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EEN WOORD VAN DE VOORZITTER
ECPAT België, dat deel uitmaakt van het ECPAT International netwerk met meer dan 100 leden wereldwijd, werkt
onophoudelijk aan de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen.
Met dit doel leiden we belangrijke evenementen zoals de ronde tafel met overlevenden en le Jeudi de l’Hémicycle. Die
hebben bevestigd dat onze inzet voor service en via kinderen essentieel is.
Onze actie speelt in op de huidige tijd met preventieactiviteiten op het gebied van online veiligheid en dagelijkse
communicatie via onze sociale netwerken, die in toenemende mate worden gemonitord. Dit is het bewijs dat onze actie de
aandacht trekt en al haar betekenis behoudt.
Tot slot is dit alles alleen mogelijk dankzij de morele en financiële steun van onze donoren. Hartelijk dank aan allen die ons
steunen en ons ook in 2019 zullen blijven steunen.
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VOORKOMEN
Door middel van evenementen,
campagnes en opleidingen
informeert
ECPAT
België
verschillende doelgroepen over
de seksuele uitbuiting van
kinderen en hoe deze te
voorkomen.
Maar onze rol eindigt daar niet.
We bieden ook de middelen om
verdachte situaties op te sporen
en erop te reageren.
Omdat de identificatie van
slachtoffers een groot probleem
blijft in België. En zonder
identificatie
is
er
geen
bescherming.
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EEN KRACHTIGE
DOCUMENTAIRE
In
het
kader
van
de
Veertiendaagse
van
de
Internationale
Solidariteit
organiseerde ECPAT België de
screening van de documentaire
"Kinderhandel in het hart van
Europa", gevolgd door een
discussie in aanwezigheid van de
directeur en centra voor
(minderjarige) slachtoffers van
mensenhandel.
De avond werd afgesloten met
de
opening
van
de
tentoonstelling "Photo Voice",
gecoördineerd door PAG-ASA en
met
overlevenden
van
mensenhandel.

IK ZEG STOP!
Wat te doen als u getuige bent van seksueel misbruik van kinderen in het buitenland? Meld het via de site Ik zeg STOP!
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OPLEIDING VOOR (TOEKOMSTIGE) PROFESSIONALS
"Ik wist niet dat kinderuitbuiting en kinderhandel voor onze ogen plaatsvond. Iedereen moet
deze training volgen!" (Françoise, maatschappelijk werker)
ECPAT België verzorgt opleidingen voor professionals uit verschillende sectoren:
Advocaten
Reisbureaus

Politieagenten
Medeburgers

Docenten

Opvoeders

Studenten toerisme

Hoteliers
Leraren

14 activiteiten
38 opleidingsuren
420 opgeleide mensen
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MET INNOVATIEVE
MIDDELEN

Om de inhoud onder de
deelnemers te verankeren, richt
ECPAT
België
zich
op
participatieve methodologieën
en innovatieve tools, zoals de
nieuw gecreëerde « Go4Tips Ik
zeg STOP! ».
Deze applicatie, die gratis kan
worden gedownload, stelt u in
staat om de kennis die tijdens de
trainingen is opgedaan te testen
met behulp van 17 "vraag- en
antwoordkaarten".

DOOR KWETSBARE
DOELGROEPEN ERBIJ
TE BETREKKEN
ECPAT werd benaderd door PAGASA, een opvanghuis voor
slachtoffers van mensenhandel,
om de begunstigden bewust te
maken van het verantwoord
gebruik van sociale netwerken.
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EN DE JONGEREN!

ECPAT België was aanwezig op de Science
Expo om een workshop over online
veiligheid voor jongeren te geven.

Via een wedstrijd georganiseerd aan de Thomas More Hogeschool
(Mechelen) konden studenten hun creativiteit de vrije loop laten
om zo het meest innovatieve concept te creëren voor « Ik zeg
STOP! ». Hier zijn de winnaars met hun prijzen!
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LUISTEREN
Slachtoffers van seksueel misbruik worden geconfronteerd met veel obstakels voor de handhaving van hun rechten, maar hebben
zelden de kans om zich uit te drukken. Het is echter essentieel om naar hun woord te luisteren om de bestaande beschermingssystemen
te verbeteren en de slachtoffers beter te ondersteunen.
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EEN ESSENTIELE RONDE TAFEL

Op 16 november 2018, ter gelegenheid van de Europese Dag voor de bescherming van kinderen tegen seksuele
uitbuiting en seksueel misbruik, organiseerden ECPAT België en de FOD Justitie samen een rondetafelconferentie met
volwassen slachtoffers, politie en rechters.
Tijdens dit evenement werd een centrale plaats gegeven aan de ervaringen van slachtoffers, die zij konden delen met
vertegenwoordigers van politie en justitie.
Welke obstakels moesten zij overwinnen om de feiten aan de kaak te stellen? Hoe werd hun getuigenis ontvangen en
door wie? Zijn zij op de hoogte gesteld van de belangrijkste stappen van het onderzoek? Voelden zij zich gesteund
tijdens de gerechtelijke procedure? Hoe kunnen de politie en de rechterlijke macht de slachtoffers het best
ondersteunen, of ze hun klachten hebben ingediend ten tijde van het incident of jaren later?
Het nut van zo'n dag werd unaniem onderstreept door de deelnemers. De aanbevelingen van de slachtoffers zullen als
basis dienen voor het voorstellen van concrete veranderingen. Het begin van een veelbelovend proces naar een meer
humane rechtvaardigheid.
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MOBILISEREN
"Het lijkt mij dat onze samenleving
dit soort ernstige feiten niet wil zien,
horen of ervoor getuigenissen wil
afleggen. Wanneer zullen we
ophouden met de beschouwing dat
netwerken van mensenhandelaars
louter mythes zijn? Schaamte moet
van kant veranderen" (getuigenis
van een overlevende tijdens de Jeudi
de l’Hémicycle)
Om van kant te veranderen is het
noodzakelijk om niet alleen politieke
besluitvormers, maar ook alle
andere sectoren met de macht om
seksueel misbruik van kinderen te
stoppen,
voortdurend
te
mobiliseren. Hiervoor maakt ECPAT
België gebruik van alle kanalen
waarover het beschikt, zowel op
nationaal als op Europees niveau:
advocacy-acties,
strategische
partnerschappen, het schrijven van
analyses en sociale netwerken.
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JEUDI DE L’HEMICYCLE
« KINDERHANDEL IN
BELGIE »
Op 8 november werd ECPAT België
uitgenodigd in het Franstalige
Parlement van Brussel. Doel:
parlementsleden
waarschuwen
voor kinderhandel in België. De
ochtend stond in het teken van de
ervaringen van professionals uit
het veld die kwamen getuigen:
politieagenten,
magistraten,
opvangcentra voor (minderjarige)
slachtoffers van mensenhandel,
nationaal
rapporteur
voor
mensenhandel en ECPAT België. Ze
komen allemaal tot dezelfde
conclusie: er is dringend nood aan
een
betere
opsporing
en
bescherming van slachtoffers.
De
parlementsleden
zijn
vastbesloten om de concrete
aanbevelingen van de verschillende
belanghebbenden uit te voeren.
Een geval dat we dus moeten
opvolgen.
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21 acties voor belangenbehartiging
12 opinieartikelen
5 lezingen op conferenties, expertvergaderingen, enz.

EERSTE WERELDTOP
OVER DE BESCHERMING
VAN KINDEREN IN DE
REIS- EN
TOERISMESECTOR

De mobilisatie moet de nationale grenzen overschrijden. ECPAT België is dan ook verheugd om deel te nemen aan dit unieke evenement, mede
georganiseerd door ECPAT International in Bogota (Colombia).
Op de top hebben 400 deelnemers (regeringen, de toeristische sector, de politie, de rechterlijke macht, het maatschappelijk middenveld) uit 25 landen
zich ertoe verbonden concrete maatregelen te nemen om de seksuele uitbuiting van kinderen in de reis-en toerismesector uit te roeien.
ECPAT België maakte van dit Colombiaanse verblijf gebruik om deel te nemen aan de internationale vergadering van het ECPAT-netwerk, waarin de 104
lidorganisaties zijn verenigd. Een beslissende dag met de stemming over de nieuwe strategie van de beweging (2018-2021), gekenmerkt door momenten
van ontmoeting, uitwisseling en emotie!
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NATIONALE EN EUROPESE
BELANGENBEHARTIGING
ECPAT België deelt regelmatig zijn
expertise op verschillende evenementen
in België en Europa. Hier zijn enkele
voorbeelden:
§ Lost in Migration II, Brussel, 12
april 2018
§ Bezoek van de Egyptische
interministeriële delegatie belast
met
de
bestrijding
van
mensenhandel, Brussel, 10 mei
2018
§ Ten years of implementation of
the Convention on Action against
Trafficking in Human Beings:
impact and challenges ahead,
Straatsburg, 22 mei 2018.
§ Peer review meeting on the
Practical Guide to enhance
transnational cooperation: EU
child victims of trafficking or in
need of protection, 28-29
november 2018.
§ Delivering real change: effectively
protecting refugee and migrant
children’s rights, Straatsburg, 1314 december 2018

ECPAT België is ook lid van verschillende nationale coalities (Coordination des ONG pour les droits de
l’enfant, Kinderrechtencoalitie, Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking) en Europese
coalities (Initiative for children in migration, EU Civil Society Platform Against Trafficking in Human Beings,
Intergroup Children’s Rights van het Europees Parlement).
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ONZE STRIJD KENBAAR MAKEN
In de media
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Maar ook op een gloednieuwe website en Instagram-account

570.000 views op YouTube
1860 abonnees op onze sociale netwerken
30% opent de nieuwsbrief
8809 jaarlijkse bezoekers op onze website
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ACHTER DE SCHERMEN
Het team
COUVREUR Ariane (projectmanager)
VACHER Emmanuelle (stagiair van januari tot juni 2018)
RIGAL Ivan (stagiair van februari tot mei 2018)
MAJEAN Elisabeth (stagiair van september tot december 2018)

De Algemene Vergadering
BOULANGER David, Voorzitter en bestuurder
DE MAEGT Isabelle
DE NEVE Ann
DECLERCQ Katlijn, Bestuurder
JEKELER Sophie, Bestuurder
LEDEGEN Inge
MAERTENS Thomas
NTEZIYAREMYE Augustin Bestuurder
REBOLLEDO Sofia
TUYTTENS Bernard
VAN KERCKHOVEN Danielle, Bestuurder
WINTGENS Karl

Dank aan al deze helden en heldinnen achter de schermen!
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DE FINANCIËLE ZAKEN
INKOMSTEN ECPAT BELGIE 2018

4%

8%

88%

Subsidies

Prestaties

Giften

Dank aan alle mensen die hebben deelgenomen aan één van onze fondsenwervingsevenementen (20 km van Brussel, crowdfunding
(Dé)clic, theaterstuk Philantroupe ....). Zonder u zouden we niet kunnen handelen zoals we vandaag de dag doen.
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ZET JE IN!
Doe een donatie
Uw donaties zijn van cruciaal belang voor ECPAT België!

Huur onze vergaderzaal in hartje Brussel
Alle ingezamelde fondsen zijn volledig bestemd voor de
financiering van de werkzaamheden van ECPAT België.

Deelnemen of organiseren van
fondswervingsactiviteiten
Volg ons op sociale netwerken !

`
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