‘Ik ben
altijd dicht

bij mezelf
gebleven’

M

ensenhandel is wereldwijd de snelst

Kinderhandel

groeiende vorm van criminaliteit. Van de

Ina was succesvol ondernemer, werkzaam bij VNO-NCW en

circa 21 miljoen slachtoffers bevinden

directielid van Universiteit Nyenrode, vervolgens stapte ze

zich zo’n 21.000 in Nederland, volgens

over naar de goede doelen. Dat had ook te maken met haar

schattingen van de International Labour

dochtertje Gabriella, die ze bij de geboorte verloor, vertelt ze.

Organisation (ILO). In de campagne Open je Ogen van het

“Mijn behoefte aan meer zingeving nam sterk toe, net als mijn

landelijke coördinatiecentrum mensenhandel CoMensha

motivatie om me in te zetten voor kwetsbare groepen. Ik wilde

worden dertig van hen geportretteerd. Zoals Sam.

niet uitstellen wat ik vandaag kon doen, want misschien is er

“Anderhalf jaar zat ze in de gedwongen prostitutie. Nu is ze

geen morgen.” In 2003 werd ze directeur van Wereldkinderen,

vierdejaarsstudent verpleegkunde,” vertelt directeur Ina Hut.

Nederlands grootste adoptieorganisatie. Een buitenkans,

“Binnenkort rent Sam 100 kilometer langs steden waar ze

ook al omdat Ina zelf heel goed weet wat het hebben van

misbruikt is, maar ook haar leven weer heeft opgebouwd.”

een kinderwens inhoudt. Ze onderging zes ivf-behandelingen

Survivors, noemt Ina ex-slachtoffers als Sam, die hun vrijheid

en stond dertien jaar op de adoptiewachtlijst. Onder haar

hebben teruggevonden.

leiding maakte Wereldkinderen een professionaliseringsslag,
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Als directeur van CoMensha zet
Ina Hut zich in voor slachtoffers van
mensenhandel in Nederland. Ze werd
eerder bekend als klokkenluider die
misstanden in de adoptiewereld naar
buiten bracht. Een gesprek over
haar strijd tegen onrecht, botsende
belangen en veerkracht.
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Getwijfeld over
haar keuze om

aan de bel te
trekken heeft
ze nooit

hun biologische ouders werden geplaatst,” zegt ze. Ze kon niet
meer achter interlandelijke adoptie staan. In een ultieme poging
het onderwerp ter discussie te stellen, legde ze haar functie als
directeur Wereldkinderen eind 2009 publiekelijk neer.
Dreigementen
“Als je niet zelf in die wereld zit, is het moeilijk te geloven hoe
verziekt het systeem is,” zegt ze in retrospectief. Behalve
met ongeloof kreeg ze te maken met negativiteit en zelfs
dreigementen. “Het was eenzaam. Vanuit een diepe intrinsieke
motivatie ben ik overgestapt naar de adoptiewereld, maar
het werd een enorme teleurstelling. Gelukkig was er ook
support van enkele vakgenoten en een groep volwassen
geadopteerden.” Steun had ze ook aan haar zoon Florian,

waarna ze zich richtte op de internationale ontwikkelingen

geboren ruim twee jaar voordat ze bij Wereldkinderen aan de

achter de schermen van adoptie. Dat bleek een deceptie.

slag ging. “Hij heeft me laten zien wat een kostbaar geschenk

Ina: “Langzaam maar zeker kwam ik erachter dat het systeem

een kind is.”

niet klopt. De grote vraag naar kinderen creëert aanbod

Getwijfeld over haar keuze om aan de bel te trekken heeft ze

met kinderhandel tot gevolg.” In 2005 stonden er voor

nooit. “Het onrecht was te groot. Het belang om dit aan de

zevenhonderd kinderen zo’n zesduizend Nederlandse stellen

kaak te stellen was vele malen groter dan de consequenties

ingeschreven. “Er kwam steeds meer bewijs dat er structurele

voor mijzelf.” Uiteindelijk heeft haar klokkenluidersrol de

misstanden waren. Zo werd in China op grote schaal betaald

publieke opinie behoorlijk beïnvloed en is de vraag naar

voor het aanbrengen van kinderen bij kindertehuizen. Ook in

adoptiekinderen drastisch verminderd.

Ethiopië, Haïti en India werd er gefraudeerd in de procedure.”

Het duurde enige jaren voordat ze weer een vaste baan
vond. “Ik was zelf zeer selectief, ik wilde per se weer een

Schrijnend effect

baan met voldoende zingeving, maar ik vermoed dat mijn

Een jaar na haar aantreden bij Wereldkinderen beëindigden

klokkenluidersverleden ook meespeelde. CoMensha wilde

Ina en haar echtgenoot hun eigen adoptieprocedure. “Ik

me júíst hebben. Ze hadden een luis in de pels nodig. Iemand

realiseerde me dat we anders zouden meewerken aan

die onvoorwaardelijk opkomt voor de slachtoffers van

die vraagkant, die aanbod creëert.” Ook besloot ze dit

mensenhandel.”

‘Dertig paar indringende ogen
die de duistere wereld van
mensenhandel weerspiegelen.
Een wereld vol leed, geweld,
misleiding en uitbuiting, waarin
misbruik wordt gemaakt van
mannen, vrouwen en kinderen
in een kwetsbare positie. Ook in
Nederland.’ Met de campagne
Open je Ogen wil CoMensha
laten zien dat mensenhandel
dichterbij is dan je denkt en de
bewustwording vergroten.
Op de foto: Sam.
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onbedoelde, maar schrijnende effect naar buiten te brengen.
Maar in de adoptiewereld was weinig ruimte voor haar

Moreel kompas

kritische blik en roep om dialoog. Collega-organisaties zagen

Ze is altijd in staat geweest het lot te aanvaarden en het

geen structurele problemen en in de publieke opinie was

positieve te zien. “Toen mijn dochtertje overleed, vroegen

adoptie vooral een ‘roze wolk’. Ze heeft alles geprobeerd om

mensen: ‘Ben je daar niet heel boos over?’ Maar het gebeurt,

het systeem van binnenuit te verbeteren. “Na lang aandringen

dat heb je te accepteren. Ik heb een dochter gekregen en

en via lobby in de Tweede Kamer deed het Ministerie van

verloren, maar ik ben wel moeder geworden.”

Justitie ‘onderzoek’ in China,” vertelt Ina, “maar dat was mijns

Waar komt haar drive vandaan? “Die zit gewoon diep in

inziens meer voor de vorm.” Hoewel er misstanden werden

me. Ik heb het van huis uit meegekregen: denk eerst om

geconstateerd, bleef adoptie uit China toegestaan. Ina kon dit

de ander, pas dan om jezelf.” Ze ontwikkelde een sterk

niet rijmen met de verantwoordelijkheid van Wereldkinderen

rechtvaardigheidsgevoel. Dat is haar moreel kompas.

en wilde zelf onderzoek doen. Maar daarop dreigde het

Activisme en dialoog met een open mind gaan wat Ina betreft

ministerie de bemiddelingsvergunning van Wereldkinderen

hand in hand. “Mijn intenties zijn oprecht. Ik ben altijd dicht

in te trekken. “Het werd pijnlijk duidelijk dat politieke en

bij mezelf gebleven, ook toen mijn opvattingen veel kritiek

economische belangen boven die van kwetsbare kinderen en

kregen. Ik kan mezelf en anderen recht in de ogen kijken.”
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