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Meer dan ooit is het werk van ECPAT België een absolute prioriteit. Om deze uitdagingen aan 
te gaan, was het noodzakelijk om het bewustzijn van vele professionals op te wekken, om 
kinderen te blijven uitrusten zodat ze zichzelf en anderen leren beschermen,  maar ook om 
te praten over en mensen aan het praten te krijgen over seksuele uitbuiting, in een 
samenleving die dit soms niet lijkt te zien. 
 
Het jaar 2020 kenmerkt ook de 30ste verjaardag van de ECPAT-beweging. Wat begon als een 
campagne van een kleine groep mensen om seksuele uitbuiting van kinderen met het oog 
op prostitutie in Azië te bestrijden, is nu het grootste wereldwijde netwerk ter bestrijding 
van seksuele uitbuiting van kinderen, met 118 lidorganisaties in 102 landen. Hoewel we erg 
trots zijn op wat er de afgelopen 30 jaar is bereikt, moeten we ons samen blijven inspannen 
om elk kind te beschermen. 
 
Het einde van dit jaar is ook een gelegenheid voor ons om het werk van Ariane Couvreur, die 
zich gedurende 10 jaar heeft ingezet als coördinator van ECPAT België, te eren. Een grote 
dank aan haar voor alle expertise die ze in ECPAT heeft gestoken, haar geduld en 
doorzettingsvermogen, haar betrokkenheid en haar vele menselijke kwaliteiten. Met spijt 
moeten wij afscheid van haar nemen, maar we wensen haar het beste voor de toekomst.  
 
Met veel genoegen verwelkomen wij Atifa Boulafdal, de nieuwe coördinator van ECPAT 
België, die ons in januari 2021 is komen versterken. Atifa brengt haar jarenlange ervaring in 
particulier en sociaal ondernemerschap mee waar ECPAT België veel profijt van zal hebben!  
 

Emmanuelle Vacher, lid van de Raad van Bestuur van ECPAT België 
 

Voor de wereld zal 2020 een jaar zijn geweest met ongekende 
uitdagingen en hindernissen. Ondanks deze confrontatie zal 
ECPAT België meedogenloos zijn strijd tegen de seksuele 
uitbuiting van kinderen voortzetten.  
 
In tegenstelling tot de verwachting dat geweld tegen kinderen 
zou verdwijnen tijdens de pandemie, nam dit fenomeen juist toe. 
Veel organisaties rapporteerden een toename van het aantal 
meldingen, vooral tijdens de lockdown. In het bijzonder zijn 
gevallen van online seksuele uitbuiting in deze periode meer dan 
verdrievoudigd.  
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OPLEIDING 
 

PROFESSIONALS  
 

Het CAPISCE-project 
 
Sinds oktober 2019 
is ECPAT België 
partner van het 
CAPISCE-project. 
Het doel van het 
project is het 
versterken van de  
bescherming van 
minderjarige 
slachtoffers van 
mensenhandel 
tijdens gerechtelijke 
procedures.  
Het project is 
gebaseerd op het 
principe dat de 
rechten van 
slachtoffers van 
mensenhandel 
moet worden begrepen en gerespecteerd, en dat zij adequate bescherming moeten krijgen 
tijdens het onderzoek en de strafrechtelijke procedure, met inbegrip van de bescherming van 
dergelijke rechten. 

In deze context ontwikkelt ECPAT België modules om tolken op te leiden over kinderhandel. 
Tolken spelen een uiterst belangrijke rol bij het handhaven van het recht van kinderen om te 
begrijpen en begrepen te worden. Daarom moeten zij worden geïnformeerd over de 
specifieke kenmerken van de interpretatie van de getuigenissen van minderjarigen die het 
slachtoffer zijn van mensenhandel. Om de inhoud van de opleidingsmodules uit te werken, 
organiseerde ECPAT België een consultatieworkshop met professionals uit verschillende 
sectoren. De modules, die bijna klaar zijn, zullen verschillende onderdelen bevatten: definitie 
van mensenhandel, terminologie, psychologische aspecten, ethiek en scenario’s. 

Het CAPISCE-project is ook een kans om onderzoek te starten naar de bescherming van 
minderjarige slachtoffers van mensenhandel in gerechtelijke procedures. Er zal een studie over 
dit onderwerp worden gepubliceerd in België, Frankrijk, Italië en Nederland, met een 
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daarbijhorende samenvatting. Op 5 februari 2020 vond een eerste bijeenkomst plaats om de 
onderzoeksmethodologie en het tijdschema vast te stellen. Het was ook een gelegenheid om 
goede praktijken en moeilijkheden op nationaal niveau uit te wisselen. Het onderzoek blijkt 
zowel noodzakelijk als veelbelovend. 
 
Ten slotte stelde dit project ECPAT België in staat om twee video’s te produceren waarin Nadia 
Ounifi (coördinator van de federale politie) en Charline Malaise (psycholoog Esperanto) 
uitleggen hoe het politieverhoor en het therapeutisch verhoor van minderjarige slachtoffers 
van mensenhandel verlopen, en waarom de rol van de tolk zo belangrijk is. 
 

Cripel-conferentie: NBMV beschermen tegen seksuele uitbuiting en 
mensenhandel 
 
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) zijn een uiterst gemakkelijke prooi voor 
mensenhandelaars en misbruikers, tijdens hun doorreis maar ook in België. Welke vormen 
nemen de seksuele uitbuiting van kinderen en de handel in minderjarigen in België aan? Wie 
zijn de daders, wie zijn de slachtoffers? Welke maatregelen worden genomen om deze 
extreem kwetsbare minderjarigen te beschermen? 
 
ECPAT België had het genoegen om op 14 februari 2020 in het Regionaal Centrum voor 
Integratie voor vreemdelingen of personen van buitenlandse afkomst in Luik (Cripel) deze 
verschillende kwesties toe te lichten. 
 
Presentatie van het ECPAT-netwerk aan het EUCPN 
 
EUCPN is het Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie.  
Het netwerk heeft tot doel lokale, nationale en Europese niveaus met  
elkaar te verbinden en kennis en praktijk op het gebied 
van criminaliteitspreventie in EU-lidstaten te bevorderen.  
Dit jaar had ECPAT België de kans om de beweging, 
haar werk en goede praktijken voor te stellen aan de  
EUCPN-professionals. 
 
Training seksuele uitbuiting 
 
Wat zijn de verschillende verschijningsvormen van seksuele uitbuiting van kinderen? Wat zijn 
de gevolgen? Wat zegt de wet en wat zijn de bestaande instrumenten om kinderen te 
beschermen? Op 17 september 2020 organiseerde en presenteerde ECPAT België, in 
samenwerking met Defence for Children International Belgium, een opleiding over seksuele 
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uitbuiting van kinderen. Tijdens de opleiding werden de verschillende vragen van de 
deelnemers, voor het merendeel advocaten, met succes beantwoord. Deze dag was ook een 
gelegenheid om hen bewust te maken van de zeer actuele problematiek van online-uitbuiting, 
kinderhandel, de signalen die het mogelijk maken het op te sporen, evenals de procedure die 
in dergelijke situaties moet worden gevolgd. 
 

Toekomstige beroepsbeoefenaars 
 

Ruimte voor nieuwe ideeën: studentenwedstrijd 
 

In februari, april en november daagde ECPAT België studenten van PXL Hasselt en Isalt uit om 
creatieve campagnes op maat van jongeren te bedenken om hen te leren en hen aan te 
moedigen om seksueel misbruik van kinderen tijdens het reizen te melden. Er werden 
innovatieve ideeën geopperd en hoewel er een winnaar moest worden gekozen, was het werk 
indrukwekkend! 

 
 

Deze wedstrijden zijn 
ook een kans om 
toekomstige reis- en 
toerismedeskundigen 
op een leuke en 
participerende manier 
te informeren en op te 
leiden over de 
problematiek van 
seksuele uitbuiting. 
 

 
 
 
Kinderrechten en toerisme 
 
Bewustmaking van toekomstige reis- en toerismeprofessionals over seksuele uitbuiting van 
kinderen is een van de belangrijkste missies van ECPAT België. Daarom heeft de organisatie 
op 9 oktober en 4 december de scholen Howest Kortrijk en ISALT toegesproken. Dit jaar werd 
ECPAT de gelegenheid geboden om online aandacht te besteden aan de preventie, detectie 
en reactie op seksuele uitbuiting van kinderen in reizen en toerisme evenals kinderrechten 
onder handen te nemen. Hierdoor zullen veel toekomstige professionals meer oog hebben voor 



 
 

7 

het mogelijke misbruik waarmee ze te maken kunnen krijgen en voor hun rol bij de 
bescherming van kinderen.   
 
BEWUSTMAKEN  

 

Het grote publiek 
 

Om de reizigers bewust te maken voor de problematiek van seksuele uitbuiting, neemt ECPAT 
België sinds enkele jaren deel aan toeristische beurzen. In 2020 heeft ECPAT België 
deelgenomen aan vier beurzen: de kleinste vond plaats in de HEPH Condorcet-school, terwijl 
de grotere werden gehouden in Antwerpen, Brussel en Luik.  
 
Het uitbaten van een stand tijdens deze evenementen leidde tot de volgende bevinding: 
hoewel er meer dan 1000 bezoekers bewust konden gemaakt worden van het probleem, blijft 
het ingewikkeld om seksuele uitbuiting van kinderen aan te kaarten bij het grotere publiek. 
Velen vinden het onderwerp te moeilijk of menen dat ze er nooit mee zullen geconfronteerd 
worden. Niettemin hebben een aantal van de betrokken personen besloten om zich meer te 
gaan inzetten voor de verdediging van de vereniging en haar missies. Ook al is het nog steeds 
een minderjheid,  het is een bemoedigend teken. 
 

Kinderen, jongeren en mensen in gevaar 
 

PAG-ASA Opleiding 
 

Op 7 augustus, met alle nodige gezondheidsvoorzorgsmaatregelen, gaf  ECPAT België een  
e-safety training bij PAG-ASA, een centrum voor slachtoffers van mensenhandel. Bedankt aan 
de deelnemers voor hun motivatie en enthousiasme! 

 
(Dé)clic-project 
 

Het project (Dé)clic, gericht op online veiligheid door en voor jongeren, bleef in 2020 in 
voortdurende beweging door de creatie van nieuwe tools (handleidingen, presentaties, enz.), 
die moderner zijn en waarin de opkomende sociale netwerken zijn geïntegreerd. Helaas 
moesten de voor dit jaar geplande evenementen, gezien de gezondheidscontext, worden 
uitgesteld. We hopen dat ECPAT België in 2021 opnieuw klassen en opvangcentra voor 
buitenlandse minderjarigen kan bezoeken, zodat kinderen en jongeren met dit prominente 
onderwerp leren kennismaken.   
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Ik-zeg-stop Campagne 

Ter gelegenheid van de 
Europese dag tegen 
seksuele uitbuiting en    
seksueel misbruik van 
kinderen, lanceerde ECPAT 
België zijn nieuwe campagne 
"Ik zeg STOP!".  

Het doel van deze campagne 
is om het grote publiek, reizigers maar ook professionals uit de toeristische sector bewust te 
maken van het probleem van seksuele uitbuiting van kinderen in de reis- en toerismesector. 
Op de speciaal voor deze campagne gecreëerde website is het mogelijk om seksueel misbruik 
dat wordt geconstateerd tijdens een reis in het buitenland, online te melden.   

Een eenvoudig, doeltreffend gebaar dat een kind in gevaar kan helpen. 
 
Ben je getuige geweest van misbruik? Meld het op http://ikzegstop.be. U vindt er ook onze 
campagnefilmpjes (10 stuks), 4 nieuwe posters, evenals de nodige informatie om te weten of 
een situatie verdacht is en welke follow-up er is voorzien voor uw melding.  

 
Deze campagne is een initiatief van de STOP-groep, een collectief van NGO's, institutionele, 
publieke en private actoren die zich jarenlang inzetten tegen de commerciële seksuele 
uitbuiting van kinderen. 
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SAMENWERKEN 
Op Europees niveau 
 

Europese Conferentie Berlijn 
 
Op 2 maart kwamen vertegenwoordigers van de overheid, politie, de reis- en toerisme-
industrie en het maatschappelijk middenveld uit zeven Europese landen bijeen om de 10e 
verjaardag van de Don't Look Away-campagne te vieren tijdens een internationale 
bijeenkomst van deskundigen van het Europese project "Alert Actors Report". Deze 
conferentie werd in Berlijn (Duitsland) gehouden om een einde te maken aan de seksuele 
uitbuiting van kinderen in reizen en toerisme. Deze bijeenkomst was een aanleiding om goede 
praktijken op nationaal niveau te presenteren, de uitdagingen in verband met de digitalisering 
van het toerisme aan te pakken en de samenwerking tussen partners op Europees niveau te 
versterken. ECPAT België had het grote genoegen de campagne "Ik zeg STOP" en de 
verschillende initiatieven van de STOP-groep in België voor te stellen. Aan het eind van de 
bijeenkomst hebben de deelnemers een actieplan opgesteld en zich ertoe verbonden 
concrete acties te ondernemen om de bescherming van kinderen in het toerisme te 
verbeteren en de campagne "Don't Look Away" te promoten. 
 
Workshop KOUTCHA 

Deze bijeenkomst, georganiseerd in 
het kader van het KOUTCHA-project, 
had tot doel de grensoverschrijdende 
samenwerking in de zorg voor 
minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel te verbeteren.  

Het is immers duidelijk dat het beheer 
van deze zaken heel wat uitdagingen 
met zich meebrengt en dat 
minderjarige slachtoffers van 
mensenhandel die van Frankrijk naar 
België moeten verhuizen (of 

omgekeerd) niet altijd de bescherming krijgen waarop zij 
recht hebben.  

 

ECPAT België organiseerde daarom, in samenwerking met zijn partners van ECPAT Frankrijk, 
Esperanto en de Vereniging KOUTCHA, een workshop die professionals uit beide landen en 
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verschillende sectoren samenbracht om de bevindingen en disfuncties te bespreken, maar 
ook om goede praktijken en concrete methodes voor verbetering te identificeren. Een 
leerzame en productieve workshop, die moet leiden tot een betere opvang van minderjarige 
slachtoffers van mensenhandel tussen Frankrijk en België. 

Dit project heeft ook geleid tot de gids "De La Conception à la création d’un centre sécurisé et 
sécurisant dédié à la prise en charge des enfants victimes de traite des êtres humains sur le 
site et réseaux sociaux. Association Koutcha, Esperanto et ECPAT". Het geeft een overzicht van 
de relevante praktijken, zowel intern als extern, met betrekking tot de organisatorische en 
functionele aspecten die specifiek zijn voor het mandaat van een dergelijk centrum 
(personeelsbeleid, pedagogisch project, partnerschappen, systemen en protocollen, 
wetgeving, enz.) Deze gids is dus het resultaat van de gecombineerde standpunten van 
professionals van de verenigingen KOUTCHA en Esperanto, die geconfronteerd werden met 
de uitvoering van dit project in Frankrijk. " 
 
Andere bijeenkomsten en evenementen 
 
ECPAT België had dit jaar het genoegen om zijn Europese samenwerking voort te zetten, in 
het bijzonder met het Initiatief voor Kinderen in Migratie, de Intergroep Kinderrechten en 
het EU Civil Society Platform. Door de laatsgenoemde heeft ECPAT België namens ECPAT 
International de laatste projecten van de 
ECPAT-groep kunnen voorstellen. In dezelfde 
zin werden in het jaar 2020 talrijke webinars 
georganiseerd en eraan deelgenomen, over 
uiteenlopende onderwerpen zoals de 
naleving van het Verdrag van Istanbul, 
kinderrechten, seksuele uitbuiting van 
kinderen online, digitale oplossingen, 
verslaggeving en vrije meningsuiting, 
bescherming tegen alle vormen van geweld, 
….  
 
Op 7 juli kon ECPAT België een informele discussie aangaan met de speciale rapporteur voor 
de verkoop en seksuele uitbuiting van kinderen, Mama Fatima Singhateh.  
 
 

Op Belgisch niveau 
 
Op Belgisch niveau zette ECPAT België zijn samenwerking voort met leden van NGO-coalities 
voor de rechten van het kind, CODE aan Franse kant en KIRECO aan Vlaamse kant.  
 
ECPAT nam ook actief deel aan verschillende werkgroepen van de organisatie Child Focus. 
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ANALYSEREN OM BETER TE KUNNEN PLEITEN 
Analyse en studies 
In 2020 heeft ECPAT België de huidige situatie aangepakt en verschillende analyses en 
studies gepubliceerd:  
 
"Welke kwaliteitsnormen voor meldsites voor seksueel misbruik van kinderen?” Deze studie 
gaat in op de kwaliteitsnormen waaraan meldlijnen moeten voldoen voor gevallen van 
seksuele uitbuiting van kinderen in reizen en toerisme. Om deze sites goed te laten 
functioneren en klachten goed op te volgen, zullen leden voortaan aan een aantal 
kwaliteitscriteria moeten voldoen. Deze criteria zijn een praktisch hulpmiddel bedoeld voor 
personeel dat deze rapportagesites beheert of wil opzetten. 
 
“COVID-19: vergroot het risico op misbruik en 
seksuele 
uitbuiting van kinderen”,  
De COVID-19 pandemie heeft een ongekende 
impact op de hele wereld. Terwijl de planeet 
nu in een staat van slow motion is, stoppen 
seksuele misbruikers nooit en passen ze zich 
voortdurend aan.  
Veel factoren die door deze gezondheidscrisis 
worden veroorzaakt, maken het voortduren 
van geweld, vooral op kinderen, gemakkelijker. 
Wat is de impact van COVID-19 op kinderen?  
Wat kan er worden gedaan om hen te 
beschermen, met name tegen seksuele 
uitbuiting en misbruik? 
 
In het verslag "Minderjarigen en consumptie 
van pornografie: het moeilijke evenwicht tussen 
beperken en ondersteunen", heeft de Franse 
Senaat aangekondigd de bescherming van minderjarigen tegen de blootstelling aan 
pornografische inhoud te willen versterken. Om dit te doen, heeft zij een amendement 
aangenomen, dat in januari door de Nationale Assemblee is goedgekeurd, waarbij aan de 
beheerders van pornografische sites een leeftijdscontrole wordt opgelegd. Tot nu toe 
hoefden gebruikers alleen maar een volkomen symbolisch vakje aan te vinken om hun 
meerderjarigheid te bevestigen voordat ze toegang kregen tot de aangeboden inhoud. 
Waarom is het problematisch voor minderjarigen om pornografische inhoud te bekijken? Is 
het wenselijk om de toegang volledig te verbieden? En wat zegt de wet in België? 
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Juridische analyse jongensonderzoek, deze analyse heeft tot doel een inventarisatie op te 
maken  van de Belgische wetgeving en de daarin opgenomen bepalingen betreffende de 
bescherming van kinderen, en in het bijzonder van jongens, tegen seksuele uitbuiting. 
 
Analyse van de Terminologiegids voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting 
en seksueel misbruik. Om seksuele uitbuiting en misbruik van kinderen effectief te bestrijden, 
is communicatie van essentieel belang. De grote vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
het bijdraagt tot een doeltreffende bescherming van slachtoffers? 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 

 
Bijdragen 
 
In 2020 heeft ECPAT België bijgedragen aan vele werken en onderzoeken. 

 
Oproep tot het indienen van opmerkingen over het ontwerp van algemene 
aanbevelingen van het CEDAW over vrouwen- en meisjeshandel (mei 2020) 

Deze inzending van ECPAT International, verzonden door ECPAT België, beantwoordt aan de 
oproep van het CEDAW Comité om commentaar te leveren op het ontwerp van de algemene 
aanbeveling inzake vrouwen- en meisjeshandel in de context van wereldwijde migratie. Deze 
uiteenzetting bevat bijdragen die de leden van het ECPAT-netwerk met het oog op deze 
oproep hebben geleverd. 

Oproep tot het indienen van voorstellen voor het VN-themarapport over 
verkrachting (mei 2020) 
 
ECPAT België en ECPAT International waren verheugd een bijdrage te kunnen leveren aan 
het thematische rapport over verkrachting dat de speciale VN-rapporteur inzake geweld 
tegen vrouwen zal presenteren aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 

Allereerst door overeenstemming te bereiken over de 
gebruikte woordenschat. Er blijven inderdaad veel 
meningsverschillen en verwarringen bestaan over de bestaande 
concepten. Een adequaat gebruik van taal en termen is 
noodzakelijk om coherente en krachtige wetten en 
beleidsmaatregelen te kunnen aannemen als antwoord op deze 
problemen. Deze analyse definieert  een aantal 
sleutelbegrippen die ECPAT België adviseert te gebruiken om 
schade aan slachtoffers te voorkomen.  
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september 2020. Mevrouw Dubravka Šimonović heeft een korte vragenlijst opgesteld over 
de verantwoordelijkheid van de staat om verkrachting strafbaar te stellen en te vervolgen, 
wat van belang kan zijn voor velen van u die zich inzetten om een einde te maken aan 
gendergerelateerd geweld tegen meisjes en jonge vrouwen. 
 
Bijdrage van het maatschappelijk platform aan het 3e voortgangsverslag (mei 
2020) 

Deze bijdrage van ECPAT België en Esperanto vond plaats in het kader van de voorbereidende 
werkzaamheden voor het derde voortgangsrapport van de Europese Commissie over de 
vooruitgang die is geboekt in de strijd tegen mensenhandel, overeenkomstig met artikel 20 
van de richtlijn inzake de bestrijding van de mensenhandel. 

Over de impact van COVID-19 
 
Kinderrechtencoalitie (KIRECO) en NGO coördinatie 
voor de Rechten van het Kind (de CODE) (april 
2020): deze bijdragen van ECPAT België waren 
gebaseerd op de analyse over hetzelfde onderwerp 
(zie hierboven).  
 
Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 
Europa-ODIHR (mei 2020): Het OVSE-Bureau voor 
Democratische Instellingen en Mensenrechten 
(ODIHR) ontwikkelt samen met de VN-entiteit voor 
gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen 
(VN-vrouwen) beleidsaanbevelingen voor de korte 
en de middellange termijn, op basis van gegevens 
die zijn verzameld via enquêtes onder overlevenden 

van mensenhandel en eerstelijnswerkers, om te zorgen voor de implementatie van een op 
mensen gebaseerde, genderbewuste en slachtoffergerichte aanpak van mensenhandel tijdens 
en na COVID-19. ECPAT België heeft bijgedragen aan deze aanbevelingen. 
 
In mei 2020 heeft het platform "Sterk Sociaal Werk BXL" van het “Vlaams Ministerie van 
Welzijn en Samenleving” 105 Brusselse sociaal werkers, waaronder ECPAT België, bevraagd 
over de impact van de gezondheidscrisis op hun doelgroepen en hun werk. Het doel is om 
maatschappelijk werk een stem te geven en de overheden bewust te maken van de sociale 
impact van de COVID-pandemie. Tijdens deze crisis groeide een gemeenschappelijke behoefte 
en een gemeenschappelijk bewustzijn om met de meest kwetsbare gezinnen en jongeren in 
Brussel te werken.  
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Bescherming van de mensenrechten tijdens en na COVID-19 (juni 2020): De speciale 
rapporteur voor de verkoop en seksuele uitbuiting van kinderen is begonnen met de 
voorbereiding van haar eerste thematische verslag aan de Mensenrechtenraad om te 
onderzoeken hoe de COVID-19-crisis de situatie van kinderen die het meest kwetsbaar zijn 
voor seksuele verkoop en uitbuiting, verder dreigt af te takelen. Er werd een oproep 
gelanceerd om alle belanghebbende partijen uit te nodigen en hun bijdragen in te dienen door 
een paar open vragen te beantwoorden, opgenomen in een gemeenschappelijke vragenlijst 
die is ontwikkeld door verschillende speciale procedures van mandaathouders. ECPAT België 
heeft bijgedragen aan deze vragenlijst voor ECPAT International.  
 
Onderzoek naar de impact van COVID-19 op misdrijven in verband met seksueel misbruik van 
kinderen - Netclean (juni 2020): het verslag van dit jaar was gericht op de vraag of de gevolgen 
van de COVID-19-pandemie een effect hebben gehad op misdrijven en onderzoeken in 
verband met seksueel misbruik van kinderen. ECPAT België heeft hieraan bijgedragen. 
 
Oproep tot bijdrage - EU-strategie 
ter bestrijding van seksueel misbruik 
van kinderen (juni 2020) 
 

De Europese Commissie bereidt een 
Europese strategie voor ter bestrijding van 
seksueel misbruik van kinderen, die in de 
eerste plaats gericht is op het voorkomen 
van misbruik, de rol van rechtshandhaving 
en de ondersteuning van slachtoffers.  
 
ECPAT International acht het van groot 
belang ervoor te zorgen dat deze strategie 
de juiste gebieden bestrijkt en ook de 
vraagstukken in verband met de seksuele 
uitbuiting van kinderen stevig integreert. In dit verband 
heeft ECPAT België bijgedragen aan een reactie waarin 
bepaalde overwegingen in het draaiboek worden 
belicht. 
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Enquête: standpunten van leden van het Europees platform van het 
maatschappelijk middenveld tegen mensenhandel, Edinburgh Napier University 
(juli 2020) 
 
Dit onderzoek analyseerde in hoeverre leden van het EU-platform tegen mensenhandel (CSP) 
hun organisaties beschouwen als belangrijke deelnemers en bijdragen aan het EU-
beleidsvormingsproces op het gebied van mensenhandel in de EU. Het probeert voorbeelden 
van beste praktijken en gebieden voor verbetering met betrekking tot de deelname van het 
maatschappelijk middenveld aan het beleidsvormingsproces aan te wijzen. 
 

Oproep tot het indienen van bijdragen - nieuwe EU-strategie voor de uitroeiing 
van mensenhandel (juli 2020) 
 
Via deze bijdrage heeft ECPAT International, via ECPAT België, een kritische analyse gegeven 
van de initiatieven die tot nu toe zijn ondernomen, met betrekking tot de geleerde lessen, de 
verworven kennis over wat heeft gewerkt en wat kan worden verbeterd, de resterende 
obstakels en de belangrijkste aspecten waarop moet worden gefocust om het misdrijf 
doeltreffend te bestrijden, met betrekking tot de interne en externe dimensie van 
mensenhandel, met inbegrip van de internationale samenwerking. 

 
Oproep tot het indienen van opmerkingen - Algemene reactie van het CRC over 
de rechten van kinderen in de digitale omgeving (september 2020) 
 
Het VN-Comité inzake de rechten van het kind werkt momenteel aan haar volgende algemene 
commentaar over de rechten van kinderen in de digitale omgeving. Ze nodigde daarom alle 
geïnteresseerde partijen uit om commentaar te geven op het project. ECPAT International 
heeft, met de steun van ECPAT België, een verslag ingediend om ervoor te zorgen dat de 
verschillende aspecten van seksuele uitbuiting van kinderen online niet over het hoofd worden 
gezien in de definitieve Algemene Toelichting.   

 
Openbare raadpleging voor de EU-strategie inzake de rechten van het kind 
(november 2020) 
 
De nieuwe strategie inzake de rechten van het kind zal het kader vormen voor het optreden 
van de Europese Unie om deze kinderrechten te bevorderen en te beschermen. De strategie 
zal een reeks maatregelen bevatten die de EU zal moeten uitvoeren en die met name 
betrekking zullen hebben op de rechten van de meest kwetsbare kinderen, kinderrechten in 
het digitale tijdperk, het voorkomen en bestrijden van geweld en het bevorderen van 
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kindvriendelijke justitie. ECPAT België heeft in het kader van deze raadpleging een vragenlijst 
beantwoord. 

 
Bijdrage aan het Children's Rights Action Plan (CRAP) 
 
ECPAT België kreeg in 2020 ook de kans om bij te dragen aan de nieuwe CRAP van de Federatie 
Wallonië-Brussel. Dit was een gelegenheid om mensen eraan te herinneren dat geweld ook 
seksueel geweld omvat, en dat dit niet mag worden vergeten. Sterker nog, volgens de Raad 
van Europa is één kind op vijf slachtoffer van seksueel geweld, bijgevolg is het noodzakelijk om 
concrete maatregelen te nemen. Hoewel er een federaal actieplan is tegen mensenhandel 
(met inbegrip van mensenhandel voor seksuele doeleinden), is er geen federaal, regionaal of 
communautair actieplan tegen seksueel geweld tegen kinderen. 
 
Bijdrage aan de ontwerpresolutie ingediend door Zakia Khattabi, voormalig 
plaatsvervangend lid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en momenteel 
federaal minister 

 
Na een discussie met ECPAT België diende Zakia 
Khattabi, voormalig algemeen parlementslid in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, een 
ontwerpresolutie in om België ambitieuze tools te 
bieden in de strijd tegen seksuele uitbuiting van 
kinderen online.  
 
Deze ontwerpresolutie werd uitgebreid 
becommentarieerd en verrijkt door ECPAT België, 
dat het initiatief alleen maar kan feliciteren! 

 
In mei 2020 ondervroeg het platform “Sterk 
Sociaal Werk BXL”onder het “Vlaams Ministerie 
van Welzijn en Samenleving” 105 
maatschappelijke werkers in Brussel, waaronder 

ECPAT België, over de impact van de gezondheidscrisis op zowel hun doelgroepen als hun 
werk. Het doel is om sociaal werk een stem te geven en overheden voor te lichten over de 
sociale impact van de COVID-pandemie. Tijdens deze crisis heeft zich een gemeenschappelijke 
drijfveer en bewustzijn ontwikkeld om met de meest kwetsbare gezinnen en jongeren in 
Brussel te werken.  
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ACHTER DE SCHERMEN 
Focus op 
 

30 jaar ECPAT International 
 
Dit jaar, 2020, was het 30-jarig jubileum van ECPAT. Wat begon als een campagne op 
initiatief van een kleine groep mensen om seksuele uitbuiting van kinderen met het oog op 
prostitutie in Azië te bestrijden, is nu het grootste wereldwijde netwerk ter bestrijding van 
seksuele uitbuiting van kinderen, met 118 lidorganisaties in 102 landen. Dit is een kans om 
even stil te staan bij de acties van het ECPAT-netwerk. 
 
Aan het einde van de Vietnamoorlog in 1975 begonnen touroperators reizen naar Azië aan 
te bieden.  Al snel kwamen heel wat gevallen van seksuele uitbuiting van kinderen aan het 
licht. In 1987 wekte 
de dood van Rosario, 
een Filippijns meisje, 
publieke 
verontwaardiging op. 
Na te zijn gemarteld 
en seksueel uitgebuit 
te zijn door  een 
Oostenrijkse arts, 
overleed het jonge 
meisje op 12-jarige 
leeftijd aan de 
gevolgen van een 
vibrator die 7 
maanden lang in haar lichaam zat.  
 
Het was tijdens een toerismebeurs in 1990 dat Ron O'Grady zich bewust werd van de omvang 
van de uitbuiting van kinderen. Geschokt en verontwaardigd door het groeiende aantal 
toeristen dat reist met het doel kinderen seksueel uit te buiten, richtten Ron en andere 
activisten in augustus 1990 de campagne End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) op.           
 
Geleidelijk aan verzamelde ECPAT nieuwe leden en werkte samen met verschillende actoren 
om te strijden tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. Voor ECPAT is samenwerking altijd 
een essentieel onderdeel geweest om te werken in een netwerk. Sinds 1998 heeft de 
ontwikkeling van het internet een sterke invloed gehad op de seksuele uitbuiting van kinderen 
en bijgevolg ook op het werk van ECPAT. Nieuwe technologieën maken het namelijk niet alleen 
mogelijk om kinderpornografie snel te delen en te bekijken, maar ze vergemakkelijken ook het 
contact tussen de seksuele delinquenten en kinderen.   
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Online seksuele uitbuiting is een belangrijk thema in de bescherming van kinderen en het 
ECPAT-netwerk heeft talrijke belangenbehartigingscampagnes opgezet om de bescherming 
van kinderen in de wet te versterken. De verschillende leden van ECPAT hebben ook 
opleidings- en bewustmakingsactiviteiten opgezet voor professionals uit de toeristische sector 
en jongeren om hen de instrumenten in handen te geven om zichzelf te beschermen. ECPAT 
België heeft het (De)click project opgezet, een project over online veiligheid door en voor 
jongeren. 
 
De gezondheidstoestand 

De pandemie, die vele structuren trof, heeft ook impact gehad op het werk van ECPAT België.  

Veel evenementen moesten worden afgelast of uitgesteld, waaronder een reeks 
opleidingsactiviteiten, een toneelstuk, een bewustwordingscampagne en tal van trainingen.  
In deze situatie behoren kinderen echter ongetwijfeld tot de meest getroffenen. Zoals Child 
Focus meldde, is het aantal gevallen explosief gestegen door de talrijke opsluitingen: het 
aantal meldingen van "grooming", d.w.z. volwassenen die minderjarigen online benaderen 
met het oog op seksueel misbruik, is verdrievoudigd. Het aantal gevallen van seksuele 
afpersing is met 118% gestegen, terwijl het aantal klachten over online seksuele intimidatie 
van jongeren is verdubbeld. 

 
Onze sociale netwerken 
 
De website van ECPAT België is in 2020 druk bezocht. Op onze sociale netwerken is het 
aantal abonnees aanzienlijk gestegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECPAT België is aanwezig 
op Facebook, LinkedIn, 
Instagram en Twitter. 
Doe met ons mee! 
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Financiën 
Deze grafieken zijn afkomstig van tijdelijke rekeningen en zijn onderhevig aan kleine wijzigingen. 
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Bedankt  
Bedankt aan de vrijwilligers die zich dit jaar persoonlijk hebben ingezet voor ECPAT België. 
Een speciaal woord van dank gaat uit naar Ariane Couvreur, coördinator en naar de 2020-
stagiaires, wiens werk cruciaal is geweest, Alexia Gallucci, Rachel Ehrhart en Camille De 
Marchi. 
 
Ook bedankt aan de Raad van Bestuur, David Boulanger, Katlijn Declerq en Emmanuelle 
Vacher, en aan de leden van de Algemene Vergadering, Isabelle De Maegt, Sophie Jekeler, 
Thomas Maertens, Milena Michel, Sofia Rebolledo, Danielle Van Kerckoven en Karl Wintgens. 
 
Tot slot willen we al onze donateurs enorm bedanken, zonder wie niets mogelijk zou zijn. U 
geeft leven aan onze acties. 
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