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In 2019 heeft ECPAT België, net als in de afgelopen 26 jaar,
onvermoeibaar gewerkt aan de strijd tegen seksuele uitbuiting van
kinderen.

Honderden mensen zijn gesensibiliseerd, professionals zijn
opgeleid en jongeren zijn beter gewapend. Dit rapport licht de
concrete impact van de acties die ECPAT België in 2019 heeft
gevoerd, toe.

Naast zichtbare resultaten zijn er ook andere vaststellingen: de
projecten, het betrokken publiek, de partnerschappen en de
oproepen tot expertise van ECPAT België nemen toe en
diversifiëren zich.
Als reactie hierop zijn er intern veel initiatieven genomen: het
zoeken naar nieuwe financieringsbronnen, het starten van een
strategisch planningsproces, het werven van meer vrijwilligers,
verhuizen, enz.

Hoewel de financiële middelen en de mankracht nog steeds
ontoereikend zijn voor de omvang van de taak, toont de
organisatie een grenzeloze motivatie om dit werk zo nodig voort
te zetten.
Bedankt voor dit grote collectieve avontuur
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Seksuele uitbuiting en kinderhandel voorkomen.
Luisteren naar slachtoffers, professionals en de behoeften op het terrein.

Iedereen mobiliseren om morgen een wereld zonder uitbuiting te creëren.
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(Dé)clic project
Ontstaan uit de vaststelling dat een jongere in moeilijkheden vaker om hulp vraagt van een andere
jongere, is (Dé)clic een project dat tieners voldoende instrumenten wil aanreiken om zich te beschermen
tegen de risico's van nieuwe technologieën, en om anderen bij te staan.
Dit jaar kon ECPAT België twee keer opleiding geven in de school van "Soeurs de Notre-Dame " in Namen.
Deze opleidingen maakten het mogelijk om de problemen van cyber-harassment, intieme ruimte, sexting
en privacy aan te pakken, maar ook om de parameters op sociale netwerken te beveiligen.
ECPAT België leidde ook de projectactiviteiten bij twee organisaties die slachtoffers van mensenhandel
begeleiden: PAGASA en Esperanto.
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PROJECTEN

Strijd tegen de uitbuiting van kinderen door middel van nieuwe
technologieën

Strijden tegen kinderhandel
Twee trainingen over kinderhandel voor belangrijke actoren : de
sector van de jeugdzorg. Deze trainingen vonden plaats in mei en
september en brachten telkens zo'n 40 deelnemers samen.
Tegelijkertijd gaf ECPAT België in juni en november 2 uur durende
presentatie en een eendaagse training over kinderhandel aan
voogden, op verzoek van Caritas International Belgium.
ECPAT België neemt deel aan het KOUTCHA-project, dat een
samenwerkingsprotocol tussen België en Frankrijk opzet voor de
opvang van minderjarige slachtoffers van mensenhandel.

Via het ReACT-project (Reinforcing Assistance
to Child victims of Trafficking) traint ECPAT
Belgium professionals op het terrein, om
minderjarige slachtoffers van mensenhandel
die zij begeleiden op te sporen en te
begeleiden .

Sinds oktober 2019 is ECPAT België partner in het CAPISCE-project.
het project wil de bescherming van minderjarige slachtoffers van
mensenhandel tijdens juridische procedures te versterken door
gangbare praktijken en goede voorbeelden te analyseren en het
creëren van een opleidingsmodule voor tolken.
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Strijden tegen seksuele uitbuiting van
kinderen in de reis- en toerismesector.
Het ALERT-project heeft, samen met de campagne Ik zeg STOP-,tot
doel kinderen die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting in de
reis- en toerismesector te beschermen. Het project startte in april
2019. ECPAT België nam deel aan een Europese opleiding voor
professionals over de rapporteringsmechanismen in Europese
meldingsplatformen en mogelijke verbeteringen. Het is een
overkoepelend project dat instaat voor de financiering van een
reeks van activiteiten ter bestrijding van seksuele uitbuiting in de
reis- en toerismesector die ECPAT België in 2019 heeft uitgevoerd.
Een online-vragenlijst over hindernissen bij het melden van seksuele
uitbuiting van kinderen in de reis- en toerismesector kreeg meer
dan 300 reacties. Als gevolg daarvan werden drie focusgroepen
opgezet met jongeren, professionals uit de toeristische sector en de
partners van de Ik zeg STOP! campagne om de resultaten van deze
vragenlijsten te analyseren en duidelijke aanbevelingen te doen.
Deze aanbevelingen zijn gebundeld in een studie, gepubliceerd in
november 2019, en een korte brochure met de belangrijkste
hindernissen.
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Op 7 en 8 november 2019 heeft ECPAT België deelgenomen aan een Europese
opleiding (Freiburg) die ECPAT-groepen en politieautoriteiten uit een tiental Europese
landen samenbracht om de Europese meldingsplatformen te verbeteren en minimale
kwaliteitsnormen voor deze mechanismen vast te leggen.
Op 15 november werd de Ik zeg STOP-campagne voorgesteld aan de Belgische
vereniging voor travelmanagement (BATM). BATM is vzw waarvan de leden tot de
belangrijkste afnemers en leveranciers van zakenreizen en hun diensten in België
behoren

Zoals elk jaar organiseerde ECPAT België een wedstrijd voor IHECS-communicatiestudenten. Deze wedstrijd, gelanceerd in
november als onderdeel van de Hackaton, daagde 8 studenten uit om met innovatieve, creatieve en jeugdgerichte concepten
uit te werken en de Ik zeg STOP! campagne te verspreiden.
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Andere activiteiten

ECPAT België nam deel aan de beurs Vert Bleu
Soleil Toerisme in Luik. Tijdens dit evenement
werden enkele honderden mensen op de hoogte
gebracht van het bestaan van de Ik zeg STOP!
website, die hen in staat stelt om elk geval van
seksueel misbruik van kinderen in het buitenland
te melden.
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Als Local Representative heeft ECPAT België
deelgenomen aan de Algemene Vergadering van de
code (de "Gedragscode voor de bescherming van
kinderen tegen seksuele uitbuiting in het reizen en het
toerisme") die in maart 2019 in Berlijn werd gehouden
om de internationale partnerschappen te versterken en
nieuwe opleidingsinstrumenten voor toeristische
bedrijven te creëren.
Dit jaar werden 225 toekomstige toeristische
professionals door ECPAT België opgeleid in de
preventie, de opsporing en de reactie op seksuele
uitbuiting van kinderen. Deze opleidingen vonden
respectievelijk plaats aan de UCLLeuven, Limburg, PXL
Hasselt, Howest Kortrijk, HEPH Condorcet Saint Ghislain,
Institut Charles Péguy (Louvain-la-Neuve), Thomas
More Mechelen in Mechelen en ISALT in Brussel.
30 reisgenoten van het Reis-en-Opleiding Centrum in
Gent (een van de enige leden van de Code in België) en
75 medewerkers van Sofitel Brussels Europe hebben de
volledige opleiding doorlopen.
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OBBYACTIVITEITEN

Nationale
lobbyactiviteiten
Na zijn deelname in 2018 aan ‘de
donderdag van de Hemicycle’
schreef ECPAT Belgium een korte
column, in de brochure ter
gelegenheid van de 30ste
verjaardag van het Brusselse
Franstalige Parlement.
Op 21 november 2019 nam
ECPAT België er opnieuw deel dit
maal om preventieprojecten voor
te
stellen
tijdens
een
bezinningsvoormiddag
rond
“cybermisbruik en gender".

In 2019 ontmoet ECPAT , de federale volksvertegenwoordiger Sophie
Rohonyi, zeer geïnteresseerd is in de strijd tegen seksuele uitbuiting in de
reis- en toerismesector. Ter gelegenheid van de Opendeurdag van het
Impact House Brussel, bijvoorbeeld, had ECPAT België de gelegenheid om
zijn werk te presenteren aan de privé- en commerciële sector, waaronder
de financiële sector.
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Europese lobbyactiviteiten
Op 2 en 3 april nam ECPAT België deel aan het 12e EU-forum over de
rechten van het kind. "Waar zijn we en waar willen we heen? "Dit
waren de vragen die de 250 deelnemers uit heel Europa gedurende 2
dagen zich stelden. Doel: de rechten van het kind beter beschermen.
ECPAT België is verheugd dat er specifieke aandacht is besteed aan de
deelname van kinderen, voornamelijk in de strijd tegen seksuele
uitbuiting.

Op 3 april werd ECPAT België door de Intergroep Rechten van het Kind van het Europees Parlement
uitgenodigd om een internationale index over de uitbuiting van kinderen online te presenteren, onder
meer op basis van het werk van het ECPAT-netwerk. ECPAT België is ook lid van het Children in Migration
Initiative. ECPAT België blijft ook ECPAT International vertegenwoordigen op het Europese platform tegen
mensenhandel.
Tot slot heeft ECPAT België deelgenomen aan een opleiding voor de implementatie van minimumnormen
voor alle rapporteringssites, om de normen voor de toegang tot het Platform Don't look away
(kwaliteitsnormen die in 2020 worden gepubliceerd) te garanderen.

Internationale lobbyactiviteiten
ECPAT België ontmoette Facebook tijdens een online veiligheidsexpertmeeting in België.
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Studies and analyses
In 2019 schreef ECPAT België verschillende opinieartikelen over de actualiteit:
"Seksueel misbruik van minderjarigen in de kerk: de verplichting om aan te geven, een echte stap voorwaarts?" Op 9 mei heeft
Paus Franciscus een nieuw decreet in het canoniek recht opgenomen dat de aanklacht tegen seksueel geweld tegen
minderjarigen verplicht. De slachtoffers hebben reikhalzend uitgekeken naar deze tekst, houdt hij zich aan alle beloftes?
"De niet-bestraffing van slachtoffers van mensenhandel is eindelijk vastgelegd in de Belgische wetgeving”. Stel je een
Nigeriaanse minderjarige voor , gedwongen om slachtoffer te worden van mensenhandel, die ook strafbare feiten onder
dwang pleegt. Kan het gerechtelijk apparaat ze vervolgen? Ja, maar sinds 1 juli 2019 kunnen deze slachtoffers niet langer
worden gestraft voor misdrijven die het gevolg zijn van hun uitbuiting.
ECPAT België heeft ook bijgedragen aan de publicatie van twee Europese onderzoekspapers
"Belemmeringen voor het melden van verdachte situaties van seksuele uitbuiting". Hoeveel mensen zouden bereid zijn om
gevallen van seksuele uitbuiting te melden als ze naar het buitenland reizen? Om deze vraag te beantwoorden hebben we
1081 deelnemers uit Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland en Nederland gevraagd.
"Een vergelijking van de Europese meldingsmechanismen". Zijn (inter)nationale meldingsmechanismen effectief bij het
verzamelen van meldingen van seksuele uitbuiting van kinderen in de reis- en toerismesector? Welke verbeteringen moeten
worden aangebracht om ervoor te zorgen dat de door reizigers verstrekte informatie kan worden gebruikt bij onderzoeken
en kan leiden tot vervolgingen?
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Op Belgisch niveau zette ECPAT België zijn samenwerking voort met leden van NGO-coalities voor de rechten
van het kind, de CODE aan Franstalige zijde en KIRECO aan Nederlandstalige zijde.
Door deel te nemen aan de Child Focus ronde tafel
over loverboys, die ook Hare Majesteit Koningin
Mathilde verwelkomde, kon ECPAT België op 2 mei
deelnemen aan de stuurgroep van een studie om dit
fenomeen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te
analyseren.
Zoals elk jaar heeft er ook een samenwerking
plaatsgevonden met Défense des Enfants
International Belgique om professionals uit
verschillende sectoren op te leiden in kwesties die
verband houden met kinderhandel en -uitbuiting. Tot
slot was dit jaar een scharnierjaar voor de versterking
van de partnerschappen met alle opvang- en
steunpunten voor slachtoffers van mensenhandel.
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ONTMOETINGEN

Versterken van het netwerk

Binnen de ECPAT-beweging is dit een bijzonder vruchtbaar jaar
geweest:
Op 4 en 5 maart 2019 kwamen de Europese ECPAT-groepen in Berlijn
bijeen voor een regionaal overleg om effectieve strategieën te
ontwikkelen om een einde te maken aan de seksuele uitbuiting
kinderen. Als Focal Point on the EU Institutions werd ECPAT België
gevraagd om een presentatie te geven over lobbystrategieën.
In mei werd in Wenen een uitwisseling van goede praktijken
georganiseerd, gericht op de goede samenwerking tussen ECPATgroepen in het Oosten en het Westen. Uit deze sessie, die ongeveer 30
groepen uit Europa en Centraal-Azië bijeenbracht, kwamen veel ideeën
voor gezamenlijke projecten naar voren. ECPAT België gaf ook een
presentatie over de beschikbare Europese financiering, om manieren te
vinden om toekomstige projecten te concretiseren.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meldingen van seksuele uitbuiting
van kinderen in het buitenland daadwerkelijk worden onderzocht?
Tijdens een bijeenkomst in Freiburg op 7 en 8 november hebben
politieagenten en ECPAT-groepen uit 10 Europese landen deze kwestie
besproken. De bijeenkomst was zeer de moeite waard en bood de
gelegenheid om van gedachten te wisselen over de moeilijkheden die
reizigers ondervinden wanneer zij gevallen van seksueel misbruik
tijdens hun reis willen melden.
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Organisatie van evenementen

Volle zaal voor de première van "By the name of Tania"
in Brussel! Deze voorstelling, die werd georganiseerd
ter gelegenheid van de EU Anti-Trafficking Day 2019,
liet de 120 deelnemers niet onverschillig en gaf
aanleiding tot een boeiende uitwisseling met de coregisseurs en PAG-ASA, die de slachtoffers van
mensenhandel ondersteunt.
Op basis van getuigenissen uit het echte leven vertelt
"By the name of Tania" het verhaal van een
tienermeisje dat in de goudmijnstreek van Peru tot
prostitutie wordt gedwongen. Gevangen door valse
beloften van werk, wordt de jonge vrouw geleidelijk
aan van haar rechten beroofd, en dieper van haar
identiteit. Door de reis van Tania met veel respect te
herleiden, geeft deze film een stem aan deze
tienermeisjes die van haar zijn beroofd. Vertaald met
www.DeepL.com/Translator (gratis versie)Een mooie
afsluiting van de "Veertiendaagse van de
internationale solidariteit", georganiseerd door de Stad
Brussel, die het evenement steunde.
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ACHTER DE SCHERMEN

ECPAT België is verhuisd! Sinds 1 augustus wordt de
strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen
gevoerd vanuit een co-working werkplek binnen het
Impact House. Noteer het nieuwe adres: Jozef IIstraat, 20 in 1000 Brussel
Dit jaar is een jaar van vernieuwing geweest.
Het team en de Algemene Vergadering kwamen
bijeen om een nieuw Strategisch Plan voor de
komende jaren te ontwikkelen. Dit proces is
momenteel aan de gang en moet leiden tot
duidelijke lijnen om de toekomstige prioriteiten van
ECPAT België te sturen.
Tot slot is de website geüpdatet. U vindt nu een
beschrijving van de belangrijkste lopende projecten,
onze nieuwe contactgegevens en al ons nieuws. We
nodigen u uit om deze regelmatig te raadplegen
zodat u niets mist!
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Aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de
Stad Brussel, de Federation WallonieBruxelles, de Europese Commissie en de
John Cockerill Stichting, die ermee heeft
ingestemd om in 2019 voor het eerst
vertrouwen te stellen in ECPAT België. Ook
dank aan ONG Conseil België, met wie we
een straatwervingscampagne voor donoren
hebben gevoerd die in januari 2020 is
geëindigd.
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Aan al onze particuliere donateurs, en in het
bijzonder aan Camille Dautricourt, voor het
opnemen van ECPAT Belgium op haar
huwelijkslijst. Nogmaals gefeliciteerd.
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FINANCIËN

Winst-en verliesrekeningen 2019

Tot slot wil ik de vrijwilligers bedanken die dit
jaar persoonlijk hebben bijgedragen aan ECPAT
België.
Je brengt onze acties tot leven.
HET BUREAU
Ariane Couvreur- officemanager
Sharon Verkeste, William Quentin, Marianne
Gély et Alexia Gallucci
RAAD VAN BESTUUR
David Boulanger - Voorzitter
Katlijn Declercq – Stichtend lid
Emmanuelle Vacher - Lid
ALGEMENE VERGADERING
Isabelle De Maegt
Sophie Jekeler – Stichtend lid
Thomas Maertens
Milena Michel
Sofia Rebolledo
Danielle Van Kerckoven – Stichtend lid
Karl Wintgens
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Om ons te volgen en te steunen in 2020
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