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ECPAT in cijfers

MISSIE EN VISIE

ECPAT Internationaal is het enige netwerk dat volledig gewijd is
aan de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. Haar
missie is het uitroeien van de seksuele uitbuiting van kinderen,
met de steun van haar 102 leden. Het werk van ECPAT België,
lid van ECPAT Internationaal, is gebaseerd op deze drie
belangrijkste pijlers:

• VOORKOMEN: door regelmatige preventieacties bij
professionals zoals hoteluitbaters, advocaten en voogden,
zet onze sensibiliseringsactie de realiteit van de seksuele
uitbuiting van kinderen in het daglicht om te vermijden dat
dergelijk misbruik wordt gepleegd.
• LUISTEREN: de stemmen van de kinderen staan centraal
in ons werk en worden weerspiegeld in ons onderzoek,
onze programma's, onze campagnes en onze strategische
keuzes.
• MOBILISEREN: de strijd tegen de seksuele uitbuiting van
kinderen voeren we samen. Samen met haar partners,
mobiliseert ECPAT België zich dagelijks om de kinderen
te beschermen.

102

1993

leden bij ECPAT
Internationaal

oprichting van
ECPAT België

410
professionals
opgeleid

102.911
petities tegen
kinderhandel

2500
76
hotels en
scholen
opgeleid

kinderen
begunstigd door
onze projecten
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STRATEGISCH ACTIEPLAN 2017
VOORKOMEN

ü Het grote publiek sensibiliseren over de verschillende aspecten van
seksuele uitbuiting van kinderen.
ü De (toekomstige) professionals opleiden om kinderen die slachtoffer zijn
van seksuele uitbuiting te detecteren en te oriënteren.
ü Onderzoek voeren naar de verschillende problematieken die gelinkt zijn
aan seksuele uitbuiting van kinderen.
LUISTEREN

ü Kinderen sensibiliseren voor de risico's van seksuele uitbuiting, o.a. door
de nieuwe technologieën.
ü De meningen van de kinderen weerspiegelen in onze sensibilisering, ons
pleidooi, onze communicatie en ons onderzoek.
MOBILISEREN

ü Strategische partnerschappen uitbouwen en versterken.
ü De civiele maatschappij, de politieke wereld en de professionals
mobiliseren tegen de seksuele uitbuiting van kinderen.
ü De visibiliteit van ECPAT België versterken.
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ReACT PROJECT
Elk jaar komen duizenden minderjarige
vreemdelingen alleen aan in België. Velen onder
hen zijn het slachtoffer geworden van geweld en
uitbuiting in hun land, tijdens hun reis of bij
aankomst. Nochtans worden slecht weinig
minderjarigen erkend als slachtoffers van
mensenhandel. Zonder identificatie, geen
bescherming.
Via het ReACT project (Reinforcing Assistance to
Child Victims of Trafficking) leidt ECPAT België
professionele veldwerkers op zodat ze gevallen
van uitbuiting bij de minderjarigen die ze
begeleiden kunnen detecteren.
ECPAT België doet ook rechtstreeks bij de
jongeren aan preventie dankzij tools die hier
speciaal voor ontwikkeld zijn om ze in te lichten
over hun rechten in België.
Het ReACT project heeft ECPAT België ertoe in
staat gesteld zich strategisch te positioneren bij
de verschillende sleutelactoren in de strijd tegen
kinderhandel.

Opleiding van opleiders
In het kader van het ReACT project heeft ECPAT België in januari 2017 in
Leiden (Nederland) deelgenomen aan een opleiding van opleiders over
kinderhandel. Dit initiatief verzamelde een panel van professionals
(voogden, advocaten, politie, leden van NGOs, enz.) afkomstig uit vijf
landen (België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland). Het doel
was de capaciteiten van de deelnemers te versterken om kind slachtoffers
van mensenhandel beter te identificeren en te verdedigen en ook om
goede praktijken en ervaringen uit te wisselen.
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In maart heeft ECPAT België een
video en een folder geproduceerd
om niet-begeleide minderjarige
vreemdelingen te informeren over
hun rechten in België (recht op een
voogd,
een
dokter,
verblijfsprocedure, enz.).

Deze child-friendly tools geven de nodige informatie in een eenvoudige, heldere en
beknopte taal. Ze werden vertaald in 12 talen: Frans, Engels, Nederlands, Arabisch,
Vietnamees, Chinees, Albanees, Roemeens, Bulgaars, Pasjtoe, Farsi, Pidgin Engels.
Ze werden heel goed onthaald door de eerstelijnsactoren.

Op 1 maart werd ECPAT België uitgenodigd bij de Raad van Europa om het
Europees ReACT-rapport "Better support, better protection" voor te stellen aan
de 47 Lidstaten. Dit rapport bevat verscheidene aanbevelingen om advocaten en
voogden te helpen kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel beter te
detecteren en bij te staan. De child-friendly tools werden zeer goed onthaald en
werden als goede praktijk geïntegreerd in het recente rapport van de Raad van
Europa "Protecting children affected by the refugee crisis from sexual
exploitation and sexual abuse ».
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In mei heeft ECPAT België een opleiding georganiseerd die een tiental
beroepskrachten, gespecialiseerd in de strijd tegen mensenhandel
verzamelde. Het doel? Vertrouwd te raken met edutainment activiteiten
die toelaten om de methodes te diversifiëren, de collectieve intelligentie
te doen werken en de inhoud op duurzame wijze te verankeren bij de
deelnemers. Een nieuw tijdperk van interactieve opleidingen over
kinderhandel gaat van start!

ECPAT België heeft in de maanden juni en september de eer gehad om
verschillende Europese parlementsleden te ontmoeten om hen de resultaten
en de aanbevelingen van het ReACT project voor te stellen. De vicevoorzitter
van het Europees parlement, mevrouw Sylvie Guillaume, heeft veel
belangstelling getoond voor het ReACT project en heeft het verspreid via haar
website. Dankzij dit lobbywerk neemt ECPAT België voortaan deel aan de
intergroep on Children Rights van het Europees parlement.
JAARVERSLAG ECPAT BELGIE 2017 - 7

Op 18 mei 2017 heeft ECPAT België, steeds in het kader van het ReACT project, een
opleiding gegeven aan de Brusselse balie. Deze opleiding richtte zich tot de
advocaten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Ze vond plaats in
samenwerking met twee opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel
(Esperanto en PAG-ASA). Deze opleiding leidde tot zeer interessante uitwisselingen
om de identificatie en de begeleiding van kinderen slachtoffer van mensenhandel te
verbeteren. Dankzij zijn succes zal het initiatief waarschijnlijk worden herhaald.

Op 20, 25 en 27 september heeft ECPAT België 70 voogden van de nieuwe pool
mensenhandel van de Dienst Voogdij opgeleid. Aan de hand van interactieve
methodologieën en concrete gevallen werden deze voogden opgeleid in het beter
kennen van hun rol en in het oriënteren van jongeren bij vermoeden van
mensenhandel.
In oktober heeft ECPAT België deelgenomen aan een Europese workshop met als
thema "Mensenhandel in het kader van gedwongen misdaad: principe van niet
sanctionering en gebrek aan vervolging - welke antwoorden en juridische praktijken
betreffende minderjarige slachtoffers?". Dankzij deze workshop kwam men tot
verschillende pijlers betreffende samenwerking en institutionele coördinatie,
identificatie en prioriteit bij de bescherming van minderjarigen.
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Het ReACT project werd afgesloten met een finale
conferentie in Berlijn op 22 september waarbij 49
beroepskrachten afkomstig van 10 landen (België, Duitsland,
Frankrijk, Groot-Brittannië, Turkije, Albanië, Italië, Oostenrijk,
Bulgarije) samenkwamen om hun praktijkervaring inzake
strijd tegen kinderhandel uit te wisselen. Het einde van het
project maar het begin van duurzame initiatieven voor de
opleiding van voogden en advocaten.

Hoe verdachte gevallen van
kinderhandel identificeren
en erop reageren? Om te
leren in welke gevallen, is er
niets beters dan een
rollenspel. Daarom heeft
ECPAT België een
elearning ontwikkeld
bestemd voor voogden en
advocaten en beschikbaar
op haar website.
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CAMPAGNE “IK ZEG STOP!”

De campagne "Ik zeg STOP!" heeft tot doel het grote
publiek en de reisindustrie te sensibiliseren voor de
problematiek van seksuele uitbuiting van kinderen in
het kader van reizen en toerisme. Via de website die
speciaal voor deze campagne werd ontwikkeld, kan
men online elk geval van seksuele uitbuiting in België
of in het buitenland signaleren.
De campagne "Ik zeg STOP!" is een initiatief van de
groep STOP, een collectief van NGOs, institutionele
publieke en privé-actoren, die sinds vele jaren strijden
tegen de commerciële seksuele uitbuiting van
kinderen.

In het kader van deze campagne organiseert ECPAT
België een aantal opleidingen over de problematiek
van de seksuele uitbuiting van kinderen in het kader
van reizen en toerisme.
Dit jaar heeft ECPAT België een presentatie gegeven
tijdens de Ambassador's Day bij ACCOR (Rotterdam,
januari), verschillende lezingen in een aantal scholen
(UCLL, KUL, Thomas More, Condorcet school, ULB,
ISALT) en een opleiding voor de professionals uit de
toerismebranche (ACCOR, december).
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In juli werd ECPAT België erkend als lokale
vertegenwoordiger van de Code in België. Deze Code
verenigt vele honderden toeristische maatschappijen over
de wereld, geëngageerd in de strijd tegen de seksuele
uitbuiting van kinderen. ECPAT België is voortaan
verantwoordelijk
voor
de
begeleiding
van
de
maatschappijen die zetelen in België bij het implementeren
van de criteria vervat in de Code (opleiding van het
personeel, sensibilisering van de klanten, enz.).

Defence for Children International Belgium heeft ECPAT
België ook gevraagd om twee opleidingen te geven over
de seksuele uitbuiting van kinderen en kinderhandel. Deze
multidisciplinaire opleidingen waren zeer succesvol en staan
opnieuw op het programma in 2018.
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ONDERZOEK
Rapporten
In 2017 heeft ECPAT België verschillende bijdragen opgesteld over de
toepassing van de internationale/Europese conventies tegen de seksuele
uitbuiting van kinderen in België.
ECPAT België heeft o.a. bijgedragen tot:

• het Request For Information Trafficking In Persons Report voor het
Bureau van toezicht en strijd tegen mensenhandel van het
Staatsdepartement van de Verenigde Staten.

• het Report concerning the implementation of the Council of Europe
Convention on Action against Trafficking in Human Beings by
Belgium.
• het Alternatief rapport van de NGO's over de toepassing van het
Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind in België.
Analyses
Welke realiteit schuilt er achter de glitters van de filmindustrie voor de
minderjarigen? ECPAT beantwoordt deze vraag in een analyse met als titel
"Seksueel misbruik van minderjarigen, de keerzijde van de medaille" die
zich toespitst op discussies over de straffeloosheid waarvan
beroemdheden genieten voor feiten van seksuele uitbuiting van
minderjarigen.
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FINANCIERING

Sinds 2010 beschikt ECPAT België over een GECO-contract om de
loonkost van Ariane Couvreur te dekken.
In het kader van het ReACT project heeft ECPAT België financiering
ontvangen van de Europese Unie voor een periode van twee jaar
(november 2015 - oktober 2017).
ECPAT België zag dit jaar met vreugde het aantal giften stijgen (privé
donatoren, punctuele activiteiten) en vragen tot presentaties (in scholen,
bij professionals).
Tot slot werden twee subsidieaanvragen ingediend: één voor het
ontwerpen van een applicatie Go4Tips die toelaat de inhoud van de
opleiding van toekomstige professionals uit de reisindustrie te verankeren
(gefinancierd door de stad Brussel) en één voor het Europees project Don't
Look Away (in afwachting).
De rekeningen van ECPAT België kunnen op aanvraag geraadpleegd
worden na goedkeuring door de Algemene vergadering.
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DANKWOORD
En speciaal dankwoord aan:
Marie-Paule Eskenazi en Corentin Lefèvre die hun ontslag bij de
Algemene Vergadering hebben ingediend. Wij wensen ze van
harte te bedanken voor hun bijdrage gedurende deze jaren bij
ECPAT België.
Onze stagiaires 2017, Florence Gillet, Marine Mahieu en Charlotte
Gouverne zonder wie ECPAT België niet zoveel had kunnen
verwezenlijken dit jaar.
Isabelle De Maegt die dit verslag heeft vertaald naar het
Nederlands.
De website Umbali, dankzij dewelke atleten de 20 km van Brussel
hebben gelopen in de kleuren van ECPAT België. Bedankt voor
de verzamelde fondsen!
Onze dank gaat ook uit naar het agentschap Interpol voor de
overhandiging van de prestigieuze prijs "Crimes against
Children" die de inspanningen van ECPAT Internationaal tegen
de seksuele uitbuiting van kinderen en het verdedigen van de
slachtoffers bekroont.
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En tenslotte, dank aan eenieder van u
die ons steunt en ons toelaat om elke
dag kinderen beter te beschermen:
donoren, followers, woordvoerders,
actieve leden van ECPAT...

Dank voor dit mooie jaar
2017!
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