Amsterdam 5 mei 2016
BRANDBRIEF
Betreft: Politie licht familie meerderjarige sekswerker in over beroepskeuze zonder toestemming
betrokkene. Een bevestiging dat het slachtoffer van mensenhandel minder belangrijk is dan het
rondkrijgen van een zaak.
Aan: De Minister van Veiligheid en Justitie: De heer A. van der Steur, De Burgemeester van
Amsterdam: De heer E. van der Laan,
Geachte heren,
Zojuist is mij ter ore gekomen dat de familie van een achter het raam werkzame sekswerker uit
Amsterdam, zonder haar medeweten door de politie in Roemenië op de hoogte is gesteld van haar
werkzaamheden. De betreffende vrouw heeft in 2015 aangifte gedaan van economische uitbuiting,
hetgeen valt onder mensenhandel, artikel 273f. Bij de aangifte heeft zij expliciet aangegeven dat haar
familie in geen geval op de hoogte mocht worden gebracht van haar beroepskeuze. Het gegeven dat
dit wel is gebeurd heeft haar, en ons, erg gechoqueerd.
PROUD wil opheldering over de vraag hoe het bovenstaande heeft kunnen gebeuren. Het is voor ons
onbegrijpelijk dat de Amsterdamse politie en/of het Openbaar Ministerie, persoonlijke gegevens van
een slachtoffer mensenhandel zonder toestemming van de betrokkene delen met –in dit geval de
politie in Roemenië, die hier vervolgens mee naar de familie van het slachtoffer is gegaan. Volgens
onze informatie heeft de Roemeense politie in opdracht van collega’s uit Nederland vragen gesteld
aan de moeder van het slachtoffer en is het gesprek begonnen met de zin ‘weet u wel dat uw
dochter in Nederland in de prostitutie werkt’. De gevolgen van deze manier van handelen zijn voor
het slachtoffer enorm. Alsof de zaak al niet zwaar genoeg is voor haar, maakt zij zich nu grote zorgen
om haar moeder die aan hartproblemen lijdt en dit bericht misschien niet aan kan. Daarnaast weet
ze niet hoe ze haar familie onder ogen moet komen.
De schade die het gevolg is van deze manier van handelen, gaat verder dan het ruïneren van het
familieleven van de betrokkene. Andere slachtoffers die reeds aangifte hebben gedaan, zullen vrezen
voor vergelijkbare situaties. Slachtoffers die overwegen aangifte te doen, zien hier mogelijk vanaf. Dit
speelt mensenhandelaren in de kaart.
Het slachtoffer in kwestie vraagt zich af wat het nut is geweest voor de zaak om haar moeder de
informatie door te spelen en overweegt op dit moment om de aangifte weer in te trekken. Het heeft
niets aan de zaak toegevoegd en alleen maar meer problemen veroorzaakt. Als zij de aanklacht
intrekt, is alles voor iedereen voor niets geweest.
PROUD roept de betrokken overheidsdiensten op om vanaf heden géén persoonlijke informatie van
slachtoffers mensenhandel meer te delen zonder toestemming van de betreffende persoon. Het
aanpakken van daders is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van het welzijn van de slachtoffers.
De betreffende sekswerker is bij ons bekend en via ondergetekende bereikbaar.
Vriendelijke groet, Mariska Majoor (06 – 13 57 27 99)
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