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ECPAT Nederland

Defence for Children en ECPAT, internationale organisaties die opkomen voor de rechten van
kinderen, vormen in Nederland één organisatie. Defence for Children bevordert kinderrechten in
Nederland en daarbuiten op basis van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het
Kind. ECPAT voert wereldwijd campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen.
Mensenhandel: uitbuiting van bedelarij en strafbare activiteiten
Sinds november 2013 is in de strafwet het delict mensenhandel uitgebreid met de uitbuiting van
bedelarij en strafbare activiteiten. In een aantal Europese landen worden mensenhandelzaken
gesignaleerd waarbij minderjarigen gebruikt bij zakkenrollerij, winkeldiefstal, inbraak en bedelen.
Hierbij zijn transnationale netwerken actief die kinderen van het ene land naar het andere
verplaatsen. In Nederland is meer aandacht nodig voor dit fenomeen.
Onderzoek van Defence for Children ECPAT
Een tweetal onderzoeken van Defence for Children
-

—

ECPAT dit jaar, namelijk onderzoek naar:

1.

Handel/uitbuiting van Roemeense minderjarigen in Nederland met een nadruk op
de onbekendere verschijningsvormen van mensenhandel zoals de uitbuiting van
bedelarij en criminele activiteiten (Project Protection First),
2. De kwetsbaarheid van Centraal- en Zuidoost-Europese minderjarigen voor uitbuiting
in Nederland (Project Mario),
hebben aangetoond dat kinderen en jongeren uit Centraal- en Zuidoost-Europa zonder vaste
woon- of verblijfplaats en/of zonder feitelijke ouderlijke zorg of gezag (dit blijken vaak de kinderen
van Roma etniciteit):
•
•
•
•
•

kwetsbaar zijn,
naar Nederland worden verhandeld en worden uitgebuit in de criminaliteit,
niet voldoende worden herkend en beschermd,
worden beschouwd als jeugddelinquenten en gestraft,
(zonder dat hun identiteit of het ouderlijk gezag is vastgesteld) worden teruggegeven
aan de mogelijke uitbuiter door politie, jeugdzorg en de jeugdstrafrechter.

Aanbevelingen
Er is in Nederland meer onderzoek nodig naar de aard en omvang van dit fenomeen, en hiertegen
moet actiever worden opgetreden. Een ketenaanpak is nodig, waarin alle partners die betrokken
zijn bij de bescherming van kinderen en het bestrijden van mensenhandel samenwerken.
Rechtshandhavings- en kinderbeschermingsautoriteiten moeten worden getraind en het
bewustzijn over dit fenomeen moet worden vergroot, ten behoeve van (h)erkenning, vroegtijdige
identificatie, en een verbeterde bescherming erna. Procedures en structuren moeten worden
verbeterd. Barrières moeten worden opgeworpen om deze uitbuiting van minderjarigen
onmogelijk of onaantrekkelijk te maken. In het nationaal verwijsmechanisme slachtoffers
mensenhandel moet de bescherming van minderjarige Oost-Europese slachtoffers van dit type
uitbuiting worden opgenomen. Er is speciale aandacht nodig voor minderjarigen zonder vaste
woon- of verblijfplaats; de groep die juistbuiten de boot valt. De politie moet de identiteit van de
kinderen en volwassen die zich melden vaststellen, gegevens moeten worden geregistreerd en
politie teams moeten interdepartementaal, nationaal en internationaal samenwerken om de
minderjarige te monitoren en te komen tot een veroordeling van de uitbuiter. Prioriteit en
capaciteit voor alle partners is essentieel voor een verbeterde aanpak en bescherming.

POSITIONPAPERS
Rondetafelgesprek op maandag 29 september 2014 over Roma, Sillti ell
Woollwagenbewollers

Blok 1-10.00-11.00 uur: Belangenorganisaties
19 Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland (mw. Achterbergh)
~ Landelijk Roma Platform Nederland (mw. Jovanovic)
o Vereniging van Sinti Slachtoffers Nederland (dhr. Rosenberg)
o Stichting Olungodrom (mw. B. Steinbach)
~ Vertegenwoordiger Friese Roma (namens Mirosch, dhr. Kallenkoot)

Blok 2 -11.10-12.10 uur: Overheid en welzijn

o
o
o
~

Dhr. F. Backhuijs (burgemeester gemeente Nieuwegein)
Dhr. E.M.C. Faassen (wethouder gemeente Capelle aan den IJssel)
Mw. A. Veneman (Politie Gelderland Midden)
Dhr. P. Palsma (Leger des HeUs)

Blok 3 - 13.10-14.30 uurNGO's , experts en wetenschap
~

Mw. I. de Witte (Defencefor Children)
Dhr. P. Joma (consultant Sodal Inclusion Roma & Sinti Issues)
~ Dhr. K. Rijken (journalist, schrijver van het boek 'Roma')
o Mw. J. Schuyf (Movisie)
o Mw. J. van de Belt (directeur Stimulans Velthoven)
llJ. Dhr. W. Hilhorst (Politie Academie)
cg Dhr. H. van Baar (Amsterdam Centrefor Globalisation Studies)

~

