
PERSBERICHT  

Wat is Atalantas? 

 

De vereniging Atalantas is de eerste zelforganisatie ter wereld van slachtoffers van 
mensenhandel. Atalantas wil voorkomen dat er over hen zonder hen wordt beslist. Veel 
instanties hebben immers moeite met slachtoffers van mensenhandel die met de vuist op tafel 
slaan en zich niet passief opstellen. Door de maatschappij is een beeld gecreëerd dat een 
typisch slachtoffer een zielig, ongeschoold en naïef dorpsmeisje is dat door criminelen is 
ontvoerd. Dit beeld klopt niet met de praktijk. Zij is meestal een sterke intelligente vrouw die 
haar land heeft verlaten om een betere toekomst voor zichzelf en haar gezin te realiseren. 
Maar ook een sterke vrouw begint niet veel tegen een criminele organisatie die dit streven 
misbruikt..  
Dat vrouwen door omstandigheden slachtoffers van mensenhandel zijn geworden, betekent 
niet dat ze nog extra gestraft mogen worden door ze rücksichtslos te deporteren of door ze 
allerlei beperkingen op te leggen. Zij zijn geen illegalen maar slachtoffers van een ernstige 
schending van mensenrechten. 
 

Alleen een verblijfsstatus als getuige  

In Nederland en andere Europese landen zijn er maatregelen genomen om slachtoffers te 
beschermen om hun aangiftebereidheid te vergroten. In Nederland krijgen ze na aangifte 
tijdelijk een legale verblijfsstatus. Dit alles is neergelegd in paragraaf B 9 van de 
vreemdelingencirculaire. Het doel van B 9 is tweedelig: vervolging van vrouwenhandelaren 
en opvang van de slachtoffers tot de rechtszaak is afgerond. Hoewel dit lang kan duren, volgt 
uiteindelijk toch onvermijdelijk uitzetting. Sommige verhandelde vrouwen zitten jaren in de B 
9 regeling en leven in voortdurende angst voor uitzetting en wraakacties van criminele 
organisaties. Ze moeten afstand doen van hun kinderen omdat gezinshereniging buiten de B 9 
regeling valt. Ze mogen niet werken. Ook de opvang stagneert door gebrek aan opvanghuizen 
en deskundige hulp. Daarnaast hebben zij in veel gemeenten te kampen met instanties die niet 
op de hoogte zijn van de B 9 regeling. Atalanta kent een vrouw die officieel de B 9 status was 
verleend maar een half jaar in een auto woonde en zich met het water uit de gracht waste. Zij 
wist niet dat ze op grond van haar tijdelijke legale verblijfsstatus recht op een opvangplek 
had. Voor mannelijke slachtoffers van mensenhandel is helemaal geen opvang.  
Maar veel slachtoffers kunnen niet eens een beroep doen op de minimale bescherming die de 

B 9 hen biedt. Via de media vernemen we vaak dat na aanhouding van 
mensenhandelaren hun slachtoffers als illegalen het land zijn uitgezet. Zij worden 
meestal niet op de hoogte gesteld van de B 9 regeling. 

 
Doel Atalantas 
 Atalantas stelt zich tot doel door onder andere politieke lobby de situatie van vrouwen in de 

B 9 regeling te verbeteren, de beeldvorming rond het ‘passieve slachtoffer’ te 
veranderen en  informatie te verschaffen aan allerlei instanties. Ook wil Atalantas door 
ontmoetingen en culturele activiteiten te organiseren de onderlinge band tussen 
slachtoffers van mensenhandel versterken en last but not least, de leden bijstaan bij alle 
juridische procedures die zij aangaan om hun recht te halen.  

Atalantas streeft ernaar contact te houden met slachtoffers die terugkeren naar hun land van 
herkomst en te bemiddelen bij het vinden van werk en opleiding.  

 
Lidmaatschap 



Hoewel alleen slachtoffers van mensenhandel lid kunnen worden zijn sympathisanten en 
donateurs van harte welkom bij Atalanta.  

Atalantas is vernoemd naar Atalanta, een Griekse godin die door haar uitzonderlijke snelheid 
al haar ongewenste aanstaande echtgenoten wist te ontlopen.  

Atalantas heeft om veiligheidsredenen geen vast adres. Zij is mobiel te bereiken op 06- 
25171109 

Op 7 januari om 10.00 uur presenteert Atalantas zich aan de pers. De plaats is Humanitas, 
(adres). Het is niet toegestaan om in de zaal te fotograferen of te filmen.  


