
 
 
 

Werelddag tegen mensenhandel  
 
 
PERSVERKLARING 
 
Brussel, 30 Juli 2019. 
 
Onlangs maakte de Vlaamse pers melding van de verdwijning van Vietnamese minderjarigen. 
Daarom wil ECPAT België het belang van identificatie en bescherming van minderjarige 
slachtoffers in de schijnwerper stellen. Zij vraagt dringend hiervoor de nodige middelen ter 
beschikking te stellen.  
 
Onrustwekkende verdwijningen van Vietnamese minderjarige jongeren 
 
Sinds het begin van dit jaar verdwenen er 19 Vietnamese jongeren uit de gespecialiseerde 
centra. In totaal 44, sinds 2017. Waar zijn ze? Vermits velen op doortocht waren naar het 
Verenigd Koninkrijk, versterkt dit het vermoeden dat zij in de handen vielen van 
mensensmokkelaars. Maar het is duidelijk dat deze cijfers de realiteit niet weerspiegelen. 
Onderzoeken tonen aan dat de grote meerderheid van de jongeren, slachtoffers van 
mensenhandel niet geïdentificeerd worden.  
 
Waarom niet?  
Vrees voor represailles om te getuigen tegen de smokkelaars, valse loyaliteit, geen idee waar 
ze hulp kunnen krijgen, schrik voor de autoriteiten, geen kennis van hun rechten, de 
taalbarrière? Vele redenen waarom jongeren door het mazen van het net vallen.  
 
ECPAT maakte samen met jongeren een folder1 en een video2 die meer klaarheid schept rond 
bijstand voor jongeren. De folder en de video zijn beschikbaar in 12 verschillende talen (Frans, 
Engels, Nederlands, Arabisch, Vietnamees, Chinees, Albanees, Roemeens, Bulgaars, Pashto, 
Farsi en Pidgin-Engels). 
 
Hulpverleners en andere professionelen die in contact komen met mogelijke slachtoffers 
hebben niet altijd het nodige inzicht om de jongeren te onderscheppen en eventueel door te 
verwijzen. 
 
Daarom richt ECPAT in samenwerking met verscheidene partners elk jaar vormingsinitiatieven 
in voor voogden, advocaten en hulpverleners uit de bijzondere jeugdzorg, … 
Het grote publiek tracht ECPAT te bereiken via e-learning3, waar men inzicht krijgt in de 
belangrijkste aanwijzingen die duiden op van situaties van mensenhandel. 

                                                      
1 https://ecpat.be/wp-content/uploads/2017/12/react_belgium_dutch_inter.pdf 
2 https://www.youtube.com/watch?v=YOUNm5uUCeM 
3 https://ecpat.be/wp-content/uploads/articulate_uploads/ReAct-ECPAT-211NL/story_html5.html 
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België terecht gewezen 
Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind wees in maart 2019 in zijn Slotbeschouwingen 
op het gebrek aan ondersteuning en sensibilisatie voor mensen op het terrein. Het “Trafficking 
in Persons Report” van de Verenigde Staten van juni 2019 sloot zich hierbij aan. 
Beide rapporten pleiten voor de oprichting van gespecialiseerde centra voor jonge 
slachtoffers van mensenhandel in het Vlaamse landsdeel. Een aanbeveling die ECPAT volledig 
ondersteunt.  
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Over ECPAT 

 
ECPAT België maakt deel uit van een wereldwijd netwerk, ECPAT Internationaal. Dit netwerk, enig 
in zijn soort, strijdt tegen elke vorm van seksuele uitbuiting van kinderen. ECPAT België draagt 
hiertoe bij: preventie, luisterbereidheid en mobilisatie staan centraal in de werking.  
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