PROGRAMMA-UPDATE 3, OKTOBER 2017

DE STRIJD TEGEN COMMERCIËLE SEKSUELE
UITBUITING VAN KINDEREN IN AZIË
Commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in Azië kent verschillende verschijningsvormen.
In delen van Zuid-India bijvoorbeeld worden jonge meisjes volgens oude religieuze rituelen
toegewijd aan een tempel of god en gedwongen tot prostitutie. In de Filippijnen worden kinderen op steeds jongere leeftijd, ook door ouders, voor de webcam geplaatst om seksuele handelingen uit te voeren in ruil voor geld. In de toeristische trekpleister Thailand vallen kwetsbare
straatkinderen ten prooi aan seksueel misbruik door toeristen of de lokale bevolking. Deze
verschillende vormen van seksuele kinderuitbuiting maken het werk van Terre des Hommes
complexer en vragen om een aanpak op maat, die ervoor zorgt dat een kind in een veilige omgeving kan opgroeien en naar school kan gaan. Terre des Hommes helpt jonge slachtoffers van
seksuele uitbuiting o.a. met steun om weer naar school te kunnen gaan of met psychosociale
hulp. Ook richt Terre des Hommes zich ook op het voorkomen van kinderprostitutie met bewustwordingscampagnes voor de lokale gemeenschap die de risico’s voor kinderen duidelijk
maken. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de lokale overheid om de rechtshandhaving
en het rechtssysteem aan te scherpen zodat daders de straffen krijgen die zij verdienen.

“IK BEN ZO BLIJ DAT IK ONTSNAPT BEN AAN EEN TOEKOMST ALS
PROSTITUEE”
Het Devadasi-systeem is een oude Hindoe-traditie in delen van Zuid-India waarbij ouders
uit naam van religie een dochter toewijden aan
een leven van sekswerk voor gemeenschapsleden uit de hogere kasten. De Devadasi-traditie
is een winstgevende onderneming geworden
voor veel arme gezinnen. Er wordt verdiend aan
de mannen die seks hebben met de Devadasi-meisjes, en dat geld wordt vaak gebruikt om
eten te kopen voor het gezin van het meisje om
jongere broers en zusjes naar school te kunnen
laten gaan. Deze traditie van seksuele uitbuiting voorkomt dat jonge meisjes een onbezorgde jeugd kunnen hebben zoals dat hoort te zijn.
Het uitzicht op een succesvolle toekomst wordt
hiermee geminimaliseerd.

jaar ook een Devadasi-vrouw.
In februari 2017 richt de lokale partner van
Terre des Hommes een gemeenschapsgroep
op in het dorp van Kamala en leidt deze op om
de bewustwording te vergroten over de risico’s
van deze religieuze traditie. De groep functioneert ook als de ogen-en-oren van de gemeenschap om elke opoffering van jonge meisjes te

De ouders van Kamala (14 jaar) hebben besloten
hun dochter toe te laten tot het Devadasi-systeem. Kamala’s moeder was tot haar vijftigste
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signaleren en tegen te gaan. Twee maanden na
oprichting van de gemeenschapsgroep komt de
zaak van Kamala aan het licht. Met steun van de
politie en het lokale departement voor ontwikkeling van vrouwen en kinderen, wordt meteen
ingegrepen. Kamala wordt gered en haar ouders
zien af van de toewijdingsceremonie.

Kamala is nu weer ingeschreven op de lokale
middelbare school. Ze heeft zich aangesloten
bij de tieners die training krijgen van de zelfhulpgroep over kwesties in verband met seksueel misbruik en uitbuiting. Dit is om de meisjes
sterker te maken om voor hun rechten op te komen en te vechten tegen de uitvoering van het
Devadasi-systeem in hun eigen gemeenschap.

Met tranen in haar ogen zegt Kamala: “Ik ben
zo blij dat ik ontsnapt ben aan een toekomst als
prostituee”.

‘DIE OUDE MAN DEED EERST HEEL AARDIG TEGEN ME. IK
KWAM HEM TEGEN BIJ EEN BAR IN PATTAYA. HIJ WAS
HEEL VRIENDELIJK, EN DAT GEBEURDE NIET VAAK. IK
ZWIERF AL DRIE JAAR OP STRAAT, NADAT MIJN MOEDER
ME ALLEEN LIET TOEN IK TWAALF WAS. WE SPRAKEN
STEEDS VAKER AF EN IK KREEG GEREGELD CADEAUS. OP
EEN DAG VROEG DE MAN OF IK MEE WILDE GAAN NAAR
ZIJN HUIS. DAAR DENK IK NIET GRAAG AAN TERUG, DAN
MOET IK WEER HUILEN. DE MAN, EEN ZWITSER, WILDE
ME STEEDS AANRAKEN. IK MOEST HEM KNUFFELEN EN
HEM KUSSEN. OOK DROEG HIJ ME OP ANDERE DINGEN
MET HEM DOEN. DAT WAS VRESELIJK. IK WERD HIER
STEEDS VAKER TOE GEDWONGEN. DIT STOPTE TOEN
IK OP STRAAT WERD AANGESPROKEN DOOR MENSEN
VAN TERRE DES HOMMES. ZIJ HEBBEN ME GEHOLPEN
EN OPGEVANGEN. NU VERBLIJF IK TIJDELIJK IN EEN
OPVANGCENTRUM EN LEER IK EEN VAK.’
- CHANYA, 17 JAAR, UIT PATTAYA
DANKZIJ DE HULP VAN TERRE DES HOMMES KON DE ZWITSER
WORDEN GEARRESTEERD. HIJ ZIT NU VAST IN AFWACHTING VAN
ZIJN RECHTSZAAK. CHANYA ZAL VANUIT THAILAND TEGEN HEM
GETUIGEN.

* De mensen op deze foto zijn acteurs.
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RESULTATEN IN CIJFERS
Een greep uit de resultaten van ons werk tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in Azië van januari
tot en met juni 2017:
 In Bangladesh zijn 62 bijeenkomsten gehouden om te discussiëren over kinderbeschermingsvraagstukken
tussen onze lokale partners, de gemeenschapsleden en religieuze leiders.
 In Indonesië hebben 650 kinderen training gekregen over het herkennen van kinderuitbuiting en hoe ze zorg
en vermoedens moeten melden aan de autoriteiten.
 In India kregen 908 kwetsbare meisjes ondersteuning op het gebied van onderwijs, (her)inschrijving voor
school en het claimen van sociale bijstand van de overheid.
 In de Filippijnen kregen 138 families van slachtoffers ondersteuning in de vorm van juridische,
medische en emotionele ondersteuning met regelmatig bezoek van onze lokale partners.
 In Sri Lanka werden, als gevolg van de bewustwordingscampagne over seksuele uitbuiting van kinderen, door
lokale leden van de gemeenschap 141 gevallen van kindermishandeling gerapporteerd aan de autoriteiten.
 In Thailand ontvingen 306 slachtoffers van seksuele uitbuiting gespecialiseerde hulp op het gebied van
opvang, medische hulp, opleiding en rechtsbijstand.
 In Bangladesh zijn 10 mediacampagnes die betrekking hebben op kinderrechtenbeleid gelanceerd. Voor 13
scholen is er communicatiemateriaal gemaakt en zijn er vervolgbijeenkomsten georganiseerd om de
materialen aan de jonge studenten te presenteren.
 In Sri Lanka zijn 109 functionarissen van de politie en de rechterlijke macht getraind in het rapporteren en
opstellen van persberichten over veroordeelde daders.
 In de Filippijnen zijn 10 nieuwe dialogen gestart met vertegenwoordigers van de particuliere sector om hun
bewustzijn over mogelijke kinderuitbuiting in deze sector te vergroten en uit te leggen hoe zij kunnen
bijdragen aan de verbetering van de situatie.

WEBCAMSEKS MET KINDEREN STEEDS GRUWELIJKER
Wereldwijd blijft webcamseks met kinderen
een groeiende industrie. Vooral in de Filippijnen is het een aanhoudend probleem. Kinderen kleden zich niet alleen uit voor webcams
in internetcafés in grote steden; ook in plattelandsgebieden ontdekken kinderhandelaars de webcam meer en meer . Volgens Hans
Guijt, projectleider van het Sweetie-project, is
online misbruik sterk in opkomst en wordt
het bovendien steeds gruwelijker. De leeftijd
van de slachtoffers wordt ook lager; zelfs baby’s worden gebruikt om betalende klanten te
behagen. De klanten hebben geen schaamte
en ze durven alles te bestellen.
Guijt voegde eraan toe. “Verkrachtingen,

gangbangs en zelfs martelingen zijn geen uitzonderingen meer.”

* het meisje op deze foto is een actrice
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DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN TOT DUSVER
Het driejarige programma tegen commerciële seksuele uitbuiting is in januari 2016 gestart. Een greep
uit de doelstellingen van het programma en de daarbij behorende resultaten na anderhalf jaar.

DOELSTELLING IN 3 JAAR

BEREIKT VANAF 1 JANUARI 2016

1.131 kinderen zijn getraind op het gebied van seksuele
uitbuiting en de manier waarop dit aan de lokale overheid
gemeld moet worden.
1.136 gevallen van seksueel misbruik zijn door leden van
de gemeenschap gerapporteerd aan de lokale overheid en
hebben geleid tot interventie. (Behaald)

1.070

1.131

1.136

1.463 officieren van politie en de rechterlijke macht zijn
getraind in kinderrechten en kindvriendelijke interviewtechnieken. (Behaald)

1.463

1.733 slachtoffers van seksuele uitbuiting (online/sekstoeristen ) hebben psychosociale hulp ontvangen. (Behaald)

1.733

131 mediacampagnes zijn gelanceerd om het probleem
door middel van sterke wetgeving en beleid aan te pakken.

103

1.232

1.933

1.807

131

MET UW HULP KAN TERRE DES HOMMES:
€ 15,- 25 kinderen en hun families een week lang rechtsbijstand geven
€ 25,-

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

€ 45,-

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

MEER WETEN?
Wilt u meer weten over de achtergrond van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen,
de aanpak van Terre des Hommes en in welke Aziatische landen wij werkzaam zijn?
Kijk op www.tdh.nl/programmas

BEDANKT VOOR UW STEUN!
Foto’s: Terre des Hommes, Joris den Blaauwen en Corbino
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