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Abstract 

The conflation of various illicit intercountry adoption activities under the umbrella of “child 

trafficking” has caused confusion in the adoption literature. Utilizing a pragmatic approach, this 

article explores the cacophony of opinions that have arisen with regard to trafficking in illicit 

adoption activities and identifies the concept of exploitation as a useful framework for 

differentiating among them. To improve and increase the accuracy of research, 

policy, and programming, the authors suggest the new labels child trafficking, the sale of 

children, birth mother trafficking, and abuse of process for use in identifying and discussing 

different forms illicit adoption. 
 

Nederlandse toelichting 

Wanneer bij ongeoorloofde adopties gesproken wordt over ‘kinderhandel – child trafficking’, 

omvat dit verschillende processen waarbij ook verschillende partijen het slachtoffer zijn. Dit is 

verwarrend in discussies en beleid. Daarom stellen Brown en Roby voor het volgende 

onderscheid te maken: 

 ‘Echte’ kinderhandel: Hierbij wordt een kind geëxploiteerd voor bijvoorbeeld arbeid of 

seks. Het Palermo protocol verstaat onder kinderhandel ‘Werving, vervoer, overdracht, 

herbergen of ontvangst van een kind met het doel van exploitatie’. Dit komt bijna niet 

voor bij adoptie;     

 Verkoop van kinderen: Hierbij hoeft geen exploitatie van het kind plaats te vinden. Dit 

kan bijvoorbeeld slaan op toestemming die op onjuiste wijze verkregen is, zoals onjuist 

verkregen toestemming van de oorspronkelijke ouders of toestemming van overheden via 

smeergelden.   

 Geboortemoederhandel: Dit geldt in de gevallen dat de geboortemoeder het slachtoffer is, 

en het kind niet noodzakelijk. 

 Misbruik van het proces: Hierbij valt te denken aan gevallen waarbij adoptieouders 

onjuiste informatie krijgen of ongewild deel uitmaken van frauduleuze praktijken, door 

het vertrouwen en het opvolgen van instructies van intermediairen. 

Deze opsplitsing van de term ‘kinderhandel’ kan leiden tot meer duidelijkheid in beleid, in 

onderzoek, maar ook in nazorg. Echte kinderhandel kan een kind zwaar beschadigen, bij kinderen 

die verkocht zijn mag dan geen exploitatie hebben plaatsgevonden, maar zij zijn wel beroofd van 

hun familie en cultuur en dit kan leiden tot woede, wrok en identiteitsproblematiek. Bij misbruik 

van het proces kunnen adoptieouders behoefte hebben aan hulp bij het omgaan van een gevoel 

van schuld en bezorgdheid wanneer zij zich realiseren betrokken te zijn geraakt bij ongewenste 

praktijken. 


