COVID-19 : Vergroot
het risico op misbruik
en sexuele uitbuiting
van kinderen

De VIDOC-19 pandemie heeft een ongekende impact op de hele wereld. Terwijl de planeet stilstaat, blijven
daders van seksuele uitbuiting actief en trachten door de mazen van het net te glippen. De huidige
gezondheidscrisis en bijhorende gevolgen, vergemakkelijken geweld, met name tegen kinderen. Wat is de
impact van COVID-19 op kinderen? Wat kan er worden gedaan om hen te beschermen, vooral tegen seksuele
uitbuiting en misbruik?
ECPAT België deelt met u informatie om het geweld te begrijpen, en vooral om in te grijpen en kinderen te
beschermen.

Isolatie en marginalisatie: factoren die de kwetsbaarheid vergroten
De maatregelen die zijn genomen om de epidemie te bestrijden dwingen ons om thuis te blijven. Voor
veel kinderen is het gezin een plek waar ze vertrouwen, bescherming en troost kunnen vinden. Voor
anderen is het helaas een gevaarlijke en giftige plek. De quarantaine maatregelen versterken het reeds
bestaande geweld (fysiek, psychologisch, seksueel, enz.) en isoleren kwetsbare minderjarigen nog meer.
Volgens de Raad van Europa is één op de vijf kinderen slachtoffer van seksueel geweld in Europa. Volgens
de gegevens van ECPAT International wordt 74% van het seksueel misbruik gepleegd door en in de
vertrouwenscirkel rond het kind.
Veel minderjarigen die in quarantaine zijn, kunnen de plaats waar ze worden misbruikt niet verlaten om
hulp te zoeken. Heeft u ondersteuning nodig? We hebben hieronder verschillende online platforms en
hulplijnen opgelijst.
Als u zich als ouder wanhopig voelt, is er hulp en opvoedingsondersteuning beschikbaar. Hier vindt u de
juiste uitleg rop kindermaat rond het belang van de quarantaine en manieren om samen met de
kinderen op zoek te gaan hoe u die moeilijke periode het beste doorkomt. Er bestaan ook online
platforms om met andere ouders ideeën uit te wisselen.

Hulp nodig?
Algemeen informatienummer: er zijn veel vrijwilligers van het Rode Kruis beschikbaar om je
psychologische bijstand te verlenen. Ze gaan in dialoog en luisteren naar al je vragen en
bezorgdheden. Je kan hen bereiken op het nummer 0800 14 689 (8u-20u week, 10u-20u weekend).
Doven of slechthorenden: contacteren het informatienummer via de afstandstolkdienst van CAB
Vlaanderen.
Tele-Onthaal wanneer je nood hebt aan een opvanggesprek. Je kan bellen naar het nummer 106,
maar je kan ook chatten.
Awel: voor kinderen en jongeren die nood hebben aan een gesprek. Bellen kan naar het
nummer 102 of via hun website.
Zelfmoordlijn: je kan terecht op het nummer 1813 terecht. Je kan ook chatten met vrijwilligers of
contact opnemen via mail.
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW): hier kan je terecht met al je vragen in verband met
algemeen welzijn (bijvoorbeeld problemen in je relatie, persoonlijke moeilijkheden, enz.). Je vindt
alle informatie op de website.
JAC: het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen. Informatie vind
je op de website.
Solentra helpdesk voor vluchtelingen: psychosociale ondersteuning (telefonisch of via Whatsapp)
voor vluchtelingen die Arabisch, Farsi of Dari spreken. De helpdesk is elke werkdag bereikbaar:
10u00 - 12u00 (Dari en Farsi) - 15u00 - 17u00 (Arabisch) op 0496/55.72.62 of 0800/35.247. Meer
info op www.solentra.be.
De opvoedingslijn: Eerste hulp bij opvoeding - voor ouders. Je kan hen telefonisch bereiken via het
nummer 078 15 00 10 of via de website www.opvoedingslijn.be.

Verhoogde online blootstelling
Door de quarantaine is het aantal uren dat kinderen online doorbrengen toegenomen. Kinderen en
vooral jongeren hebben veel meer vrije tijd. Jongeren zoeken via de sociale netwerken hun vrienden op.
Daders weten dit en maken van de gelegenheid gebruik om nieuwe slachtoffers te vinden. Door de
langere tijd die kinderen en jongeren online doorbrengen worden zij kwetsbaarder voor de risico's van
seksuele uitbuiting.
Waarschijnlijk gebruiken ‘groomers’, daders op zoek naar kinderen, deze periode om het vertrouwen
van kinderen te winnen, kinderen online te contacteren met de vraag om seksuele getinte
beelden/video’s van zichzelf te maken, of af te spreken na de quarantaine. De hoeveelheid
beeldmateriaal dat het seksueel misbruik of de seksuele uitbuiting van kinderen weergeeft, verminderd
niet, integendeel. Daders gebruiken meer en meer de live-stream kanalen voor dit misbruik.
ECPAT wil de nieuwe technologieën niet afschilderen als de grote boeman maar u voorzien van een
aantal instrumenten voor preventie en bescherming. We weten dat de nieuwe technologieën en ‘online’
een integraal onderdeel van het leven van kinderen is, en willen kinderen en jongeren de nodige reflexen
aanreiken die hun veiligheid online waarborgt.

Veilig online gebruik:
Tips voor ouders: praten over veilig gebruik van internet.
Voorkom online pesten en online seksueel misbruik. Inspiratiegids voor Peer Educators
Videos en stripverhalen over online gebruik door en voor jongeren

Misbruik dat moeilijker op te sporen en te rapporteren is
De VIDOC-19 pandemie heeft ook gevolgen voor de opsporing en hulpverlening in geval van huiselijk en
seksueel geweld. Een groot aantal van de hulpverleners zijn in quarantaine. Scholen, jeugdcentra,
diensten voor gezinsplanning zijn gesloten of werken op halve kracht. Hier is ook een rol voor ieder van
ons weggelegd. Belangrijk dat we nu onze ogen niet sluiten voor huiselijk geweld en bereid zijn te melden
bij vermoeden van misbruik, indien nodig zelfs anoniem. Melden kan levens redden.
De opvangcentra voor slachtoffers werken langzamer, wat doet vrezen voor voldoende bescherming
van kinderen.
De verzadiging van de ziekenhuisdiensten door de toename van het aantal besmette mensen, doet
vrezen dat ook de de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld hieronder lijdt. De jeugddiensten
worden overspoeld door aanvragen voor de plaatsing van kinderen, als gevolg van de quarantaine.
Kinderen waarvan de ouders in het ziekenhuis zijn opgenomen, moeten ook ergens terecht kunnen. Om
dit gebrek aan opvang te compenseren wordt beroep gedaan vrijwilligersgezinnen. En hoewel dit
lovenswaardig is, bestaat ook de vrees bij professionals op het gebied van kinderbescherming dat deze
gezinnen niet altijd bekend zijn bij de jeugddiensten en niet zijn opgeleid om kinderen op te vangen;
extra waakzaamheid is ook hier geboden.
Laten we tot slot niet vergeten dat de pandemie ook een aanzienlijke impact heeft op het werk van
kinderrechten organisaties zoals ECPAT België, dat al zijn werk voor professionals en jongeren tijdelijk
heeft moeten onderbreken. Makkelijk is dat niet.

Een melding doen
Als je een vermoeden hebt dat een kind mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt, of
ben je zelf slachtoffer, dan kan je contact opnemen met de hulplijn Geweld, Misbruik en
Kindermishandeling. Dat kan telefonisch elke werkdag van 9 tot 17 uur of door een e-mail te
sturen. Hulplijn 1712
Ben je minderjarig en heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastiggevallen? Word
je gedwongen dingen te doen die je niet wilt doen? Ken je iemand met zo’n probleem? Je kan
hierover anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker http://www.nupraatikerover.be/
Als u in het buitenland bent, meld op Ik zeg STOP !

Meer weten?
Surf naar http://www.ecpat.be/
Ontdek ons e-learning om te leren hoe kinderhandel op te sporen
En videos, analysen, brochures over de thema

Als u wilt bijdragen en ons steunen bij onze activiteiten, kunt u een donatie doen op de rekening van ECPAT
België (BE27 2100 4712 4773). Bedankt voor uw steun!
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