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SAMENVATTING
WATCH Cambodja is een driejarig project dat gericht is op het voorkomen en aanpakken van seksuele uitbuiting van
kinderen in de toeristische en reissector (SECTT) in Siem Reap, Cambodja. Het doel van het project is te zorgen dat minderjarige
slachtoffers toegang krijgen tot slachtofferhulp zoals medische en psychosociale opvang wanneer ze gered worden uit
situaties van seksuele uitbuiting. Daarnaast is het ook de bedoeling om bewustwording binnen kwetsbare gemeenschappen
in Siem Reap te verhogen waardoor ze in staat zullen zijn het risico op SECTT in hun gemeenschappen te bewaken en te
voorkomen. Het project is tevens bedoeld om overheidsinstellingen binnen het strafrechtelijk systeem in staat te stellen
onderzoek te verrichten waarbij het kind centraal staat, om betere bescherming te bieden aan slachtoffers en getuigen
van SECTT gedurende de gehele strafrechtprocedure.

ACHTERGROND

ontvangen ze niet de intensieve zorg die ze nodig

De toerisme en reisbranche in Cambodja heeft de

hebben. Andere problemen die een rol spelen zijn

afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt.

bijvoorbeeld een gebrek aan adequate verwijzings-
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Het land ontving in 2016 meer dan 5 miljoen toeristen,

systemen/casemanagementprocessen, een gebrek aan

in 2006 waren het er minder dan 2 miljoen. Dit maakt

middelen en het ontbreken van voldoende kennis en

Zuidoost-Azië wereldwijd tot de snelst groeiende regio

vaardigheden bij overheids- en rechtshandhavings-

op het gebied van toerisme Het toerisme concentreert

ambtenaren.
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zich met name in de regio Siem Reap aangezien de
beroemde Angkor Wat tempel zich hier bevindt.

Ook bij families, gemeenschappen, kinderbeschermingsgroepen en -netwerken is de kennis met betrekking tot

Meer toerisme heeft vele voordelen maar het brengt

SECTT onvoldoende, waardoor mechanismen die

ook een verhoogd risico met zich mee voor wat betreft

kinderen moeten beschermen achterlopen op de ontwik-

seksuele uitbuiting. Terwijl Thailand en de Filippijnen

kelingen, met als gevolg dat kinderen kwetsbaar blijven.

al langere tijd een aantrekkingskracht uitoefenen op

Over het algemeen zijn families zich niet bewust van

personen die erop uit zijn om kinderen te misbruiken

de impact van deze vorm van misbruik op hun kinderen

en uit te buiten, zijn landen als Cambodja een nieuw

en zijn ze niet in staat de benodigde steun te bieden.

doelwit geworden. Er zijn aanwijzingen dat dit het
gevolg is van verbeterde preventieve maatregelen in
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Het feit dat SECTT binnen de Cambodjaanse overheid

meer traditionele hotspots zoals Thailand . Vooral in

slechts geringe aandacht krijgt, is gedeeltelijk te wijten

Cambodja is dit gekoppeld aan de combinatie van de

aan het ontbreken van nauwkeurige gegevensverzame-

sterke toename van het toerisme, armoede, kwetsbaar-

lingssystemen en dus het ontbreken van gegevens over

heid van kinderen en de kleine pakkans. Westerse daders

prevalentie/incidentie. De capaciteit voor wetshandha-

krijgen in de media de meeste aandacht en zij zijn

ving is ook ontoereikend (kindvriendelijke procedures,

waarschijnlijk ook het voornaamste doelwit van bescher-

vertrouwelijkheid, langzame afwikkeling van onder-

mende maatregelen, maar binnenlandse/regionale

zoeken en trage respons op meldingen van SECTT).

reizigers worden in toenemende mate gezien als reële

Er is grote noodzaak om de samenwerking tussen

en potentiële daders .

internationale/nationale rechtshandhavingsinstanties
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en het delen van informatie en/of bewijsmateriaal te
Nauwkeurige informatie over kinderen die seksueel

verbeteren.

worden uitgebuit in Cambodja is beperkt, hoewel
onderzoek aantoont dat het een ernstig probleem is.
Wanneer kinderen uit situaties van seksuele uitbuiting
gered worden, zijn er niet voldoende opgeleide maatschappelijk werkers en medische professionals om
gehoor te geven aan hun complexe behoeften en
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verlening (juridische ondersteuning toegespitst op

De voornaamste doelstelling van dit project is om te

kinderen, medische zorg, psychosociale ondersteuning

zorgen voor kwalitatief hoogwaardige diensten voor

aangepast aan leeftijd en geslacht), gebaseerd op evalua-

kinderbescherming, zodat minderjarige slachtoffers

ties van risico en noodzaak. De kwaliteit van de diensten

kunnen herstellen van hun traumatische ervaringen. Veel

die aan kinderen geboden wordt, zal nauwlettend

kinderen hebben moeite om volwassenen te vertrouwen

gecontroleerd worden door middel van regelmatige

nadat ze zijn misbruikt. Daarom zal dit project zich

bezoeken, reflectiebijeenkomsten voor alle projecten en

richten op de verstrekking van ‘kindvriendelijke’ dienst-

beoordelingen van individuele casussen. Er zal overleg
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met de kinderen en grondige evaluatie van de project-

hebbenden hun inspanningen bundelen om SECTT

activiteiten plaatsvinden om permanente relevantie,

te voorkomen en te bestrijden.

opvolging en betrokkenheid te garanderen.
Het project zal zich toespitsen op het verlenen van
Het project beoogt ook bewustzijn binnen de gemeen-

directe zorg aan 350 kwetsbare kinderen door middel

schappen te vergroten met het doel het risico op SECTT te

van passende dienstverlening, bijvoorbeeld in de vorm

bewaken en te voorkomen. Door middel van een alom-

van juridische ondersteuning toegespitst op kinderen,

vattende strategie zullen gemeenschappen, kinderen/

medische zorg, psychosociale ondersteuning aangepast

jongeren, dienstdragers en communautaire netwerken

aan leeftijd en gender. Tevens zal het project 10.000 leden

van tipgevers meer inzicht gegeven worden in SECTT.

van gemeenschappen in Siem Reap sensibiliseren en

Dit moet hen in staat stellen om kinderen die risico lopen

hun bewustzijn vergroten en trachten de capaciteit van

te bewaken en te identificeren, gevallen van SECTT te

overheidsinstellingen te versterken om onderzoek te

melden en met de juiste personen/maatschappelijke

verrichten waarbij het kind centraal staat, om zo betere

organisaties in contact te treden om diensten/steun te

bescherming te bieden aan slachtoffers en getuigen van

verlenen. We zullen ook nauw met de overheid samen-

SECTT gedurende de gehele strafrechtprocedure.

werken en lobbyen en pleiten dat verschillende belang-

BEOOGDE RESULTATEN
• Minderjarige slachtoffers krijgen toegang tot 		

		
		 en deelnemers van bewustwordingstrainingen

slachtofferhulp door betere coördinatie tussen 		

		 moet zich actief inzetten om een solide kinder-

NGO’s, politiediensten, rechtscollege en overheids-

		 beschermingssysteem op te bouwen.

instanties.
• Minderjarige slachtoffers ontvangen direct 		

• Gemeenschappen moeten een goed beeld hebben
		 van de risico’s van SECTT en weten hoe deze te

		 psychosociale ondersteuning op het moment van

		beperken.

		 crisisinterventie nadat ze gered zijn of na vaststel-

• De overheid coördineert de inspanningen van 		

		 ling door de politie dat zij slachtoffer zijn

verschillende belanghebbenden om SECTT in het

		geworden.

land te voorkomen en te bestrijden.

• Minderjarige slachtoffers ontvangen hoogwaar-

• Een nationale regeringscommissie moet de 		

		 dige, kosteloze, en onafhankelijke juridische 		

		 benodigde capaciteit hebben om SECTT te

		 bijstand, zoals juridisch advies, juridische

		 voorkomen en te bestrijden.

		 vertegenwoordiging en ondersteuning.
• Minderjarige slachtoffers ontvangen langdurige,

• Een nationale regeringscommissie moet trends
		 en interventies met betrekking tot SECTT

		 gecoördineerde, psychosociale ondersteuning.

		bewaken.

• Gemeenschappen bewaken en voorkomen het risico

• Overheidsinstellingen binnen het strafrechtelijke

op SECTT.

systeem hebben de capaciteit om onderzoek te 		

• Jongeren, dienstdragers, professionals en indus-

verrichten waarbij het kind centraal staat, om betere

		 triële ondernemingen moeten de benodigde 		

bescherming te bieden aan slachtoffers en getuigen

		 capaciteit hebben om SECTT te bewaken, melden

van SECTT gedurende de gehele strafrechtprocedure.

		 en voorkomen.

• De nationale politie moet de vaardigheden 		

• De capaciteit van communautaire kinderbescher-

		 hebben om zaken waarbij kinderen centraal staan

		 mingsnetwerken moet versterkt worden om

		 te kunnen onderzoeken en te zorgen voor adequa-

		SECTT te bewaken, melden en voorkomen.

		 te bescherming, kindvriendelijke procedures en

• Het personeel binnen een gemeenschap dat zich
		 inzet voor kinderbescherming, zoals informanten

		 vertrouwelijkheid, waarbij het belang van slacht		 offers en getuigen van SECTT voorop staan.

• De nationale politie moet richtlijnen implemen-

• Leden van de Landelijke Commissie ter Bestrijding

		 teren voor onderzoek waarbij het kind centraal

van Mensenhandel moeten betere kennis en grotere

		 staat. Dit in nauwe samenwerking met internatio

betrokkenheid hebben om bewustwording rond

		 nale organen voor wetshandhaving op het gebied

SECTT te creëren en deze beter te kunnen 		

		 van onderzoek naar SECTT.

bestrijden.

HELPT U ONS?
Terre des Hommes heeft dit project opgestart. Er is
een bedrag van €302.514 nodig om dit project in 2019
te kunnen voortzetten en de gewenste resultaten te
bereiken. Terre des Hommes probeert uit diverse
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des Hommes winkels om dit project te continueren.
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OVER TERRE DES HOMMES

kantoren in Azië en Afrika voeren we in samenwerking

bronnen fondsen te werven, zoals particuliere fondsenwerving, subsidieaanvragen of aangaan van samenwerkingsverbanden. We hopen ook op uw steun via de Terre

met lokale partners zo’n 70 projecten uit. De 45 winkels
VISIE

verspreid door heel Nederland zijn belangrijk voor Terres

Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit.

des Hommes. De winkels die worden gerund door 1871

We gaan net zolang door tot dit is bereikt.

vrijwilligers verkopen tweedehands artikelen voor
aantrekkelijke prijzen. Zij halen daarmee niet alleen geld

MISSIE

op, maar zorgen ook voor een goede naamsbekendheid.

Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden
uitgebuit, haalt kansarme kinderen uit uitbuitings-

GESCHIEDENIS

situaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich in

Terre des Hommes is opgericht in 1965 en vernoemd

een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.

naar het boek Terre des Hommes van Antoine de
Saint-Exupéry, een vooruitstrevende Franse schrijver en

FOCUS

piloot tijdens de Tweede Wereldoorlog. De waarden van

Kinderuitbuiting gaat om ernstige schendingen van

de organisatie zijn gestoeld op zijn opvattingen over

kinderrechten, met soms vergaande gevolgen. Wij richten

menselijke waardigheid, verantwoordelijkheid en

ons op kinderarbeid, kindermisbruik, seksuele uitbuiting

solidariteit.

van kinderen (zoals kinderprostitutie) en kinderhandel
en migratie.

De Zwitser Edmond Kaiser koos de ideologieën zoals die
door De Saint-Exupéry werden voorgestaan, te weten het

ORGANISATIE

helpen van hulpbehoevende kinderen overal ter wereld,

Terre des Hommes is een Nederlandse stichting en maakt

als de morele grondslag voor de hulporganisatie en in

onderdeel uit van de Terre des Hommes Internationale

1965 sloten Nederlandse vrijwilligers zich hierbij aan.

Federatie. Met 40 medewerkers van Terre des Hommes op
het hoofdkantoor (Den Haag) en 70 op onze regionale

Terre des Hommes, oktober 2018

