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De wereldwijde transportindustrie en de bijbehorende infrastructuur zijn de levensader van economische, sociale en culturele 

groei over de hele wereld. Luchtvaartmaatschappijen, spoorwegen, snelwegen en internet hebben ons meer dan ooit in onze 

geschiedenis met elkaar verbonden, waardoor we goederen kunnen verhandelen, ideeën kunnen uitwisselen, humanitaire 

hulp kunnen verdelen en miljoenen mensen elk jaar kansen kunnen bieden. De industrie is echter vaak een onvrijwillige 

deelnemer aan mensenhandel. 

De omvang en schaal van transport stelt mensenhandelaren in staat hun 

criminele activiteiten in het volle zicht te verbergen, omdat het aanzienlijke 

uitdagingen vormt voor overheidsregulering en rechtshandhaving. Het 

duizelingwekkende aantal slachtofferbewegingen over de hele wereld, of het 

nu binnen een land is, over de grenzen heen of online, maakt tussenkomst van 

mensenhandel in transportmethoden bijna onmogelijk. Overheden hebben 

data gestuurde voorspellende analyses nodig om middelen en budgetten in de 

mensenhandelomgeving toe te wijzen om deze misdaad zichtbaar te maken en hun criminele activiteiten te verstoren. 

Voor een dergelijke analyse zijn uitgebreide gegevens uit de frontlinie nodig, die tot nu toe niet beschikbaar waren voor 

organisaties tegen mensenhandel. Frontline-gegevens van de National Outreach Survey for Transportation (NOST) van 2021 

zzullen afkomstig zijn van werknemers uit de industrie, directe slachtofferhulpverleners en overlevenden van seks- en 

arbeidshandel. Door hun stem te horen kunnen we beter begrijpen welke transportmodi worden gebruikt tijdens rekrutering, 

uitbuiting, ontsnapping en tijdens de overlevingstocht van elke overlevende. Door deze combinatie van gegevens te creëren, 

samen te stellen, te analyseren en te delen, kan de transportsector bepalen waar acties een positieve impact kunnen hebben 

op beleid, handhaving en genezing van overlevenden. Om dat begrip te ontwikkelen, zullen we, in samenwerking met partners, 

enquêtevragen op maat opstellen voor diverse transport manieren, voor overlevenden van mensenhandel en voor directe 

slachtofferhulpverleners. 
 

Het Amerikaanse ministerie van Transport identificeert transportmodi als Luchtvaart, Maritiem, Pijpleidingen, Spoorwegen, 

Rijwegen enOverslag. Daarnaast zullen we de National Outreach Survey for Transportation 2021 openen voor deelname van 

openbare en particuliere transportbedrijven, de academische wereld en mensen uit de praktijk in meerdere werkgroepen, via 

ons Collaborative Research Model. Door inclusief te zijn, hopen we een uitgebreider beeld te geven van het 

mensenhandellandschap voor gebruik door de industrie, regelgevende instanties, wetshandhaving en dienstverleners.  

 

Ga voor meer informatie over deelname aan:  
https://www.unitedagainstslavery.org/impact-award-team of email research@unitedagainstslavery.org 

> Informeer bewustmakings- en trainingsprogramma's 
> Verbeter de handhaving en preventieve maatregelen 
> Focus op wetgeving 
> Verbeter de toewijzing van hulpbronnen voor overlevenden om de komende tien jaar 
effectievere resultaten te behalen 

Wij geloven dat eerstelijnsgegevens en 
voorspellende analyse kunnen worden 
gebruikt door actoren in de 
transportsector en overheidsinstanties om: 

We streven actief naar deelname van transport groepen, 
vakbonden, bedrijven en andere entiteiten in de private en 
publieke sector, zowel in de Verenigde Staten als wereldwijd, 
om een Oversight Agency (OA) te worden om de enquête 
onder uw leden of werknemers te verspreiden. De NOST 
biedt vertalingen in meer dan 70 talen en de verzamelde 
gegevens zullen beschikbaar worden gesteld op een open-
sourceplatform. Er zijn geen kosten verbonden aan 
deelname of toegang tot de verzamelde gegevens. 

United Against Slavery zet zich in om te worden 
geïnformeerd over overlevenden en trauma's. Ons NOST-
team omvat een Survivor Leader Advisory Council (SLAC) met 
overlevenden van seks en arbeid. Elke overlevende kreeg 
hetzelfde uurtarief voor deelname als ons onderzoeksteam. 
 
Lanceringsdatum van het onderzoek: Begin juli 2021 
Data Release Date: Geschat april 2022 
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