ben nog steeds werkzaam in verschillende
restaurants en krijg nog steeds niets betaald. Ik vraag me af of mijn familie
nog steeds in leven is. De eigenaren van de restaurants hebben nog steeds
controle over mijn leven.

Toen Masud 28 jaar oud was kwam hij het telefoonnummer van Stop The
Traffik tegen en heeft hij contact opgenomen. Stop The Traffik heeft de
plaatselijke politie ingelicht. De politie slaagde erin om Masud te redden
uit het net waar hij in terecht gekomen was.
De politie en immigratiedienst hielpen Mosud om documenten te
verzamelen zodat hij terug kon naar Bangladesh, om daar zijn familie weer
op te zoeken. Moet je, je eens voorstellen, hij heeft zijn familie 16 jaar niet
kunnen zien.
Uiteindelijk is Masud teruggekeerd naar Groot Brittanie. Hij is inmiddels
getrouwd en heeft een nieuw leven opgebouwd.

Verhaal van Ms A.J.
Mijn naam is Ms. A.J, ik ben opgegroeid in Erode District in het westen van
Tamil Nadu, te India. Mijn familie was erg arm en waren afhankelijk van de
opbrengsten uit landbouw. Ik wou dolgraag een betere leven.
In het dorp waar ik woonde werd ik benaderd door een man, hij vertelde
dat ik hij een goed betaalde baan voor me zou kunnen regelen. Bij de baan
hoorde een prachtige accommodatie en ik zou komen te werken in één van
de 50 molens rondom de stad. Dit werd ook wel de ‘Sumangali valstrik’
genoemd.
Ik werd naar een molen gebracht en kon in dienst gaan bij de schoonmaak
afdeling. Mijn leidinggevende vertelde me dat ik na 3 jaar werken 300
dollar zou ontvangen. Dit was voldoende om een bruidsschat te kunnen
betalen.
Toen ik eenmaal aan het werk ging kreeg ik niet maandelijks betaald, maar
ik werd voorzien met een klein hoeveelheid voedsel. Ik werd mishandeld
door de mannelijke medewerkers en ik kon het niet vertellen aan mij
ouders. Ik kon op geen enkele manier contact leggen met de buitenwereld.
Ik had als voornemen om de leiding te vertellen over het martelen, maar
zij behandelden me ook als een stuk vuil. Als ik weigerde of als ik te moe of
ziek was om te werken werd ik met leren riemen geslagen. Ik had geen
geld en kon niet ontsnappen uit de molenfabriek.
Toen ik negentien jaar oud was ontmoette ik een aantal mensen van de
liefdadigheidsinstelling SAVE. Ze vertelde me dat ze hadden gehoord over
de geestelijke en seksuele mishandeling van werknemers door het
management van de molenfabrieken. Ze vertelde me dat er zeker 150

meisjes tussen de 14 en 21 jaar, vast zaten in de Sumangali valstrik.
De eigenaar van de fabriek wou me niet laten gaan. Ik mocht alleen
vertrekken als ik een jaar voor hem had gewerkt. De instelling SAVE
verzamelde handtekeningen in het hogerrechtshof om me vrij te kunnen
krijgen.
Het rechtshof hoorde over mijn klachten en onderzocht het
bewijsmateriaal dat SAVE had verzameld. In de rechtszaal heb ik mijn
vrijheid teruggekregen. De rechter stelde voor om een aantal formulieren
in te vullen met als doel om een compensatie en het salaris, waar ik recht
op had, te kunnen ontvangen.
Ik heb de molenfabriek verlaten en ben verhuisd naar Coimbatore om daar
te kunnen studeren en werkzaam te zijn voor een betaalde baan.

