MET UW HULP
KAN TERRE DES HOMMES...

BABES PAKT HAAR LEVEN
NA UITBUITING WEER OP
Het 14-jarige meisje Babes leefde een heel normaal leven. Met haar familie groeide ze op in de
Filipijnse stad Lapu-Lapu. Ze ging net als haar vier
broers en zussen naar school. Haar ouders verdienden voldoende met een fruitkraam en werk
als taxichauffeur. Alles ging goed met Babes, totdat
haar moeder ziek werd. Na de geboorte van haar
jongste kind kreeg zij psychische klachten . De
medische kosten waren zo hoog dat het gezin in
financiële problemen raakte. Babes en haar
oudere zus stopten met school om voor hun
moeder te zorgen. Hun vader moest nog harder
werken. Babes kreeg zoveel stress dat ze met foute
vrienden drugs ging gebruiken. Het duurde niet
lang voordat zij in de prostitutie werd uitgebuit om
geld te verdienen, voor haar familie en om haar
verslaving te kunnen betalen. Ze was pas twaalf jaar
oud. Babes werd ontdekt door onze lokale partner.
Het meisje krijgt nu psychosociale en medische
hulp in een buurtcentrum. Stap voor stap leert ze
omgaan met haar ervaringen. Die ervaringen deelt
ze nu ook met andere kinderen op straat. Zo zien
zij dat hulp beschikbaar is én zo helpt ze voor
komen dat andere kinderen in dezelfde situatie
belanden. Ondertussen volgt Babes een vakopleiding tot naaister zodat zij straks in haar eigen
inkomen kan voorzien.

DANKZIJ UW STEUN KUNNEN WE
STRIJDEN TEGEN KINDERUITBUITING!

IBAN NL10 INGB 000 252525

€ 15,-

25 kinderen en hun families
een week lang rechtsbijstand
geven

€ 25,-

Een schooluniform, boeken
en een plek om te leren
regelen voor een kind

€ 45,-

Een kind naar school sturen
en inkomensondersteunende
activiteiten voor het gezin
faciliteren

DE STRIJD TEGEN SEKSUELE UITBUITING
IN AZIË
In Azië neemt de seksuele uitbuiting van kinderen toe. Dat
gebeurt via internet en ter plekke, waarbij toeristen en
expats vaak de daders zijn. Beide vormen van misbruik
staan niet los van elkaar. Via internet kunnen kindermisbruikers op reis makkelijk contact leggen met kinderen en hun
vertrouwen winnen (‘groomen’), voordat ze hen op hun
plaats van bestemming opzoeken. Het werkt ook andersom:
de toeristen kunnen na hun vakantie kinderen online blijven
misbruiken via ‘live streaming’ en het maken en bekijken
van afbeeldingen/video's van kindermisbruik. In 2019 is de
strijd tegen seksuele uitbuiting onverminderd doorgegaan
met grote projecten om sekstoerisme aan te pakken zoals
WATCH Asia.

BANGLADESH
CAMBODJA
NEPAL

FILIPPIJNEN
THAILAND
INDONESIË

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2019

1.181
BEDANKT VOOR UW STEUN!

Kijk op de website voor meer informatie over de
achtergrond van seksuele uitbuiting van kinderen,
de aanpak van Terre des Hommes en in welke
landen wij actief zijn. Ga naar: tdh.nl/programmas
Foto’s: Terre des Hommes / Arie Kievit
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PROGRAMMA-UPDATE 2019

662
1.468

kinderen krijgen directe ondersteuning
(opvang, medische ondersteuning,
onderwijs)

2.481
97

kinderen zijn direct in veiligheid gebracht
kinderen zijn getraind om zaken van
seksuele uitbuiting aan te kaarten en op
te komen voor hun rechten

185.184 kinderen en gemeenschapsleden nemen
deel aan bewustwordingsactiviteiten
rondom de gevaren van seksuele
uitbuiting van kinderen

80
1.838

kinderen leren hoe ze aangifte kunnen doen
bijeenkomsten & dialogen met bedrijven
over o.a. het maken van beleid inzake
seksuele uitbuiting
dialogen met gemeenschapsleiders,
religieuze leiders en maatschappelijke
organisaties
medewerkers van politie en justitie
zijn getraind in o.a. kindvriendelijke
interviewtechnieken en aanpak van
seksuele uitbuiting van kinderen
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EEN NIEUWE START VOOR BOOK

ONZE AANPAK
We houden voorlichtingscampagnes, zodat
de inwoners van landen in Azië weten aan
wat voor gevaren kinderen kunnen blootstaan. Daarnaast leren kinderen hoe ze veilig
kunnen internetten en leggen we contact met
bedrijven in de reis- en toerisme-industrie,
zodat we samen met hen kindersekstoerisme en online misbruik kunnen tegengaan.

Ook internet- en telefoonproviders horen bij
onze partners, net als banken (zij kunnen via
financiële transacties daders opsporen),
horecabedrijven, hotels en reisbureaus. We
helpen landen bij het opstellen van wetten die
het bezit van kinderporno strafbaar stellen,
met uitzondering van Thailand en de Filipijnen, die deze wetten al hebben, en werken
samen met media, bekende personen en
bedrijven om de publieke opinie, gemeenschapsleiders en regeringen te beïnvloeden.

Kinderen die het slachtoffer zijn van online
seksueel misbruik en seksueel misbruik
door toeristen krijgen van ons onder meer
medische en psychologische zorg, onderdak
en juridische bijstand. Ook zorgen we ervoor
dat ze kunnen terugkeren naar hun familie
(als dat veilig is) of gemeenschap, weer naar
school gaan, of een vakopleiding volgen.

Slachtoffers van seksuele uitbuiting in
toerisme en online seksuele uitbuiting
krijgen van ons rechtsbijstand.
We trainen politiefunctionarissen,
rechters en officieren van justitie, zodat zij
slachtoffers op een kindvriendelijke manier
behandelen. Daarnaast werken we samen
met gemeenschappen en ondersteuningsgroepen voor kinderen, die informatie
verzamelen over mogelijk seksuele uitbuiting.

We werken samen met regeringen, zodat ze
de aanpak van seksueel misbruik van
kinderen op reis en online seksueel misbruik
hoog op hun politieke agenda’s zetten.
Daarnaast lobbyen we binnen samenwerkingsorganisaties van Aziatische landen,
zoals de ASEAN (Association of Southeast
Asian Nations) en SAARC (South Asian
Association for Regional Cooperation), zodat
ze gezamenlijk de problemen te lijf gaan.

project
Eind 2018 is Terre des Hommes gestart met een nieuw project in Cambodja gericht op de aanpak
van seksuele uitbuiting van kinderen op reis. Dit project is in 2019 verder ontwikkeld. We hebben
uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van seksuele uitbuiting van kinderen in toerisme
en bijbehorende netwerken in Cambodja. Dit geeft houvast voor de ontwikkeling van ons programma.

6.350 gemeenschapsleden en kinderen werden
voorgelicht met nieuwe materialen over de
gevaren van internet en toenemend
toerisme. Met deze nieuwe materialen
stimuleren we participatie van de kinderen
waardoor de boodschap beter blijft hangen.
31 slachtoffers kregen steun bij juridische
procedures.
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1.746 politieambtenaren zijn getraind om
kinderen gerust te stellen tijdens verhoren
en zijn kindvriendelijke ruimtes gecreëerd.
12 jongeren zijn getraind als ‘Agent of Change’ en
zijn actief op sociale media om aandacht te
vragen voor de rechten van kinderen. Ook
geven zij trainingen op school om bijvoorbeeld
te waarschuwen voor de gevaren van internet.

Book komt uit een arm gezin in de provincie
Chonburi, Thailand. De nu 14-jarige jongen groeide
op bij zijn oma en werd al heel vroeg de straat
opgestuurd om te bedelen. Jong en alleen was hij in
die gevaarlijke omgeving kwetsbaar voor seksueel
misbruik. Hij smeekte zijn oma of hij mocht
stoppen met bedelen en naar school te laten gaan.
Maar zij weigerde. Toen ontmoette hij medewerkers van een Terre des Hommes-partner. Deze
luisterde naar zijn verhaal en boden hem direct
hulp. Book kan herstellen in een opvanghuis en
voelt zich eindelijk veilig. Hij krijgt psychologische
zorg, juridische hulp om te getuigen tegen zijn
misbruikers én hij kan eindelijk naar school.
Naar schatting worden 30.000 tot 40.000
Thaise kinderen seksueel uitgebuit in Thailand.
In deze schattingen zijn migrantenkinderen
nog niet eens meegenomen.

In India worden zo’n 80.000 meisjes en vrouwen
uitgebuit door het Devadasi-systeem. Dit systeem
is al meer dan dertig jaar verboden, toch lijden
nog elke dag tienduizenden meisjes en vrouwen
onder deze kwalijke traditie. Devadasi is een oude
Hindoe-traditie waarbij ouders uit naam van
religie een dochter toewijden aan een leven van
sekswerk voor gemeenschapsleden uit de hogere
kasten. In een soort huwelijksceremonie wordt het
meisje ‘toegewijd aan God’. Dit gebeurt meestal
voordat zij in de puberteit komt. Maar kinderen
worden soms al op vijfjarige leeftijd ter beschikking gesteld. Vroeger brachten de meisjes hun
leven vervolgens door in een tempel, maar tegenwoordig wonen ze thuis bij hun familie.
De Devadasi-traditie is een winstgevende onder
neming geworden voor veel arme gezinnen. Er
wordt verdiend aan de mannen die seks hebben
met de meisjes, en dat geld wordt vaak gebruikt om
eten te kopen voor het gezin en om jongere broers
en zusjes naar school te kunnen laten gaan. De
Devadasi leren ook diverse klassieke tradities zoals
volksdansen. Er bestaan nog steeds talloze dansgroepen die optredens verzorgen. Oudere Devadasi
vrouwen staan aan de leiding en faciliteren de
seksuele uitbuiting van de jonge meisjes door
lokale mannen. Bijvoorbeeld in Kudligi, een kleine
stad waar meer dan 200 Devadasi-families wonen.

‘Een goedkoop land om in te reizen, aanbod
van goedkope seksuele diensten en armoede
zijn factoren die het voor reizigers
aantrekkelijk maken een bezoek te brengen
aan Cambodja. Kinderen zijn hier vaak het
slachtoffer van en het heeft grote gevolgen voor
onze gemeenschappen. We werken hard om
gemeenschappen bewust te maken van de
negatieve gevolgen van deze vorm van
kinderuitbuiting om te voorkomen dat het
zich verder ontwikkelt.’
Chantha, maatschappelijk werker
voor WATCH Cambodja.

NANDINI ONTSNAPT
AAN HET DEVADASI-SYSTEEM
Nadat haar moeder jong overleed, kwam Nandini
bij haar grootmoeder terecht. Het meisje moest
zich van haar oma toewijden aan de Devadasi-traditie. Zo werd Nandini na een optreden in een
Devadasi-show slachtoffer van seksuele uitbuiting.
Nandini kon met onze hulp uit het systeem
stappen: ze heeft psychosociale hulp gekregen én
ze heeft een opleiding gevolgd waardoor ze nu zelf
haar inkomen verdient. Maar bovenal heeft ze
haar waardigheid teruggevonden.
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