
 
Interview met helper van slachtoffers Filippijnse seksmaffia

10 juli 2006 - De Ierse priester Shay Cullen zet zich al ruim 35 jaar in voor slachtoffers van 
de seksindustrie op de Filippijnen. Met zijn organisatie PREDA haalt hij daarnaast jonge 
kinderen uit de smerige en overvolle gevangenissen. Mariska Smolders van de katholieke 
hulporganisatie Cordaid interviewde Cullen in Den Haag. 

 
Leren jasje 
Met zijn zwartleren jasje lijkt hij niet op een priester, eerder op een acteur uit een 
Amerikaanse B-film. Zijn Ierse accent is door de jaren heen op een wonderbaarlijke manier 
gemengd met het Filippijnse Engels. Het belet priester Shay Cullen niet om wereldwijd zijn 
boodschap te verkondigen en zaken als vrouwenhandel en kinderprostitutie onder de 
aandacht te brengen. 

Missionaris 
Al 37 jaar, sinds Cullen in 1969 als priester van de Missionary Society of Saint Columban naar 
de Filippijnen trok, vecht hij voor eerbiediging van mensenrechten, speciaal voor vrouwen en 
kinderen.

Dictator Marcos 
In 1974 richtte hij PREDA op, People’s Recovery Empowerment Development Assistance 
Foundation. In eerste instantie richtte deze mensenrechtenorganisatie zich op de slachtoffers 
van de dictatuur van de voormalige president Marcos. Mensen die werden verdacht 
tegenstander te zijn van het Marcos regime werden zonder enige vorm van proces opgepakt 
en gemarteld. Shay Cullen en zijn collega’s van PREDA vochten, vaak met gevaar voor eigen 
leven, voor de vrijlating van deze onschuldige gevangenen en boden opvang en een veilige 
plek. 

Geslachtsziektes 
Cullen: “Op een dag in juli 1983 vertelde een religieuze zuster dat ze zich had ontfermd over 
een groepje kinderen – de jongste was negen – met geslachtsziektes. De lokale autoriteiten 
hadden haar gewaarschuwd dit stil te houden. De kinderen bleken geprostitueerd voor de 
Amerikaanse legerbasis en waren ernstig seksueel misbruikt. Toen we dit nieuws bekend 
maakten bij de media werden we aan alle kanten gehinderd en gevolgd. Lokale autoriteiten 
wilden het PREDA centrum sluiten en probeerden onze activiteiten te dwarsbomen. Er is in 
die periode slechts één militair opgepakt. Hij werd een jaar opgesloten in een psychiatrische 
kliniek.”

Corrupte overheid  
Vanaf dat moment richt Shay Cullen zich vooral op het documenteren en publiek maken van 
kinderprostitutie en de opvang van slachtoffers. Tot op de dag van vandaag spelen de 
‘seksmaffia’, Filippijnse autoriteiten en de rechterlijke macht vaak onder één hoedje. Grote 
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(financiële) belangen zorgen ervoor dat de misdadigers gedekt worden en dat seksueel 
misbruik van kinderen wordt verzwegen.  
 
Amerikaanse legerbasis  
Ondanks alle tegenwerking zet Cullen zijn strijd voort. Met succes nam hij deel aan de 
protesten om de Amerikaanse legerbasis in Olongapo te verwijderen. De Amerikaanse basis 
heeft nu plaatsgemaakt voor een industrieel complex dat werk biedt aan zestigduizend 
mensen. Cullen ontving meerdere prijzen op het gebied van mensenrechten en PREDA werd 
zowel in 2001 als in 2003 genomineerd voor de Nobel prijs voor de vrede.

Kinderen in detentie 
Sinds twee jaar richt Shay Cullen zich op een nieuwe groep slachtoffers: kinderen die zonder 
enige vorm van proces in gevangenissen voor volwassenen belanden. Naar schatting 
twintigduizend kinderen zitten opgesloten in Filippijnse gevangenissen. 

Ouders afgeperst 
Cullen: “Vaak zijn het straatkinderen die worden opgepakt voor lichte vergrijpen, zoals een 
winkeldiefstalletje, voor lijmsnuiven, of simpelweg omdat ze rondzwerven. In veel gevallen 
worden de ouders afgeperst door de politie. Ze moeten betalen om het kind weer uit de 
gevangenis te krijgen. Kinderen worden ook gepakt omdat ze gokspelletjes doen op straat. 
Ongelooflijk als je beseft dat er in de Filippijnse gokmaffia miljarden omgaan, waar ook de 
familie van de president een aardig graantje van meepikt.” 

Verkrachtingen 
In de gevangenis worden de kinderen tussen volwassen criminelen gestopt. Ze belanden in 
een wereld van drugs, geweld en seksueel misbruik. De gevangenissen zijn overbevolkt. 
Wegens gebrek aan ruimte moeten ze om de beurt slapen, op de kale, vuile vloer. Eén keer 
per dag krijgen de gevangenen wat eten in hun handen gestopt. Er zijn nauwelijks toiletten, 
het is er warm, ventilatie ontbreekt, evenals water om je mee te wassen. De kinderen 
worden blootgesteld aan ziektes als tb, hiv/aids en hepatitis. De jongens worden vaak 
verkracht in de afgeschermde slaapruimtes in de cellen. Ze worden mishandeld en geslagen 
als ze niet meewerken. De meisjes moeten seksuele diensten verlenen in ruil voor belofte van 
vrijlating. 

Kippen 
Cullen: “De kinderen worden slechter behandeld dan dieren. Ik zag hier in Europa een 
campagne voor de manier waarop kippen worden behandeld. Save the chicken! Mensen 
kunnen een kip adopteren. Waarom mobiliseren we deze mensen niet voor de bescherming 
van gevangen kinderen? Is dat niet veel belangrijker?”

Vrijlating 
Bij zijn bezoeken aan gevangenissen zag Cullen dat de meeste hulporganisaties de kinderen 
in gevangenissen helpen aan spullen zoals kleding en een tandenborstel. Dat is niet de 
oplossing, vindt de Ierse priester. “Die kinderen moeten zo snel mogelijk de gevangenis uit.” 

Vergeefs trips naar Manilla 
Met steun van een internationaal netwerk van NGO’s voerde Cullen met succes campagne 
voor de vrijlating van kinderen uit gevangenissen. Hierdoor zijn er wetten veranderd en 
worden kinderen naar opvangcentra zoals PREDA gestuurd in afwachting van het proces. 
Meestal is het volledig onduidelijk of een zaak voor de rechter komt, en zo ja, wanneer die 
behandeld wordt. Cullen: “We reizen vaak voor niks naar Manilla, de hoofdstad. ‘De rechter is 
er niet. Ga maar weer naar huis’, krijgen we dan te horen.”
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Familiehereniging 
In het opvangcentrum van PREDA krijgen de kinderen met financiële steun van Kinderstem/
Cordaid eten, kleding en een vakopleiding. Daarnaast krijgen ze therapie om hun 
traumatische ervaringen te verwerken. “De basis van onze aanpak is dat we de kinderen 
liefdevol en met respect benaderen. Dat blijkt succesvol. Ik heb verschillende rechters 
uitgenodigd om het opvangcentrum te bezoeken”, aldus Cullen. “Een van hen zei dat we een 
hek om het centrum moeten bouwen. Dat doen we niet, is helemaal niet nodig. De kinderen 
blijven graag bij ons.”

200 jongens uit gevangenis gehaald 
In de afgelopen twee jaar heeft PREDA ongeveer tweehonderd jongens uit de gevangenissen 
gehaald en opgevangen. Met de overgrote meerderheid gaat het nu goed. Indien mogelijk 
worden de kinderen herenigd met hun familie. Ook dit herenigingsproces wordt professioneel 
begeleid door maatschappelijk werkers van PREDA. 

Gevoel van eigenwaarde 
Cullen: “Als de familie niet in beeld is of als het niet verstandig is de jongen te herenigen met 
zijn familie, dan zorgen we dat hij op eigen benen kan staan. Als ze hun gevoel van 
eigenwaarde terug hebben gekregen, komt het meestal wel goed. Dan hebben ze geen zin 
meer in het leven op straat en gaan ze op zoek naar een baan.”

Pedofiel 
Naast alle ellende die Cullen met de kinderen meemaakt, wordt het werken hem nog 
dagelijks moeilijk gemaakt. “Momenteel loopt er een proces om een Engelse pedofiel voor de 
rechter te krijgen. Intussen worden we bedreigd door kinderhandelaren en sekstoeristen. Er 
loopt een arrestatiebevel tegen mij en zeven medewerkers voor iets dat vijf jaar geleden op 
onze website stond.”

Superelite 
Ondanks alles zet Cullen zijn strijd door. “De seksindustrie in de Filippijnen is zo’n grote zorg 
dat we daar niet voor weg mogen lopen. Het is een armoedeprobleem. De Filippijnen wordt 
geregeerd door tweehonderd rijke families, de superelite. Ze controleren de senaat en het 
congres en houden wetten in stand die hun belangen dienen, bijvoorbeeld om arbeid 
goedkoop te houden. Daar moeten we tegen vechten. Daarom zetten we ons bijvoorbeeld 
ook in voor eerlijke handel.” 

Jezus 
Cullen vertrok 37 jaar geleden naar de Filippijnen om als priester het Evangelie te 
verkondigen. Al snel drong het tot hem door dat hij zijn energie beter kon gebruiken om 
slachtoffers van de seksindustrie te helpen. Cullen: “God zei: als je me wilt ontmoeten, kom 
me dan bezoeken in gevangenis. Je moet de gevangenen bevrijden. Jezus is een goed 
voorbeeld voor jongeren omdat hij een activist was. Hij leefde volgens zijn principes en 
introduceerde respect voor mensenrechten en waardigheid voor arme mensen. Ik gebruik zijn 
waarheid als een model, en ga elke keer terug naar het hart van zijn boodschap. Vergeet alle 
altaarbellen, boeken, kandelaren en vroomheid. Ik denk dat we meer invloed hebben in de 
wereld als we focussen op de rechten en waardigheid van ieder individu. Ieder mens telt. En 
als ik voor hem of haar iets kan betekenen, geeft dat voldoening. Dat is mijn motivatie om dit 
werk te blijven doen.”

Nederlandse politieke partij voor pedofielen 
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Priester Shay Cullen is niet verbaasd over de in Nederland pas opgerichte politieke partij voor 
pedofielen, de NVD (Naastenliefde, Vrijheid, Diversiteit). “Dat is niks nieuws. In Amerika heb 
je de North American Man/Boy Love Association (NAMBLA). Een heel actieve club, die vindt 
dat seks met kinderen mogelijk moet zijn. We moeten het als een waarschuwing zien en het 
heel serieus nemen. Blijkbaar zijn er mensen die er zo van overtuigd zijn dat het goed is om 
seks met kinderen te hebben dat ze er zelfs een politieke partij voor oprichten. Het 
onderstreept voor mij het belang van goede wetgeving, die kinderen moet beschermen tegen 
deze wanpraktijken.” 
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