
Wij 
bevrijden  
 slaven.
Miljoenen bevrijden.

Een half miljard beschermen.

Recht voor de armen is niet te stoppen.

international justice mission



Het probleem

Wereldwijd zijn er miljoenen slaven. Zij worden verhandeld, 

uitgebuit en verkracht. Wij weten waar ze zijn. We hebben u 

nodig om hen te bevrijden. 

Ons actieplan

SLAVEN BEVRIJDEN
Wij werken met lokale autoriteiten om slaven te bevrij-
den. Daarna helpen wij hen met het opbouwen van een 
leven in vrijheid.

SLAVENEIGENAREN DE GEVANGENIS IN
Wij helpen lokale aanklagers om ervoor te zorgen dat 
de slaveneigenaren achter slot en grendel komen en 
nooit meer iemand geweld kunnen aandoen.

SLAVENHANDEL KAPOT MAKEN
Wij werken met overheden om ervoor te zorgen dat 
wetten worden gehandhaafd zodat iedereen weet dat 
uitbuiting van de armsten niet ongestraft blijft. 



Onze resultaten

49.000+ 
slachtoffers van geweld bevrijd

188.000+ 
lokale autoriteiten getraind sinds 2012

1600+ 
daders veroordeeld

Miljoenen 
helpen beschermen door veranderde  
samenlevingen

VOORBEELDEN VAN ONZE IMPACT  
IN HET WERKVELD

> 79 % 

Externe onderzoekers conclu-
deerden dat door het werk van 
IJM in Cebu, Filipijnen, in vier 
jaar tijd 79% minder kinderen 
werden verkocht in de commer-
ciële seksindustrie.

> 0,1 % 

Toen IJM in Cambodja begon, 
werden kinderen openlijk 
op straat verkocht voor seks. 
Inmiddels is het percentage kin-
deren onder de 16 dat verhan-
deld wordt voor seks gedaald 
onder de 0,1%. De overheid pakt 
het probleem nu serieus aan.
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Sadhna

Sadhna was een zorgeloos, vrolijk 
meisje, tot haar vader overleed en 
het gezin naar Kolkata verhuisde om 
werk te zoeken. 
Op haar veertiende kreeg Sadhna een 
baantje aangeboden. Ze werd echter 
meegenomen naar een kamer vol 
vreemde mannen, bierflessen en  
sigarettenpeuken.
"Ik vond het niet fijn daar. Ik vroeg of 
ik weg mocht. Ze zeiden dat ik moest 
gaan zitten en gaven me een glas 
water.... Daarna herinner ik me  
niets meer."
Uren later werd Sadhna wakker, ge-
desoriënteerd, naakt en bang. Ze lag 
op de vloer van een  privé-bordeel. 
Nacht na nacht werd Sadhna ver-
kocht voor seks. 

"Het voelde alsof ik geen 
hoop meer op leven over 

had en een waardeloos 
iemand geworden was." 
vertelt ze.

Toen kwam er hoop. Dankzij de steun 
van donateurs, konden wij op zoek 
naar Sadhna en wij vonden haar.  
Samen met lokale autoriteiten 
konden  we haar bevrijden. Terwijl 
de mensenhandelaren gearresteerd 
werden, brachten we Sadhna van het 
bordeel waar ze misbruikt werd over 
naar de warme omgeving van het 
nazorghuis waar ze kon beginnen 
aan haar herstel. Daar ontmoette ze 
nog meer meisjes die net als zij uit 
de seksindustrie bevrijd waren - deze 
meisjes lieten haar zien dat ze weer 
mocht hopen.
Al snel kwam het leuke, dynamische 
karaktertje van Sadhna weer terug. 
Zij heeft zelfs in de rechtbank dapper 
kunnen getuigen tegen de  
mensenhandelaars!

Vandaag heeft ze een hele nieuwe 
kans om haar dromen na te streven 
en als ze over haar toekomst praat, is 
haar beslissing duidelijk. 

“Mijn droom is mijn opleiding af 
te ronden en een baan te krijgen als 
maatschappelijk werker, om de verha-
len van andere meisjes te horen en ze 
te helpen.”



“IJM speelt een belangrijke rol in de aanpak van mensenhandel.  
Niet alleen bevrijdt de organisatie slachtoffers, ook worden 
verdachten ter verantwoording geroepen in de rechtbank.” 
John van den Heuvel,  

misdaadverslaggever

“De strijd van IJM is een strijd voor mensen van wie zelfs hun vrijheid 
en hun waardigheid zijn afgepakt. Graag sta ik schouder aan 
schouder in dit gevecht tegen deze gruwelijke vorm van onrecht.” 
Gert Jan Segers,  

fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer

“IJM helpt landen van binnenuit hun rechtssysteem te versterken, 
waardoor de armen beter beschermd worden voor geweld. Door deze 
aanpak kan slavernij de wereld worden uitgeholpen.   
Als rechter vind ik het een eer om - langs de zijlijn - betrokken te zijn 
bij het werk van IJM.” 
Angela The- Kouwenhoven,  

Rechter

Wij kunnen dit niet alleen.

IJM werkt met overheden, kerken, bedrijven en donateurs 

van over de hele wereld. Van basisscholieren tot ouderen. Van 

ondernemers tot voorgangers. Van politici tot sporters.

Samen bouwen wij aan een beweging dat slavernij voorgoed de 

wereld uithelpt.



Mis deze kans niet om echt 
verschil te maken!

Maak deel uit van ons reddingsteam door met een maandelijkse donatie  
Freedom Partner te worden. Meld je aan op www.ijmnl.org/freedompartner.

Blijf op de hoogte van ons bevrijdingswerk door je aan te melden op 
www.ijmnl.org/inschrijvennieuwsbrief.
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