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Voorwoord

Iedereen weet natuurlijk wat slavernij is. Daarover hebben we ge-
lezen in talloze geschiedenisboeken en we hebben er documen-
taires en fi lms over gezien. Slavernij is afschuwelijk. Slavernij is 
onmenselijk. Slavernij bestaat niet meer.

Maar dat laatste klopt niet. In alle delen van de wereld is de sla-
vernij juist springlevend. Zoals Ben Skinner laat zien, is het zelfs 
zo dat er tegenwoordig meer slaven zijn dan ooit tevoren, hoewel 
ze een kleiner percentage van de wereldbevolking vormen dan 
vroeger.

De algemene roep om de afschaffi  ng begon, zoals iedereen weet, 
in de negentiende eeuw. In die tijd was slavernij een openlijke en 
wettige praktijk, die werd verdedigd en gepraktiseerd door mensen 
als Thomas Jeff erson en de machtige Engelse parle mentariër Ba-
nastre Tarleton. Tegenwoordig kan niemand meer openlijk enige 
vorm van slavernij toestaan. Maar slavernij bestaat nog steeds, en 
wordt over het algemeen door de meeste mensen en door de media 
genegeerd. Hoe wijdverbreid is het? Hoe kunnen we er een einde 
aan maken? Dat zijn nog steeds de grote vragen die schandelijk 
genoeg niet worden beantwoord. Ben Skinner brengt daar verande-
ring in.

Maar het is wel gecompliceerd. Activisten en beleidsmakers zijn 
het zelfs over de defi nitie van slavernij niet eens. Sommige mensen 
vinden dat alle prostituees slavinnen zijn; sommigen vinden zelfs 
dat de prostitutie de enige vorm van hedendaagse slavernij is. Dat 
absurde standpunt verwijst de miljoenen mannen en vrouwen die 
feitelijk in slavernij leven maar niet in de seksindustrie werken, 
naar een niemandsland. Als bijvoorbeeld in Oeganda het Verzets-
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leger van de Heer (lra) een veertienjarig meisje ontvoert en haar 
dwingt te gaan werken als onbetaalde drager en concubine, dan is 
dat volgens elke defi nitie slavernij. In New York dwong een crimi-
nele familie honderden doofstomme Mexicanen met snuisterijen 
te leuren in de metro. Als deze mannen en vrouwen hun dage-
lijkse portie niet hadden verkocht, werden ze door de handelaars 
geslagen of kregen ze een schok met een stroomstootwapen. Ook 
dat is slavernij.

Ben Skinner neemt de lezer mee naar een aantal van de meest 
afschuwelijke oorden ter wereld. Door zich te verplaatsen in de 
positie van de hedendaagse slaven en mensenhandelaars, door langs 
lange, moeilijke wegen op zoek te gaan naar de oorzaken van het 
probleem, brengt Skinner de spoken aan het licht die tegenwoordig 
op de wereld rondwaren.

Mensen die de slavernij het best begrijpen, hebben slaven of over-
levenden ontmoet, of zijn zelf ontsnapt aan de ketenen van de 
slavernij. Dat geldt bijvoorbeeld voor Tom Lantos. Tijdens de Twee-
de Wereldoorlog dwongen de nazi’s de zestienjarige Lantos tot 
slavenarbeid in zijn geboorteland Hongarije. Miljoenen andere 
Joden hebben dat niet kunnen navertellen. Maar Lantos overleefde 
het niet alleen: hij heeft tegen de nazi’s gevochten en is uiteindelijk 
ontsnapt naar Amerika. Hij is de enige voormalige slaaf (en de 
enige overlevende van de Holocaust) in het Amerikaanse Congres, 
waar hij voorzitter is van de machtige Commissie Buitenlandse 
Zaken van het Huis van Afgevaardigden. Door zijn steun aan de 
wetgeving tegen mensenhandel blijft Lantos zich inzetten voor 
andere slachtoff ers van hetgeen hij zelf heeft meegemaakt. Maar 
Lantos is een zeldzame uitzondering: een gepassioneerde, mach-
tige man die vrijelijk over de persoonlijke ervaringen uit zijn ver-
leden kan vertellen.

Wat nooit vergeten mag worden is dat slaven op de eerste plaats 
mensen zijn. Hun leven is vol verdriet en onrechtvaardigheid, maar 
zoals Skinner laat zien, zijn het ook mensen met humor, mensen 
die blij kunnen zijn. Net zoals alle andere mensen. Net zoals vrije 
mensen.
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Dit boek gaat ook over de mensen die profi teren van de ellende 
van slaven. Skinner heeft in vier werelddelen meegemaakt dat er 
mensen werden verkocht, en hij is de eerste schrijver die deze 
handel blootlegt. In Port-au-Prince biedt een mensensmokkelaar 
hem een meisje van tien jaar aan voor vijftig dollar. In Boekarest 
stelt een pooier voor een jonge vrouw in te ruilen voor een twee-
dehands auto.

Ondanks de gruwelen die ze te verdragen krijgen, weten som-
mige slaven er toch bovenop te komen. Zoals een Haïtiaanse kind-
slaaf, die na een moedige reddingsactie een beroemde drummer 
wordt. En een Oost-Europese seksslavin, die zich weet te bevrijden 
en de moed heeft te getuigen tegen haar mensenhandelaars. Een 
jong meisje dat is bevrijd uit gevangenschap in een huis in de 
buitenwijken van Miami, pleegt het ultieme verzet door te herstel-
len, onderwijs te volgen en weer te durven dromen.

De uitbanning van de slavernij lijkt soms misschien een hope-
loze zaak. Slavernij is een ongrijpbaar en verwarrend kwaad dat 
nog steeds bestaat, ondanks twaalf internationale conventies tegen 
de slavenhandel en driehonderd internationale verdragen die sla-
vernij verbieden.

Maar toch is dit een gevecht dat we moeten winnen. De wereld-
wijde afschaffi  ng moet een prioriteit blijven totdat de laatste slaaf 
is bevrijd. Omdat slavernij een verborgen misdaad is, is het vooral 
erg belangrijk er bekendheid aan te geven, het verschijnsel in al 
zijn gedaanten te tonen. Als de mensen het aan den lijve voelen, 
zullen ze begrijpen dat deze monsterlijke misdaad, mensenhandel 
op klaarlichte dag, geen politiek onderwerp is, maar de verantwoor-
delijkheid van iedereen.

Daarom zijn er ook tegenwoordig nog abolitionisten. En daarom 
moeten wij ons allemaal bij hen aansluiten.

Richard Holbrooke
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Inleiding

 
Stel dat de stafoffi  cier van Robert E. Lee in 1862 niet zijn drie si-
garen was verloren. Stel dat de gevechtsplannen van generaal An-
tietam, die om de drie sigaren gewikkeld zaten, niet in handen 
van de Unionisten waren gevallen. Of stel dat George McClellan 
die informatie niet had gebruikt om de rebellen tegen te houden 
in het bloedigste gevecht van de Amerikaanse geschiedenis. Stel 
dat een aldus machteloos geworden Lincoln niet de Emancipatie-
proclamatie had getekend. Stel dat het Zuiden had gewonnen en 
de slavernij naar het Westen had gebracht.

Stel dat Japan tachtig jaar later zijn racistische rijk had beperkt 
tot Azië en Pearl Harbor niet had aangevallen. Stel dat Hitler, on-
gehinderd door de Geconfedereerde Staten van Amerika, een halt 
had toegeroepen aan de gestage opmars van de vrijheid sinds En-
geland in 1807 de slavenhandel verbood.

Met andere woorden: stel dat er nog een wereld was waarin de 
ideologieën die de slavernij goedkeurden nog steeds overeind ston-
den.

Die scenario’s hebben zich allemaal niet afgespeeld. En toch zijn 
er tegenwoordig meer slaven dan er ooit in de geschiedenis zijn 
geweest.

In zijn boek Disposable People (1999) beweerde een bescheiden 
wetenschapper, Kevin Bales, dat er op dat moment wereldwijd 27 
miljoen slaven waren, die hij defi nieerde als mensen die onder 
bedreiging van geweld werden gedwongen zonder betaling te wer-
ken. Dat was een verbijsterend aantal, zelfs in vergelijking met 
andere verschrikkelijke tijdperken. Onder Stalin waren er in de 
Goelag in de Sovjet-Unie 5 miljoen slaven. De nazi’s hebben in 
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totaal 12 miljoen mensen tot slavernij gedwongen, maar maakten 
die in zo’n hoog tempo af dat er een veel minder groot aantal tege-
lijk in leven was.

Alleen in het jaar 1861 kwam het aantal slaven in de buurt van 
het aantal van tegenwoordig. In dat jaar waren er 3,8 miljoen slaven 
in de Verenigde Staten: dat was meer dan in de rest van de wereld 
bij elkaar.1 Hoewel de slavernij in die periode in het grootste deel 
van Europa was afgeschaft, waren er in die tijd in Rusland naar 
schatting 23 miljoen lijfeigenen, maar die schatting van een bol-
sjewistische schrijver die de excessen van de communistische 
revolutie wilde rechtvaardigen, is bedrieglijk.2 Een lijfeigene was 
een onderdaan die onder de wet viel, ook al had hij minder rechten 
dan een vrije burger, en had vaak bezit, terwijl een slaaf volgens 
de wet het bezit van iemand anders was.

Tegenwoordig is slavernij overal illegaal. Maar als er één slaaf 
bestaat in een wereld waarin de slavernij wettelijk is afgeschaft, 
dan kan het bij nadere beschouwing ook zo zijn dat er miljoenen 
slaven zijn.

Bales geeft toe dat zijn cijfers verre van exact zijn. John Miller, de 
antislavernijpaus van Amerika, zei tegen me: ‘De slachtoff ers staan 
niet keurig in de rij om zich te laten tellen, Ben.’ Bales stond open 
voor kritiek in de hoop ongelijk te krijgen. Maar de regionale on-
derzoeken die vervolgens werden uitgevoerd versterkten zijn be-
weringen alleen maar. Uit een uitgebreid rapport van de Interna-
tionale Arbeidsorganisatie blijkt dat er alleen al in Azië 10 miljoen 
dwangarbeiders zijn. Het wereldwijde aantal moest dus wel gigan-
tisch zijn. En voor mij niet te bevatten.

‘De dood van één mens is een tragedie,’ schijnt Stalin, die wel 
bekend was met het onderwerp, te hebben gezegd, ‘de dood van 
een miljoen mensen is een cijfer.’ Dat was de eerste reden waarom 
ik dit boek wilde schrijven. Ik kon niet bewijzen wat het exacte 
aantal slaven was en dat wilde ik ook niet proberen. Maar ik wilde 
wel laten zien wat slavernij voor hen betekent.

De tweede reden om aandacht aan het onderwerp te schenken 
was dat mijn regering dat ook deed. Een week voor de verkiezingen 
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van 2000 ondertekende president Bill Clinton een wet die bescher-
ming bood aan de slachtoff ers van mensenhandel. Voor het eerst 
zag een Amerikaanse president de wereldwijde afschaffi  ng van 
slavernij als een nationale taak van Amerika. De nieuwe wet vroeg 
om programma’s teneinde de slavernij uit te bannen en schreef 
voor dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken lan-
den in categorieën moest indelen op grond van hun inspanningen 
op dat gebied. De Eerste Categorie was voor landen die vooruitgang 
boekten op het gebied van de afschaffi  ng. Als een land in de Der-
de Categorie viel, werd het berispt vanwege het gedogen van sla-
vernij en kon het op sancties rekenen. John Miller, van wiens bu-
reau het rapport afkomstig was, wilde op die manier de praktijken 
van buitenlandse regeringen aan de kaak stellen.

Aan de kaak stellen. Een slap aftreksel van het ingrijpen van de 
Britse Koninklijke Marine in de negentiende eeuw. In een periode 
van zeventig jaar sneuvelden 2000 Britse matrozen bij de bevrijding 
van 160.000 slaven.

Toch was deze moderne Amerikaanse strijd tegen slavernij van 
historisch belang. President Lincoln wist met het beëindigen van 
de slavernij buitenlandse steun te verwerven voor de Unie, terwijl 
president George W. Bush de macht van zijn land gebruikte om 
steun te verwerven voor het beëindigen van mensenhandel en 
-uitbuiting. John Miller, zijn ridder in de strijd, begon in dezelfde 
periode voor die zaak te werken als ik. In dit boek zijn daarom zijn 
ervaringen en bevindingen verweven met de mijne.

Drie voorbehouden. Ten eerste wat betreft de terminologie. Om 
de cijfers van Bales inhoud te geven, moet het woord slavernij ook 
een vastgestelde inhoud hebben. Ik neem zijn defi nitie over. Ik 
heb tientallen mensen ontmoet die zichzelf slaaf noemen. Die 
mensen hadden vaak een tragische geschiedenis. Er waren veel 
kindslaven bij. Velen werden vreselijk misbruikt. Maar in dit boek 
geldt dat zij geen slaven zijn als ze niet voldoen aan alle drie de 
criteria van Bales: gedwongen tot arbeid, door bedrog of bedreiging, 
zonder betaling – hooguit voor maaltijden en onderdak.

Het tweede voorbehoud betreft de reikwijdte; die is in dit boek 
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zeer beperkt. Ik heb in vijf jaar tijd twaalf landen bezocht en ge-
sprekken gevoerd met meer dan honderd slaven, slavenhandelaars 
en overlevenden. Dat is geen homogene groep. Ze hadden allemaal 
hun eigen verhaal, waarvan ik er hier maar een paar vertel. Er zijn 
miljoenen slaven die ik niet heb bereikt en tientallen landen waar 
ik geen onderzoek gepleegd heb.

Tot slot een voorbehoud betreff ende de feiten. Ik heb acht namen 
gewijzigd. In Europa vroeg ‘Tatjana’ of ik haar, haar medeslavin-
nen en de mensenhandelaars een pseudoniem wilde geven; ook 
voor mijn tussenpersonen in de Roemeense en Turkse onderwe-
reld heb ik een pseudoniem gebruikt. In India wilde ‘Gonoo’ dat 
ik zijn naam en die van zijn oudste zoon veranderde. Slaven in 
pre-industriële maatschappijen zoals in Zuid-Soedan hebben maar 
zelden een westers tijdsbesef, dus de chronologie van hun per-
soonlijke verhaal is misschien niet correct. Ik kon de meeste – maar 
niet alle – verhalen controleren, en als ik onjuistheden ontdekte, 
vermeldde ik die. Ik heb valuta omgerekend in dollars en een 
infl atiecorrectie toegepast. Verder heb ik geen details veranderd.

Het eerste wat John Miller ooit tegen me zei, was dat de slaver-
nij het grootste mensenrechtenprobleem is van mijn generatie. 
Daar had hij gelijk in. Maar in elk nieuw land dat ik bezocht, 
beschouwde ik het in de eerste weken als mijn belangrijkste taak 
een slaaf te vinden. Pas als ik met de juiste personen had gespro-
ken, vaak lieden van twijfelachtig allooi, kon ik door de spiegel 
stappen. Dan waren opeens overal slaven. Ik heb me vaak afge-
vraagd of ik de slaven die ik ontmoette niet zou kunnen redden. 
Op één uitzondering na heb ik dat niet gedaan. Ik ondernam geen 
actie om individuen te helpen, in de hoop dat ik er met dit boek 
veel meer zou kunnen redden. Maar nu ik dit zo opschrijf, voelt 
het nog steeds als een excuus voor mijn lafheid.


