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ECPAT België
WIE ZIJN WIJ?
ECPAT België is het Belgische luik van ECPAT Internationaal, het enige wereldwijde netwerk
dat zich uitsluitend bezighoudt met de strijd tegen de commerciële seksuele uitbuiting van
kinderen.
Onze activiteiten groeperen zich rond de volgende vijf prioriteiten:

Sensibilisering
Opleiding
FormationSensibilisation
Onderzoek
Participatie van kinderen
Lobbying

Het ECPAT-netwerk telt heden
95 lokale afdelingen in 86 landen.
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ECPAT België
WERKING

Wij wensen hen hartelijk te danken voor hun dagelijkse nauwgezette hulp.
Verder wensen we ook Camille Seccaud te danken voor de verzorging van analyses en
Cécile Vandewoude voor het vertaalwerk.
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CAMPAGNE « IK ZEG STOP !»
DE CAMPAGNE
De campagne « Ik zeg STOP !» heeft als
doel het grote publiek alsook de
toerismesector te sensibiliseren voor de
problematiek van seksuele uitbuiting van
kinderen binnen de reiswereld en het
toerisme. Een website werd speciaal voor
deze campagne gecreëerd waarop
seksueel misbruik zowel in België als in het
buitenland online kan gesignaleerd
worden.

DE GROEP STOP
De campagne « Ik zeg STOP ! » is een
initiatief van de groep STOP, een
conglomeraat van NGOs en publieke en
privépartners die gedurende vele jaren
reeds actief zijn binnen het domein van de
commerciële seksuele uitbuiting van
kinderen.

KONINKRIJK BELGIË
Federale Overheidsdienst

Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Jaarverslag 2016

5

ECPAT België
CAMPAGNE « IK ZEG STOP ! »

VERSPREIDING
De campagne werd gesteund
door het Belgisch Olympisch
Comité via een communiqué
op hun website.

Het logo « Ik zeg STOP ! » siert
heden de tickets welke
uitgevaardigd worden door
het reisagentschap Travel
More
(het
interne
reisagentschap
van
de
Hogeschool voor Toerisme van
Thomas More te Mechelen).

TUI (voorheen Jetair)
heeft een pagina over
de campagne « Ik zeg
STOP! » toegevoegd in
hun magazine dat
beschikbaar
wordt
gesteld aan boord van
hun vliegtuigen (zomer
2016).
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CAMPAGNE « IK ZEG STOP ! »
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)
Om de werking van de groep STOP te
verduidelijken hebben de partners een
MoU ondertekend. ECPAT België heeft
eveneens een MoU uitgewerkt met de
Hogeschool voor Toerisme van Thomas
More (Mechelen).
DÉBAT « ETHIEK EN TOERISME »
Hoe kunnen “Ethiek en Toerisme”
verzoend worden? Op 20 oktober nam
ECPAT België deel aan een debat
georganiseerd door Hogeschool voor
Toerisme van Thomas More (Mechelen).
Het aanwezige gezelschap bestond verder
uit: Ilse Meyers (Algemeen Secretaris van
de
Belgische
Vereniging
van
Touroperators), Manu Donck (Directeur
van Africa by Excellence), Karel Peeters
(directeur
van
het
Reis
en
Opleidingscentrum te Gent), en Patrick
Geussens (professor Ethiek Thomas More)
en een honderdtal studenten.
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CAMPAGNE « IK ZEG STOP ! »
OPELEIDINGEN
Via interactieve training en
praktische
oefeningen
informeert ECPAT België
(toekomstige)
medewerkers
in
de
toeristensector over de
problematiek
en
hun
mogelijke reacties wanneer
ze ermee geconfronteerd
zouden worden.

160 studenten
3 toerismescholen

1 opleiding voor het
personeel van het
Novotel te Mechelen
Centrum
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ONDERZOEK
“DADERS ON THE MOVE
– Wereldwijde studie
over
de
seksuele
uitbuiting van kinderen
binnen de reissector en
het toerisme”

Wist u dat…?
• Daders niet beantwoorden aan
één profiel: daders zijn
van alle leeftijden, type,
beroep
en
socioeconomische
achtergrond.
• Europa een nieuwe bestemming
aan het worden is voor
seksuele
uitbuiting
binnen de reissector en
het toerisme.
• Het merendeel van de daders
hun misdrijven niet op
voorhand plannen. Ze
maken gebruik van een
gelegenheid die zich
voordoet.
• Daders zijn niet enkel toeristen:
ook
expats,
ngopersoneel, militairen en
seizoen werkers vallen
eronder.

ECPAT
België
heeft
meegeschreven aan een
wereldwijde
studie
van
ECPAT Internationaal over de
uitbuiting
van
kinderen
binnen de reissector en het
toerisme.

ANALYSES
In 2016, werden 15 analyses gepubliceerd
door ECPAT België. Allen benaderen ze
het thema “de bescherming van kinderen
tegen uitbuiting en seksueel misbruik”
vanuit een andere invalshoek.
•
•
•

De betrokkenheid van vrouwen bij
de uitbuiting van anderen- steeds
slachtoffer of steeds dader?
Wacht een ogenblik, mama of
papa vooraleer je een foto van mij
plaatst op social media!
Sugar babies et sugar daddies : een
andere verschijningsvorm van
prostitutie?

•
•
•

Namaak-pornografie:
een
“gewone” vorm van pornografie?
Welke behandeling verdienen
daders die minderjarigen seksueel
misbruiken?
En andere…
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ONDERZOEK

« KINDERHANDEL
IN
BELGIË:
IDENTIFICATIE EN BESCHERMING
VAN DE SLACHTOFFERS »
Hoe worden potentiële minderjarige
slachtoffers
van
mensenhandel
geïdentificeerd en beschermd in België?
Welke rol krijgen advocaten en voogden
toebedeeld? Om een antwoord te kunnen
geven op deze vragen heeft ECPAT België
zowel een twintigtal interviews afgenomen
van medewerkers op het terrein als een
grondige literatuurstudie ondernomen.
Deze studie eindigt met het formuleren van
een reeks aanbevelingen aan verschillende
betrokken diensten.
De studie is gebaseerd op onderzoek
verricht binnen het kader van het Europese
project ReACT (Reinforcing Assistance to
Child victims of Trafficking), uitgevoerd
tezamen met ECPAT Duitsland, ECPAT
Frankrijk, ECPAT Nederland et ECPAT
Verenigd Koninkrijk.
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ECPAT België
LOBBYING
BEZOEK VAN DE RAAD VAN EUROPA
Hoe beschermt België kinderen tegen
mensenhandel? Deze vraag werd gesteld
door een Groep van Experten over
mensenhandel van de Raad van Europa
aan ECPAT België tijdens een ontmoeting
in december 2016. ECPAT België heeft de
gelegenheid gehad om zowel de goede als
de minder goede zaken te belichten.

PROJECT MARIO
In medewerking met Terre des Hommes
heeft
ECPAT
België
verschillende
activiteiten ondernomen om de aandacht
van de Europese instellingen te vestigen op
de noodzaak om migrantenkinderen te
beschermen tegen misbruik en uitbuiting.
Het project “Mario” werd afgesloten met
een conferentie georganiseerd op 16
december met vertegenwoordigers van
het Europees Parlement, de Europese
Commissie, lidstaten en NGOs.

LOBBYING BINNEN HET NETWERK
ECPAT België doet ook aan lobbying door
deel te nemen aan verscheidende
platformen bestaande uit organisaties die
zich bezighouden met de bescherming
van kinderrechten, zoals la Coordination
des ONG pour les droits de l’enfant, de
Kinderrechtencoalitie en het Platform
Kinderrechten
in
Ontwikkelingssamenwerking.

VERTEGENWOORDIGEN OP EUROPEES
NIVEAU
ECPAT België heeft ECPAT Internationaal
vertegenwoordigd op verschillende
evenementen te Brussel zoals het Civil
Society Platform against Trafficking in
Human Beings of het EU Forum on the
Rights of the Child (beiden georganiseerd
door de EU).
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ECPAT IN DE MEDIA
PERSCONFERENTIE « IK ZEG STOP ! »
Op 13 juli heeft ECPAT België een
persconferentie gegeven in aanwezigheid
van Ministers Geens en Reynders, om zijn
studie van 2015 voor te stellen over de
Belgische extraterritoriale wetgeving.

De aanbevelingen vervat in de studie
werden gunstig ontvangen door beide
Ministers die aankondigden gevolg te
geven aan de aanbevelingen.

ACHTERAF…?
Na de persconferentie, heeft de studie wijde persaandacht genoten:
• Een artikel in het Journal du Droit des Jeunes.
• Verscheidene publicaties in nationale en regionale kranten
• Verscheidene tv-interviews
• Een mondelinge vraag van Olivier Maingain aan Ministers Geens en
Reynders over het lage aantal ingestelde vervolgingen in België tegen
daders van seksueel misbruik van minderjarigen in het buitenland.
• Een vermelding in het jaarverslag van ECPAT Internationaal en op hun
website over de wereldwijde studie betreffende de seksuele uitbuiting
van kinderen binnen de reissector en het toerisme.
• Een vraag voor informatie over de conclusies van de studie van de
Australische ambassade

Jaarverslag 2016

12

ECPAT België

ECPAT IN DE MEDIA

HET FORUM DE MIDI
Naar aanleiding van de Europese dag
voor de bescherming van kinderen
tegen uitbuiting en seksueel misbruik,
op 18 november 2016, heeft ECPAT
België een interview gegevens in de
uitzending « Le Forum de Midi » op
RTBF.

COMMUNICATIE

NIEUWSBRIEF
In december 2016 heeft ECPAT België een
nieuwsbrief gestuurd naar zijn 885
contacten zowel in binnen- als in
buitenland.
Deze nieuwsbrief werd opgesteld in het
Frans en het Engels en herneemt de
belangrijkste projecten van ECPAT België
in 2016.

•
•
•

504 likes op Facebook en 485
volgers
653 volgers op Twitter
3662 bezoekers per jaar op de
website « Ik zeg STOP ! »

WEBSITE/SOCIAL MEDIA
ECPAT België is zeer actief op de sociale
netwerken Facebook en Twitter alsook op
zijn eigen website waar steeds de laatste
informatie gepost wordt met betrekking
tot seksuele uitbuiting van kinderen.
ECPAT België beheert eveneens de
website « Ik zeg STOP ! », door de postings
op te volgen en door relevante berichten
met betrekking tot het onderwerp te
delen.
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FINANCIËN
Sinds 2010, ontvangt ECPAT België financiële steun van het Brussels Gewest om te kunnen
voldoen aan het salaris van Ariane Couvreur.
In het kader van het project ReACT, heeft ECPAT België funding ontvangen van de Europese
Unie voor een periode van twee jaar (November 2015- Oktober 2017).
In 2016, onderverhuurde ECPAT België een bureau aan Gardanto (maart-december).
FOD Buitenlandse Zaken heeft de lay-out verzorgd en het drukken van de studie betreffende
de Belgische extraterritoriale wetgeving voor de persconferentie.
In maart 2017 heeft ECPAT België opnieuw een aanvraag ingediend bij de Federatie WalloniëBrussel om erkend te worden als een permanente opleidingsorganisatie. Een dergelijke
erkenning vereist het schrijven van 15 analyses en één studie per jaar. Het antwoord wordt
verwacht rond midden 2017.
Een vergaderzaal werd ingericht door ECPAT België om deze te kunnen verhuren.
ECPAT België heeft eveneens verschillende aanvragen ingediend voor subsidies welke allen
helaas afgewezen werden.
In samenwerking met ECPAT France, heeft ECPAT België twee Europese projecten ingediend
welke niet aanvaard zijn (ALARM et Don’t Look Away II).
ECPAT België heeft eveneens 140 hotels in België (3 en 4 sterren) gecontacteerd om trainingen
aan te bieden over seksueel misbruik van kinderen in de reissector en het toerisme. We
mochten tot op vandaag nog geen positief antwoord ontvangen.
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VARIA
VERHUIS
In 2016, is het kantoor van ECPAT België
heringericht om de beschikbare ruimte te
optimaliseren en om een vergaderzaal te
creëren.

De vergaderzaal is geschikt voor 10
personen en kan gehuurd worden
via de website van Bird Office.

Jaarverslag 2016

15

ECPAT België

ECPAT BELGIË
Kiekenmarkt, 30
1000 Brussel
info@ecpat.be
0032 2 522 63 23
www.ecpat.be

Jaarverslag 2016

16

