H.K.H. Prinses Beatrix bezoekt congres ‘30-jarig bestaan CoMensha’
CoMensha, hét landelijk Coördinatiecentrum Mensenhandel, bestaat 30 jaar. Geen reden voor een feest.
Mensenhandel komt nog steeds voor in Nederland, terwijl de aandacht ervoor vermindert. Alle reden om
mensenhandel weer stevig onder de aandacht te brengen.
Op 22 september organiseert CoMensha daarom het congres “30 Jaar STV | CoMensha, Terugblik en
Uitdagingen” dat zal plaatsvinden in Nieuwspoort, Den Haag. CoMensha is verheugd te melden dat Hare
Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden in de ochtend bij het congres aanwezig is. De
Minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, zal eveneens bij de opening aanwezig zijn.
Tijdens het congres wordt teruggeblikt op 30 jaar strijd tegen mensenhandel, maar er wordt ook
vooruitgekeken: wat zijn uitdagingen voor de toekomst? Eén van de uitdagingen is de daling van het
aantal slachtoffers dat bij CoMensha wordt gemeld. Er is geen reden om aan te nemen dat er minder
slachtoffers van mensenhandel zijn. Toch zijn er in 2015 1321 (mogelijke) slachtoffers bij CoMensha
gemeld, in tegenstelling tot 1561 slachtoffers in 2014. Een daling van 15%. In de eerste helft van 2016
heeft deze daling zich voortgezet. De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en CoMensha vinden dit een
zorgelijke ontwikkeling. Mensenhandel is een ernstig probleem, ook in Nederland! Vaak is er ook sprake
van extreem geweld. De aandacht rond mensenhandel mag niet verslappen!
Mensenhandel: een groter probleem in Nederland dan menigeen denkt
Mensenhandel is in Nederland een groter probleem dan menigeen denkt. Het is een ernstige schending
van mensenrechten die vrouwen, mannen en kinderen kan treffen en vele verschijningsvormen kent. Een
aantal prominente sprekers zal tijdens het congres spreken over de uitdagingen op het gebied van
mensenhandel. Ina Hut, directeur van CoMensha, zal aandacht vragen voor een aantal door CoMensha
gesignaleerde zorgelijke ontwikkelingen. Herman Bolhaar, voorzitter van het College van procureursgeneraal (Openbaar Ministerie) zal de integrale aanpak van mensenhandel toelichten, er wordt door FNV,
VNO-NCW en de ABU ingegaan op de aanpak van arbeidsuitbuiting en Naima Azough spreekt over de
bescherming van minderjarige slachtoffers.
Over CoMensha: het Coördinatiecentrum Mensenhandel
CoMensha registreert landelijk de feiten over de aard en omvang van mensenhandel (o.a. ten behoeve
van de Nationaal Rapporteur) en brengt slachtoffers in beeld. Opsporings- en vervolgingsdiensten, zoals
de Politie, de Koninklijke Marechaussee en Inspectie SZW, maar ook opvanginstellingen melden
slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha. Ook het coördineren van de eerste zorg en opvang voor
slachtoffers en de ondersteuning van zorgcoördinatoren mensenhandel in het hele land behoren tot de
kerntaken van CoMensha. CoMensha heeft daarmee een unieke positie en vormt zo de verbindende
schakel in de ketenaanpak mensenhandel. CoMensha geeft tevens voorlichting, opleidingen en trainingen
om meer bewustwording en kennis rondom mensenhandel te ontwikkelen. Door de unieke positie is
CoMensha in staat om knelpunten, tendensen en succesfactoren te signaleren in de uitvoering van het
mensenhandelbeleid en te zorgen voor agendering en beleidsbeïnvloeding hiervan.
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