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Seksuele uitbuiting van Nigeriaanse minderjarige meisjes door netwerk rond Mama
Leather: proces in beroep
Nu maandag 29 oktober 2018 buigt het Nederlandstalige hof van beroep van Brussel zich over de zaak-Mama
Leather, een belangrijk mensenhandeldossier over een sterk georganiseerd internationaal Nigeriaans
prostitutienetwerk. In eerste instantie werden zware straffen uitgesproken tegen de meeste beklaagden. De
rechtbank heeft ook een deel van de panden waar de uitbuiting plaatsvond verbeurdverklaard (de “carrées”).
Voor Myria is dit een belangrijk symbooldossier.
De problematiek van Nigeriaanse minderjarige
meisjes vormt ook de focus van Minderjarig, in
hoogste nood, het laatste rapport van de
onafhankelijke
Nationaal
Rapporteur
mensenhandel. Myria stelde zich burgerlijke partij
in dit dossier omdat verschillende minderjarige
slachtoffers van mensenhandel in het dossier
betrokken zijn. Ze vormen een bijzonder
kwetsbare slachtoffergroep die vaak moeilijk
gedetecteerd wordt door eerstelijnswerkers.
Een van de beklaagden, een in het milieu zeer
gekende Nigeriaanse prostituee met de roepnaam
Mama Leather buitte verschillende Nigeriaanse
meisjes, onder wie minderjarigen, jarenlang
seksueel uit in de Brusselse prostitutiewijk.

Myria belicht de zaak-Mama Leather ook ruimer in
Minderjarig, in hoogste nood, zijn jaarlijks
evaluatieverslag Mensenhandel en mensensmokkel dat
op 22 oktober 2018 is verschenen. Als onafhankelijk
Nationaal Rapporteur voor België maakt Myria in dat
rapport al meer dan twintig jaar elk jaar een
onafhankelijke evaluatie van het beleid. Dit jaar wijdt
het de focus van zijn verslag aan minderjarige
slachtoffers van mensenhandel. Het verslag focust op
een bijzonder kwetsbare slachtoffergroep: Nigeriaanse
minderjarige meisjes die door mensenhandelaars
worden gerekruteerd in hun thuisland om in Europa in
de prostitutie uitgebuit te worden.
Raadpleeg het verslag hier.

Dertig slachtoffers werden geïdentificeerd. Het netwerk hield zich ook bezig met het overbrengen van de jonge
meisjes uit Nigeria, vaak onder valse beloftes zoals studies of werk. Op die manier werden de slachtoffers vanuit
Nigeria via de Libiëroute naar Italië gesmokkeld. In Italië verbleven de meisjes in vluchtelingenkampen waarna ze
naar België overgebracht werden. Uit verschillende verklaringen van de slachtoffers bleek dat ze in Nigeria een
voodooritueel ondergingen waar ze moesten zweren dat ze niet zouden vluchten en de totale reissom - zo’n
35.000 euro - zouden terugbetalen aan de eerste beklaagde. Een minderjarig slachtoffer mocht onder geen
beding haar werkelijke leeftijd aan iemand meedelen. Aangekomen in Brussel werden de slachtoffers meteen
gedwongen om zich te prostitueren. Bij weigering volgde fysieke mishandeling. Daarnaast bleven ze onder
psychische dwang staan via voodoobezweringen.
Familieleden van vluchtende meisjes werden in Nigeria met de dood bedreigd, en zelfs omgebracht, zoals bleek
uit telefoontaps.
Myria hoopt dat de veroordelingen die in eerste aanleg werden uitgesproken, bevestigd worden door het hof
van beroep.
Myria is een onafhankelijk openbare instelling met drie wettelijke opdrachten: de overheden informeren over de aard en de
omvang van de migratiestromen, de grondrechten van vreemdelingen beschermen en de strijd tegen mensenhandel en
mensensmokkel stimuleren. Het is ook de onafhankelijke component van het mechanisme van Nationaal Rapporteur
mensenhandel. Die bevoegdheden erfde Myria in maart 2014 van het oude Centrum voor Gelijkheid van Kansen en
Racismebestrijding.
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