
 

 
 

ECPAT in EUROPA: We moeten kinderen in Oekraïne beschermen tegen de 
oorlog en de consequenties ervan! 

 

ECPAT-leden in Europa roepen overheden op tot het nemen van een urgente actie om rechten van 
kinderen in conflict in Oekraïne te beschermen. 

 
 

EUROPA—De wereld is geschokt door de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanval op Oekraïne en zijn 
bevolking. Deze oorlog heeft niet alleen geleid tot het verlies van levens van veel burgers, waaronder kinderen, 
maar ook tot massale ontheemding van gezinnen uit hun huizen, terwijl ze proberen te ontsnappen aan de 
vijandelijkheden. Volgens data van de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR worden momenteel minstens 
anderhalf miljoen mensen opgevangen in landen die grenzen aan Oekraïne. Verenigde Naties en andere 
vluchtelingenorganisaties schatten het aantal mensen dat op de vlucht is of gaat voor de huidige invasie op 4 tot 
7 miljoen. En volgens recente gegevens van het Ministerie van Volksgezondheid van Oekraïne zijn minstens 36 
kinderen gedood. 
 
Alle ECPAT-leden in Europa die zich bij deze verklaring hebben aangesloten en die nationaal en internationaal 
werken om een einde te maken aan seksuele uitbuiting van kinderen, maken zich grote zorgen over de gevaren 
waarmee kinderen worden geconfronteerd die zich momenteel in Oekraïne bevinden of die op de vlucht zijn voor 
de oorlog, waaronder lichamelijk letsel, het verlies van mensenlevens, het verlies van familie, ernstige emotionele 
problemen, het verlies van scholing en onderwijs en het gebrek aan veilig onderdak. Ook wordt hun toegang tot 
voedsel, water, onderdak, medische zorg en psychosociale ondersteuning ernstig bedreigd door de oorlog. 
 
Deze oorlog vormt een ongekende bedreiging voor alle getroffenen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren 
in de samenleving: kinderen. In elk conflict worden kinderen de dupe van de fysieke en emotionele schade. We 
zijn diep verontrust over het geweld waaraan zij worden blootgesteld. We zijn zeer ontzet over de schendingen 
van hun rechten onder het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Het internationaal humanitair recht 
vereist dat iedereen de levens van burgers beschermt. Het VN-Kinderrechtenverdrag eist daarnaast dat staten alle 
haalbare maatregelen nemen om de bescherming van en de zorg voor kinderen die getroffen zijn door een 
gewapend conflict te waarborgen. Hun rechten moeten worden gerespecteerd. 
 
Sinds het begin van deze oorlog ondersteunen onze lidorganisaties in Oekraïne, Polen, Roemenië, Hongarije, 
Moldavië en in heel Europa duizenden kinderen en families uit Oekraïne die de oorlog ontvluchten en bescherming 
zoeken.  
 
Volgens informatie van ECPAT-leden zijn er tal van niet-begeleide kinderen onder de vluchtelingen. In de chaos is 
er een gebrek aan informatie over vermiste kinderen in Oekraïne of in de buurlanden. ECPAT weet dat niet-
begeleide en vermiste kinderen bijzonder kwetsbaar zijn voor mensenhandel, misbruik en seksuele uitbuiting. 
Hun veiligheid moet een prioriteit zijn! 
 
ECPAT-leden in Europa die zich scharen achter deze boodschap dringen er bij regeringen, de Europese Commissie, 
maatschappelijke organisaties en humanitaire missies in heel Europa er op aan om onmiddellijk actie te 
ondernemen om niet-begeleide minderjarigen snel te identificeren en te plaatsen in een veilige, kindvriendelijke 
en beschermde omgeving, met volledige toegang tot het kinderbeschermingssysteem, inclusief de onmiddellijke 
aanstelling van een voogd en snel herstel van het contact met hun ouders en andere verzorgers. 
 
 



 
 

Herinnering: bel gratis het telefoonnummer 116-000 Missing Children Hotline of 116-111 Child Helplines, 
beschikbaar in ten minste 32 Europese landen om een vermist of uitgebuit kind te melden of om hulp te vragen 
voor een kind. 

 
Vragen van de pers en de media, gelieve contact op te nemen met: 
 
Altin Hazizaj, ECPAT Albania, lid van ECPAT International Board for Eastern Europe, 
E-mail: altin.hazizaj@crca.al (Talen: Albanees, Engels, Frans en Italiaans) 
 
Carrie van der Kroon, ECPAT Nederland, lid van ECPAT International Board for Western Europe, 
E-mail: c.vanderkroon@defenceforchildren-ecpat.nl (Talen: Nederlands, Engels en Spaans) 
 

 
Deze boodschap wordt onderschreven door de leden van ECPAT International in de volgende landen: 
 

ARSIS Association for the Social Support of Youth, Greece 
CRCA / ECPAT Albania 
Crisis Center "Care", Kazakhstan 
Defence for Children – ECPAT Netherlands 
ECPAT Bulgaria - Neglected Children Society 
ECPAT Austria 
ECPAT Belgium 
ECPAT France 
ECPAT Germany 
ECPAT Italy 
ECPAT Luxembourg 
ECPAT Norway 
ECPAT Portugal 
ECPAT Sweden 
ECPAT UK 
Empowering Children Foundation, Poland 
First Children’s Embassy in the World Megjashi, North Macedonia 
Hintalovon Foundation, Hungary 
Journalists for Human Rights, North Macedonia 
La Strada Moldova 
Network of Organizations for Children of Serbia 
NGO Isiqbolli Avlod, Uzbekistan 
Public Health Foundation of Georgia 
Sana Sezim, Kazakhstan 
Save the Children Finland 
Tartu Child Support Center, Estonia 
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