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PROGRAMMA-UPDATE 2020

Ondanks de beperking van grensoverschrijdende 
migratie, was er tijdens de pandemie in 2020 
nog steeds sprake van mensenhandel in de 
Aziatische regio. Terre des Hommes en haar 
partners moedigden leiders van gemeenschappen, 
religieuze groeperingen, overheidsinstanties en 
jeugdclubs aan om gevallen van mensenhandel 
op te sporen en te melden. Terwijl de regio lang-
zaam haar grenzen opent, zet de organisatie 
haar net werken in om migrantenkinderen en 
kinderen die risico lopen verhandeld te worden, 
te ondersteunen.

DE STRIJD TEGEN KINDERHANDEL
IN AZIË

Satkhira, een zuidwestelijk district in Bangladesh, 
is een van de belangrijkste smokkelroutes naar 
India via de grens. Kinderen worden door 
mensen    handelaars in de val van een nephuwelijk 
gelokt, of moeten heel jong trouwen. Vervolgens 
worden zij naar een buurland verplaatst, 
ver weg van familie.

Als reactie op deze praktijken kwam Sakibur (op 
de foto, in het blauwe shirt) naar voren als een 
kinderrechtenverdediger. Sinds maart 2019 neemt 
Sakibur deel aan verschillende bewustwordings-
sessies van Terre des Hommes. In 2020 gaf hij 
1.340 mensen voorlichting over kindhuwelijken, 
kinderhandel en gender gerelateerd geweld.

Sakibur: ‘Terre des Hommes helpt ons kinder- en 
mensenhandel te voorkomen en de veiligheid van 
kinderen en vrouwen te verbeteren.’

‘Dankzij de steun van Terre des Hommes 
Nederland zijn we ons bewust van onze rol als 
change makers en kinderrechtenverdedigers.’

SAKIBUR REDT KINDEREN UIT
MENSENHANDEL

 BANGLADESH
 NEPAL
 FILIPPIJNEN

MET UW HULP 
KAN TERRE DES HOMMES...

...training geven aan school
commissies (ouders en 
leraren) in aanwezigheids
registratie en opvolging van 
(mogelijke) kindarbeiders. 

...schoolmaterialen en een 
schooluniform aanschaffen 
voor één kind.

 ...startkapitaal verschaffen 
om een eigen bedrijfje te star
ten, na een vakopleiding.

...schoolmaterialen en een 
schooluniform aanschaffen 
voor één kind.

€ 15,- 

€ 135,- 

€ 270,- 

€ 25,- 

DANKZIJ UW STEUN KUNNEN WE STRIJDEN 
TEGEN KINDERUITBUITING!

IBAN NL10 INGB 0000 252525

Een beknopt overzicht van de resultaten in 2020

 125  kinderen zijn opgeleid tot ‘agent of 
change’ waardoor ze beter voor zichzelf 
en anderen op kunnen komen, bijvoor
beeld in kinderclubs en op school.

 312.305 kinderen en gemeenschapsleden nemen 
deel aan bewustwordingsactiviteiten 
rondom de gevaren van kinderhandel.

 67 dialogen zijn gevoerd met 
  gemeenschaps en religieuze leiders.

 1.021 ambtenaren nemen deel aan 
trainingen over kinderhandel 
en onveilige migratie.

 186 Maatschappelijke organisaties 
  worden getraind in gender

gelijkheid en bijbehorende 
rechten.

Foto’s: Terre des Hommes

Om slachtoffers van seksuele uitbuiting te 
beschermen, brengen wij ze niet herkenbaar in 
beeld en gebruiken we niet hun werkelijke namen.
 
Kijk op de website voor meer informatie over 
de achtergrond van kinderarbeid, de aanpak van 
Terre des Hommes en in welke landen wij actief 
zijn. Ga naar: tdh.nl/programmas 

BEDANKT VOOR UW STEUN!
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ONZE AANPAK

Kinderen weerbaar maken tegen kinder handel, 
door hen uit te leggen wat deze praktijken  
zijn, dat ze illegaal zijn en negatieve gevolgen 
voor hen hebben. Hetzelfde doen we met hun 
ouders/verzorgers en de gemeenschappen 
waarin ze wonen.

Samenwerken met lokale organisaties en 
de particuliere sector, zodat ook zij hun 
steentje kunnen bijdragen aan de strijd tegen 
kinderhandel. Bijvoorbeeld vervoersbedrijven 
(denk aan busbedrijven), kunnen hun 
chauffeurs vragen te letten op kinderen die 
alleen reizen.

Samenwerken met lokale en nationale 
overheden om hun beleid als het gaat om 
kinderbescherming te verbeteren, en 
daders op te sporen en te berechten. 
Omdat kinderhandel landsgrenzen 
overschrijdt, is het belangrijk dat ons 
programma op regionaal niveau goed 
functioneert. Dan kunnen overheden met 
elkaar samenwerken bij grensovergangen.

‘Preventie van kinderhandel door versterking van de gemeenschap’ is een door de 
Girls Advocacy Alliance gefinancierd lobby project. Het project richt zich op de bestrijding 
van kinderhandel door gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en de overheid 

te ondersteunen. Het project werd in 2020 uitgevoerd in vijf districten in Bangladesh. 

Enkele resultaten uit 2020 

 7  districten werden geholpen om kinder- en  
 mensenhandelzaken snel te vervolgen.

 
 12 commissies werden opgericht om kinder- en 

mensenhandel tegen te gaan.

 
 24 kinderen nemen deel aan deze commissies als 

jeugdvertegenwoordigers.

MAHMUDUL KABIR STRIJDT AL 40 JAAR TEGEN KINDERUITBUITING

CAMPAGNE LEIDT TOT VERSNELDE INVOERING VAN WETSVOORSTEL

eenheden voor de bestrijding van mensenhandel 
op te richten.
Deze campagne werd gestart vanwege het succes 
van een soortgelijke interventie in het verleden, 
waarbij eveneens werd gevraagd om eenheden 
voor de bestrijding van mensenhandel. In juli 
2020 ging de regering akkoord met de oprichting 
van anti-mensenhandelcommissies in alle 
districten van het land.

Als onderdeel van een lobbycampagne stuurde 
het India-team ongeveer 50.000 ondertekende 
ansichtkaarten naar de premier van India. 
Ze eisten onmiddellijke inwerkingtreding van de 
wet rondom mensenhandel in het parlement. 
Het campagneteam en maatschappelijke 
organisaties kaartten de problemen ook aan bij 
de State Crime Investigation Department van de 
Indiase regering, om onmiddellijk nieuwe 

Mahmudul Kabir werkt al 40 jaar voor Terre des 
Hommes in Bangladesh. Hij is betrokken geweest 
bij veel projecten en programma’s. Welke 
ontwikkelingen heeft hij in die tijd gezien?

‘Terre des Hommes heeft duizenden kinder-
levens gered van armoede: met voedsel- en 
medische hulp, onderwijs en vakopleidingen. 
We hebben straatkinderen beschermd tegen 

misbruik en uitbuiting, en kinderen uit arbeids-
situaties gehaald. In een veilige omgeving 
werken we aan hun herstel en ontwikkeling.’

‘De afgelopen jaren heeft Terre des Hommes 
meer ingezet op preventie en structurele oplos-
singen. Onze focus ligt daarbij op de meest 
kwetsbare kinderen, zoals etnische minder  -
heden en kinderen in afgelegen gebieden.’

Uitgelicht 
project
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