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Factsheet Brazilië
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot toerisme
Brazilië heeft in verhouding het grootste aantal kinderprostituees van heel Latijns Amerika.
Braziliaanse NGO’s schatten dat er tussen de 100.000 en 500.000 minderjarigen in de
Braziliaanse prostitutie werken (2004). Maar volgens sommige NGO’s zijn het er eerder twee
miljoen. Het zijn vooral meisjes die als minderjarige in de prostitutie belanden. Jongens die
zich prostitueren waren tot voor kort een onbekend fenomeen. Nu is ook jongensprostitutie in
opkomst. De voornaamste reden voor de kinderen om in de prostitutie te gaan is armoede.
Er is veel sociale en economische ongelijkheid. Soms worden de kinderen onder valse
voorwendselen verhandeld, door hun ouders verkocht of worden ze gekidnapt. Ook de grote
aantallen straatkinderen vormen een kwetsbare groep. Vaak speelt tevens drugsverslaving
een rol. De minderjarige slachtoffers van prostitutie zijn tussen de 5 en 18 jaar oud.
Kinderprostitutie komt vooral voor in de kustplaatsen in het Noord Oosten van Brazilië (in
70% van de gevallen volgens een nationaal rapport), zoals Belem, Fortaleza, Natal, Recife
en Salvador. Andere plaatsen die door verschillende bronnen genoemd worden zijn Rio de
Janeiro, Porto Murtinho (Paraná), Coruma, Campo Grande en Coxim (Mato Grosso do Sul).
Maar ook in de grensgebieden met Bolivia en Paraguay komt kinderprostitutie voor. In het
Amazonegebied vindt kinderprostitutie vooral plaats in bordelen in stadjes in de
mijngebieden. In dit gebied speelt grote armoede, snel toegenomen urbanisatie, sociale
ontwrichting (gezinnen die uiteen vallen), misbruik binnen het gezin en verkrachting een rol.
HIV & Aids (cijfers uit 2004)
Meer dan 1,7 miljoen mensen in Latijns Amerika dragen het HIV virus, waarvan 610.000
vrouwen. Brazilië is verantwoordelijk voor een derde van alle Aids-gevallen in Latijns
Amerika. Aids-gevallen komen in alle regio’s van Brazilië voor en in toenemende mate zijn
vrouwen HIV geïnfecteerd via heteroseksuele contacten. Daarnaast zijn ook veel mannen
die homoseksuele contacten hebben en druggebruikers geïnfecteerd met HIV. Brazilië is een
voorloper in de regio als het op behandeling aan komt. Iedereen met HIV kan gratis
medicijnen krijgen. Aids-preventie richt zich voornamelijk op sekswerkers.
Wetgeving
De zogenaamde ‘age of consent’ voor het aangaan van seksuele relaties is in Brazilië is 14
jaar. Het is verboden om iemand in de prostitutie te lokken, prostitutie te faciliteren of te
voorkomen dat iemand de prostitutie uit kan stappen. Als het daarbij om een minderjarige
gaat, kan de straf hiervoor oplopen tot max. 10 jaar cel. Commerciële bordelen zijn illegaal
en de manager of eigenaar kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van max. 5 jaar
en een geldboete. Als er sprake is van kinderprostitutie in een bordeel, restaurant, club of
bar kan de straf oplopen tot 10 jaar cel. Iemand die profiteert van de opbrengsten van
prostitutie kan bestraft worden met max. 4 jaar cel en een geldboete. Daarnaast is het
verboden voor minderjarigen om ’s nachts te werken of werk te doen dat een gevaar voor
hen oplevert of ongezond is. Kinderen onder de 16 jaar mogen helemaal niet werken.
Wat betreft sekstoerisme heeft EMBRATUR (Instituto Brasileiro de Turismo) een wettelijke
bepaling opgenomen waardoor het organiseren van seksreizen verboden is, in het bijzonder
wanneer het om seks met kinderen gaat. Bij een zedenmisdrijf volgt alleen een onderzoek
als er een klacht is ingediend door het slachtoffer. Een uitzondering wordt gemaakt als de
familie van het slachtoffer niet genoeg geld heeft om een klacht in te dienen.
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Wetshandhaving
Omdat prostitutie in het algemeen volledig geaccepteerd is, is kinderprostitutie moeilijk aan
te pakken. Waar ligt de grens? De overheid is met name gericht op het arresteren van
daders. NGO’s wijzen vooral op de noodzaak armoede aan te pakken om seksuele uitbuiting
van kinderen tegen te gaan.
Er is een nationaal comité opgericht in 2002, bestaande uit maatschappelijke organisaties,
de overheid, NGO’s en internationale vertegenwoordigers om de uitvoering van het
Nationaal Actie Plan tegen seksuele uitbuiting van kinderen te monitoren. Het is bekend dat
er veel corruptie is onder ambtenaren die zich met wetshandhaving bezig zouden moeten
houden. Sommigen zijn zelfs bij kinderprostitutie betrokken. Ook wordt wetshandhaving
bemoeilijkt doordat veel burgers niet weten wat hun rechten zijn. Bovendien wordt de wet
strenger toegepast op mensen uit de lagere sociale klassen. Vaak hebben rechtbanken
teveel zaken en schiet de juridische hulp aan slachtoffers van seksuele uitbuiting te kort,
waardoor wetshandhaving onvoldoende plaatsvindt.
Preventie
Verschillende initiatieven worden landelijk en regionaal genomen door organisaties, coalities
of commissies, om seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan. Daarnaast vindt
monitoring plaats, wordt er voorlichting gegeven en zijn er initiatieven om kinderprostitutie te
voorkomen. Ook is er een database opgericht waar informatie over seksuele uitbuiting van
kinderen verzameld wordt door universiteiten en onderzoekscentra. Er is een nationale dag
tegen seksuele uitbuiting van kinderen (18 mei). En via posters, brochures worden mensen
geattendeerd op een hotline om seksuele uitbuiting te melden. Mensen uit het hotelwezen,
taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs en leraren zijn getraind om ze voor te lichten over
seksuele uitbuiting van kinderen. Ook zijn advocaten, de politie (en politie academie),
maatschappelijk werkers en therapeuten getraind om signalen te herkennen en om te
kunnen gaan met seksuele uitbuiting van kinderen.
In 2004 is een nationale actie opgezet door EMBRATUR en de ILO (International Labour
Organisation van de VN), in samenwerking met het Ministerie van Toerisme, rond de “Code
of Conduct for the Tourism Industry against Sexual exploitation of Children”. In verschillende
steden zijn opvanghuizen voor kinderen die in de prostitutie gewerkt hebben en voor
risicokinderen. Maar er zijn veel meer opvanghuizen nodig en de meeste hebben niet
voldoende financiële middelen. Vanwege de culturele diversiteit in het land, de grootte en het
gebrek aan professionele hulpverlening is de Braziliaanse overheid al 15 jaar actief bezig om
kinderprostitutie aan te kunnen pakken. Maar campagnes en maatregelen zijn niet altijd even
effectief, zo is er bijvoorbeeld een gebrek aan behandelingsprogramma’s voor pedofielen.
Meer informatie?
ECPAT Brazil: CEDECA/BA
contactpersoon: Helia Barbosa
tel. (55-71) 321 5196
e-mail: sistema@cedeca.org.br

Cecria
contactpersoon: Ms.Neide Castanha
e-mail: cecria@cecria.org

Nederlandse ambassade Brazilië
tel. 00-55-61-3214769
fax 00-55-61-3211518
e-mail: bra@minbuza.nl
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Factsheet Bulgarije
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot reizen
Er is volgens officiële informatie van de overheid geen georganiseerd kindersekstoerisme in
Bulgarije. Een aantal gevallen waarbij minderjarige meisjes betrokken waren zijn vermeld in
de media maar kunnen niet als bewijs voor een kindersekstoerisme industrie worden
beschouwd. Niettemin, het gevaar van dit verschijnsel bestaat wel degelijk aangezien
Bulgarije een groeiende toeristenbestemming is. Politie en andere betrokkenen zijn zich
bewust van het risico en zijn begonnen met werken aan preventie. Bulgaarse kinderen
worden meestal de prostitutie in getrokken door slechte levensomstandigheden en een
gebrek aan onderwijs. Roma kinderen blijven opvallend sterk aanwezig onder de slachtoffers
en worden in toenemende mate geworven door kinderprostitutie netwerken.
Wetgeving
De leeftijd waarop het wettelijk is toegestaan seks te hebben (age of sexual consent), ligt in
Bulgarije op 14 jaar. Dus de wet verbiedt seksueel contact met kinderen (bepaald als jonger
dan 14 jaar) en met jongeren (bepaald als onder de 18 jaar) wanneer deze de aard en
betekenis van de daad niet begrijpen. Prostitutie zelf is niet strafbaar in Bulgarije maar de
wet straft wel pooiers. Zij riskeren een gevangenisstraf van 2 tot 8 jaar.
De Bulgaarse wet geeft geen heldere definitie voor kinderprostitutie en verbiedt prostitutie
alleen als daartoe met geweld wordt gedwongen. Over het algemeen heeft de Bulgaarse
wetgeving veranderingen nodig om kinderen beter te beschermen tegen kinderprostitutie.
Preventie
Verschillende trainingsprogramma’s en publieke bewustzijncampagnes zijn door het hele
land in diverse steden en scholen uitgevoerd. Het grootste deel van deze projecten zijn door
NGO’s opgezet. Verder is er een film uitgebracht, Svetlana’s Journey, die gebaseerd is op
het ware verhaal van een 13-jarig Bulgaars meisje dat gedwongen werd tot prostitutie.
HIV & AIDS
In Bulgarije hebben minder dan 500 mensen het HIV/AIDS virus. Niettemin stijgt het aantal
infecties snel als gevolg van onveilige seks, het injecteren van drugs met vuile naalden en
een gebrek aan goede seksuele voorlichting.
Meer informatie?
Neglected Children Society
Address: ”Sveta Troitza” Block 302, Entr.”B”, Apt.42, Sofia 1309 BULGARIA
Tel: +359 2 986 1103
Email: neglchildren@yahoo.com, lydia_zag@yahoo.com
Contact: Lydia Zagorova
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Factsheet Cambodja
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot toerisme
Cambodja is een van de armste landen van Azië. Veel families hebben letterlijk geen bron
van inkomsten en hierdoor verkopen of verhuren ouders soms hun kinderen, vaak hun
oudste dochter. Na de dictatuur van Khmer Rouge begon de prostitutie te herleven tijdens de
burgeroorlog in de jaren ’80. De stationering van 22.000 VN vredessoldaten in het begin van
de jaren ’90 zorgde ervoor dat er veel vraag was naar met name vrouwelijke prostituees.
Cambodja is na de Filippijnen het land waar de meeste kinderen seksueel worden uitgebuit.
Met name de regio Mekong is zeer berucht.
Uit onderzoek van UNICEF blijkt dat een derde van alle 80.000-100.000 prostituees onder de
18 jaar is. Vooral in Siem Riep, Sihanoukville, Phnom Penh en de provincies die grenzen
aan de Filippijnen zijn veel minderjarige prostituees te vinden. De grootste groep
minderjarige prostituees zijn meisjes. Zij zijn tussen de 12 en 17 jaar oud en komen uit arme
plattelandsdorpjes of sloppenwijken. De meeste jongens werken voor zichzelf en leven op
straat. De klanten zijn locale bewoners en toeristen uit Thailand, China, Japan en Europa.
HIV & Aids
Cambodja kent het grootste aantal HIV-besmettingen en mensen met Aids van ZuidoostAzië. Het aantal seropositieven in het land is 2,7 procent. Na de stationering van 22.000 VN
vredessoldaten in 1993 en bijbehorende vraag naar prostituees, heeft een HIV/AIDS
explosie veroorzaakt.
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Factsheet Cuba
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot toerisme
Het sekstoerisme in landen als Cuba neemt steeds meer toe, onder meer omdat bekende
bestemmingen voor sekstoerisme als Thailand en de Filippijnen, steeds strengere wetgeving
krijgen en het sekstoerisme zich verplaatst. Een andere reden is de toename van armoede in
het land waardoor de negatieve effecten die worden veroorzaakt door de economische crisis
in de jaren negentig zijn verergerd. Om de toerisme-industrie te stimuleren heeft de
Cubaanse overheid vervolgens de beperkingen voor toerisme opgeheven, zodat het land
alsnog harde Dollars en Euro’s kon binnenhalen. Een bijkomend gevolg van een toename
van het aantal toeristen op Cuba was een toename van het aantal seksuele contacten met
minderjarigen. In vergelijking met andere landen in Latijns Amerika, zoals Brazilië en Mexico,
vindt er in Cuba minder kinderprostitutie plaats, maar alle signalen wijzen er op dat dit
toeneemt. Het gaat dan vooral om meiden van 14 en 15 jaar oud. Medewerkers van hotels
die door de staat worden gerund, reisbureaus, taxichauffeurs, personeel van bars en
restaurants alsook wetshandhavers maken zich schuldig aan de uitbuiting van minderjarigen
in de prostitutie.
Cuba trekt vooral toeristen uit Canada, de VS, Latijns Amerika, Spanje en Italië aan. Maar
toeristen komen ook uit Duitsland en Nederland. Plaatsen waar veel prostitutie plaatsvindt,
ook van minderjarigen, zijn in het bijzonder de toeristen resorts zoals Varadero en Havana.
Meestal bieden jonge meiden zichzelf aan, zonder tussenkomst van pooiers of
bordeeleigenaren. Het komt ook voor dat jongens zich aanbieden aan wat oudere Westerse
vrouwen.
De hoofdoorzaak voor het bestaan van kinderprostitutie in Cuba is armoede. Een aantal
kinderen geeft aan dat zij zich prostitueren om hun families financieel te ondersteunen. Maar
de meeste doen het om extra inkomen te verkrijgen, bijvoorbeeld voor consumptiegoederen,
maar ook om op plaatsen te kunnen komen waar Cubanen zelf niet worden toegelaten.
HIV & Aids (cijfers van UNAIDS over 2005)
Met een gemiddelde van 1.6% van de bevolking die besmet is met HIV, heeft het Caribische
gebied wereldwijd het op een na hoogste cijfer qua HIV besmetting. Eind 2005 waren
330.000 mensen in het Caribische gebied besmet met HIV, waarvan de helft vrouw is (51%)
en ongeveer 22.000 kinderen onder de 15 jaar zijn. Aids vormt de belangrijkste
doodsoorzaak voor mensen tussen de 15-44 jaar. Besmetting gebeurt in deze regio
voornamelijk door heteroseksuele contacten (2/3 van het totale aantal besmettingen). Het
aantal vrouwen dat met HIV besmet raakt is inmiddels groter dan het aantal mannen in deze
regio.
Cuba is in dit opzicht een buitenbeentje. Het aantal HIV besmettingen is relatief laag (0,1%).
Dit valt waarschijnlijk te verklaren door het feit dat vanaf de jaren ‘80 mensen besmet met het
HIV virus in quarantaine gingen, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
Inmiddels is dit afgeschaft, maar medicijnen tegen Aids zijn gratis en voor iedereen te
verkrijgen, dus het aantal Aids-slachtoffers is nog steeds erg laag. Toch stijgt het aantal
nieuwe besmettingen sinds eind jaren ‘90. Het aantal besmettingen is tussen 1995 en 2000
vervijfvoudigd. De meeste nieuwe besmettingen worden veroorzaakt door seks tussen
mannen.
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In het algemeen houden preventiecampagnes geen rekening met de verschillende sociaaleconomische positie van mannen en vrouwen en andere ongelijkheden. Dit vermindert het
effect van dit soort campagnes. Toch is het condoomgebruik in Cuba te vergelijken met dat
van West Europa.
Wetgeving
Officieel is prostitutie in Cuba niet strafbaar. Iedereen die ervan profiteert is wel strafbaar,
zoals klanten en pooiers. In artikel 302 van het Wetboek van Strafrecht staan straffen tussen
de 4 en 20 jaar voor het promoten van of aanzetten tot prostitutie. Deze straf wordt verhoogd
tot 20 – 30 jaar wanneer hiervoor de binnenkomst of de uitzetting van een persoon wordt
vergemakkelijkt. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook degenen die indirect profiteren van de
verdiensten van prostituees, denk aan taxichauffeurs, politiemensen en bewakers van hotels,
strafrechterlijk beter kunnen worden aangepakt. Voor de handel in minderjarigen geldt een
gevangenisstraf van 7 tot 15 jaar. Vanaf 1997 kan er beslag gelegd worden op de panden
waar prostitutie plaatsvindt. Er is geen “minimum age for sexual consent” in Cuba. Meisjes
kunnen echter vanaf 14 jaar trouwen en jongens vanaf hun zestiende. Cuba heeft geen
extraterritoriale wetgeving waarmee daders in het land van herkomst vervolgd kunnen
worden. De Cubaanse overheid heeft een Nationaal Actieplan opgesteld, maar
wetsbepalingen over seksuele uitbuiting ontbreken hierin.
Wetshandhaving
De Cubaanse overheid trad aanvankelijk nauwelijks op tegen prostitutie, om de toestroom
van toeristen niet te verstoren. De recente toename van gevallen van HIV/Aids en andere
SOA’s, heeft ertoe geleid dat de Cubaanse overheid prostitutie op de strandbestemmingen
nu actief aanpakt. Dit gebeurd door middel van arrestaties en het in kaart brengen en sluiten
van appartementen en hotels waar prostitutie plaatsvindt. Ondanks dat prostitutie niet
strafbaar is, worden in de praktijk eerder de (minderjarige) prostituees dan hun klanten
vervolgd en gestraft. Een wet tegen ‘landloperij’ wordt daarbij als uitwijkmiddel gebruikt om
de vrouwen te arresteren. Na drie waarschuwingen kan een gevangenisstraf van maximaal
acht jaar opgelegd worden. Het is niet duidelijk of er mensen worden aangeklaagd of worden
veroordeeld op grond van bovenstaande wetgeving. Dit kan niet duidelijk in kaart worden
gebracht omdat er geen NGO’s worden toegelaten in Cuba en de Cubaanse overheid zelf
geen informatie hierover verschaft.
Preventie
Preventie en rehabilitatieprogramma’s voor minderjarige slachtoffers van prostituees zijn
onvoldoende aanwezig.
Meer informatie?
Er is geen ECPAT organisatie actief op Cuba, ook geen aan ECPAT gelieerde organisatie.
Voor meer informatie kijk op: ECPAT International: www.ecpat.net.
Nederlandse ambassade Havana
Calle 8, No 307
Entre 3ra y 5ta Ave Miramar
Havana
tel. 00-53-7-2042511
fax 00-53-7-2042059
e-mail: hav@minbuza.nl
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Factsheet Dominicaanse Republiek
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot toerisme
Pas in de loop van de negentiger jaren is de Dominicaanse Republiek een populaire
toeristenbestemming in het Caribische gebied geworden. Met name de resorts zijn geliefd
onder de toeristen. De Dominicaanse Republiek is vooral populair onder Amerikaanse,
Italiaanse, Engelse en andere Noord Europese toeristen. Duitsers vormen de grootste groep:
60% van de toeristen komt uit Duitsland. Veel Duitse tour operators promoten het land als
een typische vrijgezellenbestemming: het Thailand van het Caribische gebied.
De Dominicaanse republiek kent een bloeiende seksindustrie die vooral de lokale vraag naar
seks bedient. De vraag van een groeiende groep toeristen komt daar bovenop. Er is
enerzijds een formele sekssector waarbij het werk van de prostituees wordt geleid door
derden (bareigenaren, bordeelhouders, etc.). Anderzijds bestaat er een informele sector
waarin vrouwen, mannen en minderjarigen zichzelf prostitueren of hiertoe aangezet worden
door familie, pooiers of ‘vrienden’. Er zijn twee soorten bordelen: ‘casa familials’ en
barbordelen.
Kindersekstoerisme is een groeiend en zichtbaar fenomeen in de Dominicaanse Republiek.
Cijfers van het aantal minderjarigen in de prostitutie variëren van 25.000-35.000, waarvan
rond de 60% meisjes zijn. Volgens de VN leeft 20% van de bevolking onder de
armoedegrens. Prostitutie wordt dan vaak als lucratief gezien en is een laatste uitweg. Ook
mensenhandel komt veel voor in de Dominicaanse Republiek: 50.000 vrouwen en
minderjarigen werken in het buitenland in de seksindustrie. Daarmee neemt de
Dominicaanse Republiek de vierde plaats in na Thailand, Brazilië en de Filippijnen.
Regio’s die bekend staan om het sekstoerisme zijn: Boca Chica, Sosua, Puerto Plata en
Santo Domingo. In Sosua en Boca Chica gaan ook jongens, die ‘Sanky Panky’ genoemd
worden, een relatie aan met buitenlandse toeristen. Het komt voor dat deze jongens de vaste
seksuele partner worden van een toerist die jaarlijks naar de Dominicaanse Republiek komt.
In Puerto Plata worden ook jonge jongens gesignaleerd met homoseksuele toeristen.
HIV & Aids (cijfers van 2004)
Met een gemiddelde van 2.3% van de bevolking die besmet is met HIV, heeft het Caribische
gebied wereldwijd het op een na hoogste cijfer qua HIV besmetting. In 2004 waren 440.000
mensen in het Caribische gebied besmet, waarvan 210.000 vrouwen zijn. Aids vormt de
belangrijkste doodsoorzaak voor mensen tussen de 15-44 jaar. De landen in het Caribische
gebied die zwaar op toerisme leunen, waaronder de Dominicaanse Republiek, behoren ook
tot de landen met het hoogste aantal HIV besmettingen. Besmetting gebeurt in deze regio
voornamelijk door heteroseksuele contacten (2/3 van het totale aantal besmettingen). Maar
ook seks tussen mannen vormt een factor, maar wordt vaak in onderzoek genegeerd,
vanwege het taboe en de strafbaarheid. Het aantal vrouwen dat met HIV besmet raakt is
inmiddels groter dan het aantal mannen in deze regio. Volgens een bevolkingsonderzoek uit
2002 hadden vrouwen jonger dan 24 jaar twee keer zoveel kans om een HIV besmet te
worden dan mannen in die leeftijdsgroep. In de hoofdstad Santo Domingo zijn inmiddels
preventiecampagnes opgezet (safe sex), wat geresulteerd heeft in een daling van het aantal
besmettingen. Dit geldt echter niet voor de rest van het land. In het algemeen houden
preventie campagnes geen rekening met de verschillende sociaal-economische positie van
mannen en vrouwen en andere ongelijkheden. Dit vermindert het effect van dit soort
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campagnes. Toch is het condoomgebruik in de Dominicaanse Republiek te vergelijken met
dat van West Europa.
Wetgeving
Volgens artikel 331 is iedere seksuele indringing die gepaard gaat met geweld, dwang of
verdoving strafbaar. Over de strafmaat konden geen gegevens gevonden worden. Een
seksueel delict waar geen geweld aan te pas is gekomen (wanneer er sprake is van
bijvoorbeeld kinderprostitutie) wordt bestraft met maximaal 5 jaar cel en een geldboete van
50.000 Peso’s (artikel 333). Prostitutie is verboden in de Dominicaanse Republiek en de
wetgeving beschouwt iedere persoon onder de 18 jaar als minderjarig.
Wetshandhaving
Politie en militairen zijn betrokken bij de formele en informele seksindustrie. Corrupte
politiefunctionarissen en andere ‘officials’ oefenen druk en controle uit over bordeelhouders
en bareigenaren, door geld te eisen voor bescherming. Ook seksueel misbruik, het lastig
vallen en geld afnemen van prostituees die proberen zelfstandig te werken komt voor.
Preventie
De regering heeft een National Inter-Agency Commissie ingesteld voor de preventie en
bestrijding van kinderprostitutie in toeristische centra. Er is weinig samenwerking tussen de
overheid en NGO’s. De Dominicaanse Republiek heeft inmiddels wel een nationaal actieplan
ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen.
Meer informatie?
Movimento para el Autodesarrollo Internacional de la Solidaridad (MAIS)
contactpersoon: Luis Mendez en Maria Josefina Paulina
Urbanizacion la Limonera 3#3
Puerto Plata, Seccional Puerto Plata
tel/fax: 00-1-809-244 4087
e-mail: maispto.pta@codetel.net.do
Caminante (organisatie voor straatkinderen in Boca Chica)
contactpersoon: Denise Pichardo
C/ 31 de dicembre #24
Boca Chica
tel: (809) 523 4143 / 597 4104
fax (809) 523 4444
Nederlandse Ambassade Santo Domingo (vragen naar politie-attaché)
Calle Max Henriquez Ureña # 50
Piantini
Santo Domingo
tel. 00-1-809-2620320
fax 00-1-809-5654685
e-mail: std@minbuza.nl
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Factsheet Filippijnen
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot reizen
De Filippijnen is een wereldwijd beruchte bestemming voor kindersekstoerisme.
Elk jaar bezoeken alleen al ongeveer 300.000 Japanse sekstoeristen het land. Maar ook
Belgen, Nederlanders, Canadezen, Duitsers, Britten, Amerikanen, Fransen en Oostenrijkers
zijn er gearresteerd voor seksuele misdrijven met kinderen.
Uit een onderzoek dat in 2004 werd gehouden, kwam naar voren dat alle ondervraagde
taxichauffeurs wel eens te maken heeft gehad met een buitenlandse toerist die werd
vergezeld van een Filippijnse minderjarige.
En het probleem lijkt alleen maar groter te worden waarbij een toenemend aantal kinderen
slachtoffer worden. In een rapport van UNICEF wordt geschat dat er 100.000 kinderen in de
prostitutie zitten, waarvan 10% jongens betreft. Het merendeel van de kinderen zijn tussen
de 11 en 17 jaar oud.
In het rapport staat ook dat de toename van het probleem o.a. veroorzaakt wordt door de
lage prioriteit die kindersekstoerisme heeft bij de politie gedeeltelijk als gevolg van corruptie.
Andere oorzaken, vergelijkbaar met die van overige landen in de regio, zijn: armoede, laag
onderwijsniveau, discriminatie van meisjes en vrouwen, migratie, etc.
Daarnaast is het bekend dat de Filippijnen in “kinderporno magazines” gepromoot wordt als
een makkelijke bestemming voor diegenen die op zoek zijn naar seks met kinderen.
De meeste bekende en populairste plaatsen voor kindersekstoerisme zijn Pagsanjan,
Laguna, Boracay, Aklan en de steden Cebu, Baguio, Olongapo, Angeles, Manila, Bacolod,
Davao en Zamboanga.
Wetgeving
De Filippijnse wetgeving heeft veel positieve elementen om kinderen te beschermen voor
prostitutie. Zo is er een speciale wet voor kindermisbruik die het strafbaar maakt om bij
kinderprostitutie betrokken te raken, kinderprostitutie te promoten, het mogelijk te maken of
iemand erin te lokken. Overtreders kunnen een straf krijgen die varieert van 12 jaar tot
levenslange opsluiting.
Deze wet kent gelijke straffen voor personen die voordeel behalen of profiteren aan
kinderprostitutie zoals managers en eigenaars van bedrijven waar zich dit voordoet. Daarbij
wordt het desbetreffende bedrijf onmiddellijk gesloten en worden alle vergunningen direct
ingetrokken.
Verder straft de wet diegenen die een poging doen tot het misbruiken van kinderen waarbij
van diensten van kinderen gebruik wordt gemaakt in bijvoorbeeld een sauna, badhuis,
massagesalon en andere soortgelijke etablissementen.
Preventie
Zoals in veel landen wereldwijd, hebben maatschappelijke organisaties de leiding genomen
in projecten tegen seksuele uitbuiting van kinderen. Ook zijn er vele studies verricht die erg
bruikbaar zijn gebleken bij het aandragen van preventieve maatregelen en het vergroten van
bewustzijn van het probleem.
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Van 2003 tot 2005 voerde een groep van 25 NGO’s onder leiding van ECPAT Filippijnen een
campagne die tienduizenden mensen verspreid over het hele land bereikte.
Specifieke maatregelen tegen kindersekstoerisme worden door het ministerie van toerisme
genomen. Deze maatregelen zijn o.a. het promoten van de ECPAT Code of Conduct voor de
reisindustrie en het opleiden van kinderen die risico lopen seksueel uitgebuit te worden.
HIV & AIDS
Volgens het ministerie van volksgezondheid dreigt op de Filippijnen een Aidscrisis nu blijkt
dat over de periode 2003 tot 2006 het aantal HIV- besmettingen is verdubbeld tot ruim
11.000 gevallen. Een kleine 3000 hiervan bestaat uit drugsgebruikers, mensen die
prostituees bezoeken en mannen met homoseksuele relaties. De overige 8000 vormen een
niet te onderscheiden groep binnen de bevolking. Dat maakt het moeilijk hen in de bestrijding
van HIV/AIDS te bereiken en werkt een verdere verspreiding in de hand. Daarbij denkt
ongeveer 60% van de jongeren immuun te zijn voor AIDS. Volgens het ministerie is vooral
de toename onder verslaafden die drugs spuiten en naalden aan elkaar doorgeven
verontrustend. Als de verspreiding onder deze groep niet wordt aangepakt, dreigt er een
epidemie die even rampzalig kan zijn als in Thailand. De minister van volksgezondheid
verklaarde dat de overheid geld uittrekt om medicijnen beschikbaar te stellen. Hij riep tevens
de katholieke kerk op om het gebruik van condooms toe te staan en die niet alleen te zien
als middel om zwangerschap te voorkomen maar ook als bescherming tegen HIV/AIDS.
Meer informatie?
ECPAT Philippines
Address: 143 Anonas Extension, Sikaturia Village, Diliman, Quezon City 1101, PHILIPPINES
Tel: +63 2 920 8151, +63 2 441 5108
Fax: +63 2 929 9642
Email: ecpatphi@i-manila.com.ph
Contact: Dolores Alforte
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Factsheet Gambia
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot reizen
Sekstoerisme is een probleem in Gambia hoewel de overheid weigert het bestaan ervan te
erkennen. Er zijn gevallen bekend van mannen die in Gambia seks zoeken met jonge
meisjes maar er is ook melding van een aanzienlijke stroom Europese vrouwen die op zoek
zijn naar seks met minderjarige jongens.
Observaties bevestigen het bestaan van het probleem waarbij de slachtoffertjes voornamelijk
meisjes zijn, maar de laatste tijd ook steeds meer jongens getroffen worden door de
toename van homoseksueel gedrag in het land. Er is zelfs een aparte benaming voor deze
jongens, namelijk “bombsters” of “beachboys”. Dit zijn jonge jongens die met relaties met
toeristen hun totale inkomen verdienen.
UNICEF Gambia is van mening dat kindersekstoerisme velen minderjarigen in het land
ernstig aantast. De oorzaak van het probleem ligt volgens hen in het feit dat de bevolking
van Gambia uitzonderlijk jong is. Ongeveer 45% van de bevolking is jonger dan 15 jaar
waarvan 19% tussen de 15 en 24 jaar oud is. En de overgrote meerderheid van deze groep
gaat of niet naar school, zit zonder werk, of mist de basisvaardigheden om een inkomen te
verdienen. Het lastig vallen van vrouwelijke toeristen wordt dan ook vaak gezien als de enige
mogelijkheid om rond te komen of het kan misschien een manier zijn voor een ticket uit het
land. Slachtoffers zijn dan ook vaak straatkinderen, schoolverlaters en kinderen uit gezinnen
met een laag inkomen.
Kindersekstoerisme doet zich vooral voor in de hoofdstad Banjul, stedelijke gebieden en
plaatsen waar veel toeristen komen. In 2004 is in Gambia een Nederlander opgepakt en
vervolgens in Nederland veroordeeld voor seks met minderjarigen in Gambia. Aan het
strafrechtelijk onderzoek is door de Gambiaanse autoriteiten goede medewerking verleend.
HIV & AIDS
Volgens UNAIDS, het programma van de Verenigde Naties dat HIV/AIDS probeert te
bestrijden, zijn er in Gambia ongeveer 20.000 mensen met het virus geïnfecteerd. In 2006
zijn er 1300 mensen aan de ziekte overleden en zijn er op dit moment 3800 AIDS-wezen in
Gambia. Van de volwassenen is 2.4% besmet.
Meer informatie?
The Child Protection Alliance (CPA) - ECPAT affiliate in Gambia
Booster Extension
Fajara South Atlantic, Bakau
TEL: Office (+220) 4498154
Mobile (+220) 9929421
Email: cpagambia@yahoo.com
Web site: www.cpagambia.gm
Contact: Njundu Drammeh
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Factsheet India
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot reizen
Met een geschat aantal van 270.000 kindprostituees, is het probleem van kinderprostitutie in
India wijdverspreid en erg zichtbaar. De vorm ervan varieert echter per regio. Zo zijn er
gevallen bekend van kinderprostituees die het land in worden gehaald vanuit Nepal en
Bangladesh en in delen van o.a. Delhi, Mumbai (Bombay) en Chennai (Madras) tot
prostitutie worden gedwongen. Daarnaast zijn er de traditionele tawiffs (dansmeisjes) dat
vaak prostitutie maskeert en worden er kinderen aan tempels verkocht die later in de
prostitutie terecht komen. Ook zijn er gevallen van bekend van relatief rijke kinderen in
Punjab en Delhi die betrokken zijn bij kinderprostitutie om hun inkomen aan te vullen.
Kindersekstoerisme komt vooral in de kuststreken voor zoals in de populaire
strandbestemming Goa.
Oorzaken voor seksuele uitbuiting van minderjarigen zijn de overheersende armoede, lage
opleidingsniveau en een sociale structuur die meisjes en kinderen uit arme gezinnen
benadelen. Dit resulteert in een proces waarin vrouwen toegang tot economische bronnen
wordt geweigerd. Zo zijn familieleden, echtgenoten, etc. zeer bereid hun vrouwen te
verkopen aan (seks)handelaren.
HIV & AIDS
De HIV/Aids epidemie verspreidt zich langzaam maar zeker in India. Het absolute aantal
HIV-positieven wordt geschat op 5,4 miljoen. Dit is vergelijkbaar met Zuid-Afrika dat als
meest ernstig getroffen land te boek staat. Als percentage op de totale bevolking is het
echter minder dan 1%, maar er zijn staten/districten waar ook het percentage onrustbarend
hoog is (zgn. ‘high risk pockets’). Vooral vrouwen worden steeds vaker getroffen die het virus
vaak op lopen door middel van hun echtgenoot. Deze vrouwen worden vervolgens
gediscrimineerd en verstoten.
Meer informatie?
SANLAAP
Address: 38 B Mahanirban Road, Calcutta – 700 029 INDIA
Tel: +91 33 2464 9596, 2702 1286/87, 2702 1113
Fax: +91 33 2465 4578
Email: sanlaap@giascl01.vsnl.net.in, indranisinha@satyam.net.in
Website: www.sanlaap.org
Contact: Indrani Sinha
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Factsheet Indonesië
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot toerisme
Indonesië staat steeds meer bekend als seksbestemming, ook voor seks met minderjarigen.
Betrouwbare cijfers ontbreken, maar schattingen zijn dat 30% (40.000 tot 70.000 kinderen)
van het totale aantal prostituees minderjarig is. ILO/IPEC schat zelfs dat het om 150.000
minderjarigen gaat. Seksuele uitbuiting van kinderen is een taboe in Indonesië en de
overheid heeft het probleem lang ontkend. Ook NGO’s hebben de problematiek pas sinds
een aantal jaren opgepakt.
Kinderprostitutie is wijdverspreid in Indonesië. De Indonesische seksindustrie bedient
voornamelijk lokale klanten. Maar onder sekstoeristen krijgt Indonesië steeds meer
bekendheid als sekstoerismebestemming. Gebieden waar kinderprostitutie het meest
voorkomt zijn: Batam (Rieu), Bali (Lovina beach), Pontianak (Kalimantan), Medan (Noord
Sumatra), Palemberg (Zuid Sumatra), Jakarta, Indramayu, Jepara, Pati en Surabaya (Oost
Java), Ujung Pandang (Zuid Sulawesi), Maluku eilanden, Irian Jaya en Menado (Oost
Sulawesi). Vooral in Batam, Bali en Pontianak vindt kinderprostitutie op grote schaal plaats.
In Batam is kinderprostitutie duidelijk verbonden met toerisme. Vooral toeristen en
zakenmensen uit de regio, zoals uit Korea, Maleisië en Singapore, maken gebruik van de
kinderprostituees. De jonge meiden worden actief gerekruteerd uit Java en Sumatra. In
Noord Sumatra en op Oost Timor zijn signalen dat pedofielen en expats die permanent in het
gebied wonen, kinderen misbruiken. Sinds de bomaanslagen op Bali in 2002 heeft het
toerisme op het eiland flink te lijden gehad. Voornamelijk toeristen uit Australië, West Europa
en de VS zijn na 2002 naar Bali getrokken op zoek naar makkelijk toegankelijke en
goedkope seks met o.a. minderjarigen.
Kinderen komen vooral in de seksindustrie terecht vanwege armoede. Kinderhandel en
kinderarbeid komen veel voor in Indonesië en grote aantallen kinderen gaan niet naar
school. Deze groepen kinderen vormen een kwetsbare groep als het gaat om (seksuele)
uitbuiting. Vaak worden de kinderen onder valse voorwendselen gerekruteerd. Het gros van
de kinderprostituees zijn meisjes, maar ook jongens prostitueren zichzelf (met name voor
buitenlanders).
De mate waarin de seksindustrie in Indonesië georganiseerd is varieert enorm. Vanwege het
gedoogbeleid dat de Indonesische overheid lange tijd ten aanzien van prostitutie heeft
gevoerd, hebben veel grote steden officiële bordelen. In de kleine plaatsen vind je juist
kleinschalige huizen of bordelen. Ook vindt veel prostitutie plaats via massagehuizen, call girl
services en nachtclubs. Ongeorganiseerde vormen van prostitutie zijn straatprostitutie,
prostitutie vanuit hotels, bars, disco’s, etc.
HIV & Aids (cijfers uit 2004)
De HIV epidemie heeft pas recent in Indonesië toegeslagen. Het aantal besmettingen is dus
relatief laag. Risicogroepen, zoals drugsverslaafden, prostituees en mensen die van de
diensten van prostituees gebruik maken, lopen echter wel grote risico’s. Onderzoek in 2003
onder sekswerkers in zeven Indonesische steden heeft uitgewezen dat 42% van hen
gonorroe en/of chlamydia had. Eén op de vijf sekswerkers in massagesalons gebruikt
condooms. Voor sekswerkers in bordelen en rosse buurten is dit percentage maar 4%. Er is
weinig kennis over HIV/Aids en er ligt een taboe op seks en condoomgebruik.
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Wetgeving
Prostitutie is niet verboden in Indonesië, ook niet het kopen van seksuele diensten. Wel is
het aanzetten tot prostitutie of het faciliteren en profiteren ervan strafbaar, ongeacht de
leeftijd van de prostituee. Aangaande het profiteren van prostitutie, geldt dat dit alleen
strafbaar is als de prostituee een vrouw is. Dit is dus een leemte in de wet, want jongens
worden zo niet beschermd tegen seksuele uitbuiting. Ook handel in kinderen en vrouwen is
verboden, voor jongens tot een leeftijd van 21 jaar.
De seksindustrie is lang gedoogd door de Indonesische regering. Pas recent onderkent de
regering dat kindersekstoerisme en kinderprostitutie een groot probleem is in Indonesië en
worden er maatregelen genomen. Indonesië heeft sinds oktober 2002 een Child Protection
Act. Hierin staat dat iedereen die een kind economisch dan wel seksueel uitbuit, een
maximale straf krijgt van 10 jaar cel en/of een geldboete van 200 miljoen Rupia.
In de wetten over seksuele uitbuiting van kinderen bestaat onduidelijkheid over de definitie
van gebruikte termen zoals ‘obscene acts’. De ‘obscene acts’ zijn verboden met jongeren
onder de 21 jaar. Voor jongeren onderling is het verrichten van seksuele handelingen
verboden met kinderen onder de 15 jaar. Homoseksuele handelingen zijn verboden voor
jongeren tot een leeftijd van 21 jaar.
Indonesië heeft een Nationaal Actieplan om seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan,
maar van implementatie is nog geen sprake. Er is geen wetgeving die sekstoerisme tegen
gaat. Ook is er geen extraterritoriale wetgeving.
Wetshandhaving
Aan wetshandhaving ontbreekt het vaak in Indonesië. Overtredingen worden daarom vaak
ook niet gerapporteerd aan de politie of vervolgd door justitie. Dit is vooral te wijten aan
corruptie binnen de politie. Ook onduidelijkheid in de wetgeving over wat een minderjarig
kind is, speelt mee.
Preventie
Er is weinig informatie over preventie projecten in Indonesië. Preventie van seksuele
uitbuiting van kinderen staat pas sinds een aantal jaren op de agenda bij lokale NGO’s. Er is
onderzoek gedaan naar seksuele uitbuiting van kinderen in Indonesië, in het bijzonder in
Medan en Noord Sumatra. ECPAT Australië (Child Wise) heeft verschillende trainingen
georganiseerd voor mensen uit de toerisme industrie, om hen bewust te maken van het
probleem.
Verschillende NGO’s hebben een coalitie gevormd die psychologisch en juridische
hulpverlening biedt aan slachtoffers van seksuele uitbuiting en campagne voert voor meer
bewustwording over de problematiek. Ook bieden diverse NGO’s onderdak aan voor
straatkinderen. Hier komen ook veel kinderen terecht die in de seksindustrie gewerkt
hebben.
Meer informatie?
PKPA / National Coalition for the Elimination
of Commercial Sexual Exploitation of Children
contactpersoon: Ahmad Sofian
Tel: +62 61 6637821
pkpamdn@indosat.net.id

Nederlandse ambassade Jakarta
tel. 00-62-21-5248200
e-mail: jak@minbuza.nl
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Factsheet Kenia
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot reizen
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in Kenia blijkt zeer ernstig te zijn en is in de laatste
jaren sterk toegenomen. Lokale kranten schrijven regelmatig verhalen over dit probleem in
het land.
Het wordt mogelijk gemaakt door pooiers, madammen en ouders of andere familieleden en
vindt plaats in bordelen, massagesalons, bars, discotheken en op straat. Het merendeel van
de kinderprostituees worden vergezeld van hun moeder of oudere broers en zussen die ook
in de prostitutie zitten.
De leeftijd van de kinderen die slachtoffer worden van seksuele uitbuiting ligt tussen de 9 en
17 jaar waarbij de meerderheid tussen de 13 en 17 jaar oud is. De toename van toerisme in
het land heeft ook kindersekstoerisme met zich meegebracht. En doordat het steeds slechter
gaat met de economie zijn er steeds meer kinderen in Kenia die buiten bars en restaurants
seksuele diensten aan toeristen verkopen of door hun ouders aan toeristen verkocht worden.
Toeristische agentschappen, zowel lokale als buitenlandse, zijn benaderd om toeristen te
wijzen of mee te nemen naar speciale plaatsen waar kinderprostituees zich aanbieden. Zo
worden bijvoorbeeld Italiaanse touroperators en toeristen aangetrokken naar Malindi. Maar
ook Mombassa is een populaire bestemming hiervoor.
Daarnaast dragen ook militaire basissen bij aan het probleem. Zo is kinderprostitutie erg
omvangrijk in Nanyuki dat een trainingsbasis is voor buitenlandse soldaten. Een laatste
kenmerk van kinderprostitutie in Kenia is de betrokkenheid van jonge vluchtelingen afkomstig
uit met name Sudan en Somalië. Deze kinderen worden vaak onderdrukt door de Keniaanse
gemeenschap en zijn daardoor zeer kwetsbaar.
HIV & AIDS
Er zijn de afgelopen jaren minder mensen met HIV/AIDS in Kenia bijgekomen, maar Kenia
blijft één van de zwaarst getroffen landen ter wereld. In de eilanden in het Victoriameer is
zelfs 80% van de bevolking geïnfecteerd. Veel kinderen hebben hun ouders verloren aan
AIDS. In 2006 waren er 1.1 miljoen AIDS-wezen in Kenia waarvan slechts één op de 20
wordt geholpen. In de hoofdstad Nairobi zijn er veel huishoudens die door kinderen gerund
worden.
Meer informatie?
SOLWODI (Solidarity with Women in Distress)
Contact: Elizabeth Akinyi
P.O. Box 17038, Nairobi
Tel: +254 20 222327
Email : solwodi@wanchi.com
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Factsheet Marokko
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot reizen
Het is erg lastig om informatie over de toestand en omvang van seksuele uitbuiting van
kinderen in Marokko door het gebrek aan gegevens en statistieken. De algemene opvatting
is dan ook dat het zeldzaam is en bijna niet voorkomt in Marokko. Ondanks recent mediaaandacht rondom deze kwestie blijft het onderwerp taboe. De oorzaak hiervan is dat het
tonen van elke vorm van seksuele uitbuiting gezien wordt als schande brengen over de
familie van het slachtoffer. Geweld wordt binnen families als een privé zaak gezien waardoor
autoriteiten zich er niet in willen mengen, met als gevolg onderrapportering, wat een groot
probleem is in de strijd tegen seksuele uitbuiting. Desondanks groeit Marokko geleidelijk
naar erkenning van het probleem.
Seksuele uitbuiting van kinderen is een toenemend probleem in Marokko. Het is
(waarschijnlijk) het meest getroffen land in de regio. NGO’s schatten dat er alleen al in de
stedelijke gebieden minstens tienduizenden tieners in de prostitutie zitten. Prostitutie onder
jongens is ook een groeiend fenomeen in Marokko. Uit onderzoek blijkt dat jongens hierin
terecht komen doordat ze door hun familie erop uit worden gestuurd om geld te verdienen
voor het gezin.
Eigenlijk zijn er slechts een paar gevallen bekend waarbij kinderen zijn gebruikt in prostitutie
voor toeristen. Volgens het ministerie van mensenrechten heeft Marokko hoge-kwaliteits
toerisme doordat Marokkaanse reisorganisaties tot op zeker hoogte beschermd zijn door
religieuze factoren. Maar dat betekent niet dat er geen buitenlanders betrokken zijn bij
seksuele uitbuiting in Marokko. Kindersekstoerisme is het meest zichtbaar in steden als
Marrakech en Casablanca en in andere toeristische gebieden, waar nu een duidelijk verband
is tussen de groei van toerisme en de toename van seksuele uitbuiting. Meisjes en jongens
die werken in de huishouding of als straatverkopers worden door toeristen benaderd en
lastig gevallen.
Eerst werd aangenomen dat het grootste deel van de uitbuiters afkomstig waren uit landen in
het Midden Oosten maar nu blijkt dat de meerderheid van de daders Westers zijn. Daarbij
zijn toeristen uit Westerse landen geneigd om voor seksueel contact jongens te zoeken
terwijl toeristen uit Arabische landen eerder de voorkeur aan meisjes geven. In 2006 zijn er
ook 3 Nederlanders in Marokko opgepakt op verdenking van prostitutie met jonge jongens,
waaronder een jongen van zestien jaar. Eén van deze Nederlandse sekstoeristen is
veroordeeld tot 4 jaar cel, terwijl er 20 jaar cel tegen hem was geëist.
Preventie
De oorzaken van seksuele uitbuiting van kindersekstoerisme in Marokko liggen vooral in
armoede, de lage status van vrouwen en vroege, gedwongen huwelijken. Maar de
moeilijkheden in het bestrijden van dit probleem zijn het gebrek aan erkenning en bewustzijn
ervan. Daarnaast maken een aantal religieuze en culturele factoren het lastig om de kwestie
te bespreken of te onderzoeken. Andere obstakels zijn het gebrek aan goede en voldoende
wetten op dit gebied, een gebrek aan degelijke politie, een gebrek aan getraind personeel en
een gebrek aan actieve NGO’s in deze regio.
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HIV & AIDS
Het aantal gevallen van HIV/AIDS in Marokko wordt geschat op 19.000 gevallen, waarvan
66% van de mensen tussen de 15 en 40 jaar is. Ongeveer 83% daarvan woont in de
stedelijke gebieden.
Momenteel wordt er concrete acties genomen om de ziekte te bestrijden. Daarbij is het doel
om 150.000 onderzoekscentra te creëren en om medische hulp te verlenen aan 4.000
mensen in plaats van 1.580 die nu hulp krijgen.
Meer informatie?
National Observatory for Child Rights- ECPAT affiliate Morocco
Mr Said Raj
46 Rue Mellouza, Hay Nahda 2 BP 511 Rabat - CHellah
Rabat
Marokko
Tel +212 3775-5099
Fax +212 3775-5343
Email onde@iam.net.ma
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Factsheet Mexico
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot toerisme
Mexico trekt veel toeristen. Die komen niet allemaal voor de mooie stranden en culturele
bezienswaardigheden. Gecombineerd met een belabberde economische situatie, waarbij
17,9% van de bevolking onder de armoede grens leeft, is dit een zorgwekkend beeld. Een
miljoen kinderen werken om henzelf en hun gezin te onderhouden. Daarnaast leven nog
eens 150.000 kinderen op straat. In de toeristenbranche is kinderarbeid duidelijk zichtbaar.
Kinderen verkopen souvenirs, drink- en eetwaren aan toeristen. In Mexico City werken
kinderen voornamelijk als straatartiest. Ondanks dat kinderen van hun zesde tot veertiende
schoolplichtig zijn, heeft een groot deel van de bevolking alleen basisonderwijs gehad.
‘Machismo’ is vrij gebruikelijk en wijdverspreid en zorgt ervoor dat vrouwen gezien worden
als seksuele objecten en kwetsbare minderjarigen als makkelijke prooi. Deze
omstandigheden zorgen ervoor dat een grote groep mensen, waaronder minderjarigen,
kwetsbaar is.
Volgens een rapport van Unicef uit 2004 werken 16.000 minderjarigen in de prostitutie in
Mexico, vooral in de toeristische gebieden. Op Internet zijn sites te vinden waarop Mexico
gepromoot wordt als bestemming voor erotische vakanties en sekstoerisme. Mannen,
vrouwen, heteroseksuelen en homoseksuelen, waaronder minderjarigen van 16 en 17 jaar
oud, worden hier aangeboden. Kindersekstoerisme vindt vooral plaats in de grensgebieden,
zoals in Nogales, waar ook veel lokale mannen gebruik maken van de diensten van
minderjarige prostituees. Daarnaast komt kinderprostitutie vooral voor in Mexico City,
Acapulco, Cancun, Puerto Vallarta, Ciudad Juarez, Guadalajara en Tijuana. Tapachula, in
het zuiden van Mexico aan de grens met Guatemala, is berucht om zijn bordelen met
meisjes uit heel Centraal Amerika. Een studie uit 2000 schat het totale aantal minderjarigen
dat in de prostitutie werkt op 16.000. Van de 1000 prostituees in Cancun, zijn er 300
minderjarig. Het uitgaansleven in Cancun biedt een groot scala van nachtclubs en barretjes
waar je wat kunt drinken, dansen, een show kunt zien en met minderjarige meiden in contact
kunt komen. Er zijn tussen de 200 en 300 van dit soort seks etablissementen in Cancun.
Deze bestaan ook in alle toeristengebieden, in het bijzonder in Playa del Carmen, Isla
Mujeres en Cozumel, en in het toeristische gebied dat zich uitstrekt van Cancun naar Playa
del Carmen.
Ook jonge jongens werken in de prostitutie, als travestiet in shows of als prostituees voor
homoseksuele mannen. Van elke 10 etablissementen waar meiden werken, is er een voor
jongens. De jongens komen over het algemeen uit andere delen van Mexico. De
reisindustrie en de seksindustrie zijn in Mexico nauw verweven met elkaar. Veel mensen die
in de toerismebranche werken zijn betrokken bij prostitutie van minderjarigen.
HIV & Aids (cijfers van 2004)
Meer dan 1.7 miljoen mensen in Latijns Amerika zijn besmet met HIV. Alleen al in 2004
waren er gemiddeld 240.000 nieuwe besmettingen. Onder de leeftijdsgroep van 15-24 jaar
zijn gemiddeld 0.5% van de vrouwen en 0.8% van de mannen HIV besmet. In sommige
regio’s is dit cijfer echter veel hoger. Volgens cijfers van de Mexicaanse overheid is de
laatste paar jaar HIV besmetting via heteroseksuele contacten toegenomen. Daarnaast
worden veel besmettingen veroorzaakt door risicogedrag als druggebruik en seks tussen
mannen (iets dat veel voorkomt in Mexico, het aantal HIV besmettingen in deze groep is
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15%). De mate waarin deze laatstgenoemde oorzaken bijdragen aan het overdragen van het
virus is moeilijk te bepalen.
Wetgeving & Wetshandhaving
Kindersekstoerisme is strafbaar vanaf 1999. Mexico heeft een Nationaal Actieplan om
seksuele uitbuiting van minderjarigen tegen te gaan, maar er zijn nauwelijks middelen ter
beschikking gesteld om de gestelde doelen waar te maken. In februari 2004 hebben
congresleden van het Mexicaanse parlement opgeroepen om alle buitenlandse toeristen te
registreren. Dit was een reactie op het toenemende aantal buitenlandse toeristen die naar
Mexico komen om seksuele contacten met minderjarigen aan te gaan. Ook kinderhandel
neemt toe. Op lokaal niveau gebeurt er wel een en ander ter bestrijding van seksueel
misbruik van minderjarigen. Er wordt ook samengewerkt in de grenssteden Tapachula en
Tijuana met de autoriteiten in Guatemala, Honduras, El Salvador en de VS. De aandacht in
de media voor het onderwerp neemt toe. De mogelijkheden voor bescherming van
minderjarigen zijn eind jaren negentig aangescherpt in een speciale kinderrechtenwet.
Een rapport uit 2000 beweert dat de Mexicaanse politie zelden tegen pooiers,
vrouwenhandelaren en uitbuiters van minderjarigen optreedt. Het gebeurt vaak dat de politie
geld eist van de minderjarige prostituees.
Preventie
Een van de grootste problemen is het ontbreken van een nationaal systeem om slachtoffers
van seksueel misbruik en uitbuiting op te vangen. Mexico heeft wel een nationaal actieplan
om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik en exploitatie, maar er zijn nauwelijks
middelen ter beschikking gesteld om de doelen waar te maken. Op lokaal niveau wordt soms
wel aan preventie gedaan. Er wordt in de grenssteden Tapachula en Tijuana ook
samengewerkt met de autoriteiten in Guatemala, Honduras, El Salvador en de VS. De
aandacht in de media voor het onderwerp neemt toe. De mogelijkheden voor bescherming
van minderjarigen zijn enkele jaren geleden aangescherpt in een speciale kinderrechtenwet.
Meer informatie?
ECPAT Mexico
c/o EDIAC
contactpersoon: Norma Elena of Negrete Aguayo
Berriozabal 18 Col. Centro
Mexico D.F. 06020
tel/fax: 00-52-5-702 5855
e-mail: ecpatmexico@hotmail.com
Nederlandse ambassade Mexico stad
Av. Vasco de Quiroga 3000 -7. Piso
Colonia Santa Fé
01210 México, D.F.
tel. 00-52-55-52589921
fax. 00-52-55-52588138
e-mail: nlgovmex@nlgovmex.com
Nederlandse consulaten in de rest van het land bevinden zich in:
Acapulco, Cancun, Guadelajara, Mazatlàn Sin, Mérida (Yuc.), Monterrey (N.L.), Tampico
(Tamps.), Veracruz (Ver.). Voor de adressen kijk op www.minbuza.nl en klik op ambassades.
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Factsheet Roemenië
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot reizen
De situatie rondom kindersekstoerisme is verergerd door de ontwikkeling van toerisme in
Roemenië. Aan het eind van de jaren ’90 was er een serie van gevallen waarin Amerikaanse
en Europese kinderuitbuiters naar Roemenië reisden om seksueel contact met kinderen te
verkrijgen. Terwijl het er niet op lijkt dat er een georganiseerd kindersekstoerisme industrie
bestaat, is er wel bewijs dat het land door buitenlandse toeristen wordt bezocht die bewust
seksueel contact met minderjarigen zoeken.
Ook is er rondom kinderprostitutie wat informatie beschikbaar, maar exacte gegevens of
statistieken zijn er niet. Desalniettemin blijkt uit een onderzoek uit 2006 onder 395 vrouwen
die werkzaam zijn in de prostitutie, dat 60% van hen voor hun 18e in de prostitutie terecht
kwam.
De overgrote meerderheid van de kinderen die in de prostitutie terecht komen zijn
straatkinderen. Deze groep is één van de meest kwetsbare en velen van hen zijn afkomstig
uit Roma families. Verkrachting is ook een veelvoorkomende zaak waarbij meisjes en zeer
jonge jongens de belangrijkste slachtoffers zijn. Er zijn ongeveer 5.000 straatkinderen in het
hele land.
Wetgeving
De Roemeense wetgeving meet zich aan de internationale standaard voor bescherming van
kinderen tegen uitbuiting in prostitutie. De wet verbiedt het overhalen, dwingen, werven of
handelen van personen met prostitutie als doel, mogelijk maken van prostitutie en misbruik
maken van prostitutie. Wanneer één van deze misdaden gepleegd is tegen een minderjarige
of ernstige karakteristieken heeft, zal de straf verzwaard worden met 5 tot 18 jaar
gevangenisstraf. Ook een poging tot één van deze misdaden is strafbaar.
Daarnaast wordt er ook een apart onderscheid gemaakt voor kinderprostitutie. De
Roemeense wetgeving bepaald dat seksueel contact in welke vorm dan ook met een
persoon van dezelfde of andere sekse die jonger is dan 18 jaar, in ruil voor directe of
indirecte offers, strafbaar is. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van 3 tot 12 jaar.
Preventie
Voorbeelden van preventie campagnes in Roemenië zijn debatten op school, posters en
brochures op politie afdelingen waar paspoorten worden uitgeven en op grenscontroleposten
en een toneelstuk op scholen, weeshuizen, etc. die gebaseerd is op waargebeurde verhalen
van slachtoffers van seksuele uitbuiting. Ook heeft men een risicoanalyse gemaakt van
kinderen die de meeste kans lopen slachtoffer te worden van seksuele uitbuiting en deze
worden vervolgens in de gaten gehouden. Daarnaast is er een project gestart waarin
risicokinderen trainingen krijgen en opgeleid worden voor een baan in de hotelindustrie. Ten
slotte heeft de overkoepelende organisatie voor de hotelindustrie en de belangenbehartiger
voor reisbureaus in Roemenië, de Code of Conduct ondertekend. Dit is een gedragscode die
ondertekenaars verplicht om concrete acties te ondernemen om kindersekstoerisme te
bestrijden en te voorkomen.
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Ondanks dat NGO’s verschillende preventie campagnes hebben opgezet en uitgevoerd, is
het nodig om de coördinatie te verbeteren om doublures te voorkomen. Vooral het werk dat
gedaan wordt op scholen, verdient bijzondere aandacht.
HIV & AIDS
Het aantal besmettingen met HIV/AIDS in Roemenië is relatief laag en in 2006 waren er
7.000 gevallen bekend.
Meer informatie?
Salvati Copiii / Save the Children Romania
Address: Intrarea Stefan Furtuna, No.3, 1st District 010899 Bucharest ROMANIA
Tel: +40 21 316 6176
Fax: +40 21 312 4486
Email:rosc@salvaticopiii.ro
Website: www.salvaticopiii.ro
Contact: Gabriela Alexandrescu
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Factsheet Sri Lanka
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot reizen
Kindersekstoerisme is een welbekend probleem in Sri Lanka en krijgt dan ook veel aandacht
van de overheid en allerlei hulporganisaties. Er wordt geschat dat er ongeveer 40.000
kindprostituees in Sri Lanka zijn. Hiervan is het geschatte aantal jongens dat door
buitenlanders seksueel wordt uitgebuit tussen de 5000 en 30.000. Deze relatief hoge
aanwezigheid van jongens tussen de slachtoffers is ook een opvallend kenmerk van
kindersekstoerisme in Sri Lanka. Zij worden Beach Boys genoemd.
De ECPAT groep in Sri Lanka bericht dat 70% van de kinderen die seksueel worden
uitgebuit afkomstig is uit sloppenwijken, arme plattelandsgebieden en uit arme gezinnen die
rond de toeristen resorts wonen. De andere 30% bestaat uit kinderen uit middenklasse
gezinnen.
De grootste oorzaak voor kindersekstoerisme in Sri Lanka is armoede maar ook de groei van
de wereldwijde seksindustrie en het Internet spelen een rol. Daarnaast werd het land vaak
gepromoot als ‘een ideale bestemming voor seks met kinderen’ o.a. op pedofilie websites.
Een onderzoek naar de specifieke problematiek toonde aan dat het grootste deel zich
afspeelt in toeristenoorden en resorts aan de kust. Daarbij zijn de meeste daders toeristen
met zowel een kort als een lang verblijf. Deze buiten vooral jongens uit terwijl lokale mensen
meer meisjes uitbuiten. Het uitbuiten van kinderen neemt een aantal dagen in beslag. Het
begint met het inpalmen van de kinderen door het geven van bijvoorbeeld cadeautjes om het
vertrouwen te winnen, waarna het werkelijke uitbuiten begint. Uit hetzelfde onderzoek bleek
ook dat de daders veelvuldig reizen, vaak om hetzelfde kind te bezoeken.
Deze misdaden worden mogelijk gemaakt door hotelstaf, (lokale) reisorganisaties en een
netwerk van lokale pooiers die zelf ook vaak slachtoffer zijn (geweest). In de periode tussen
1994 en 2003 werden in Sri Lanka 19 buitenlanders opgepakt en berecht voor seks met
minderjarigen. Deze buitenlanders waren o.a. afkomstig uit: België, Zwitserland, Canada,
Australië, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Zweden en ook Nederland.
Wetgeving
De wetgeving in Sri Lanka voldoet niet aan de internationale standaard voor het beschermen
van kinderen tegen prostitutie. Er zijn op dit moment geen wetten die prostitutie van kinderen
voor geld omschrijft of verbied en de wetten die seks met minderjarigen verbieden richten
zich alleen op meisjes en slagen er niet in om jongens te beschermen. Verder geldt de wet
alleen voor meisjes onder de 16 jaar waardoor alle jongens en meisjes tussen de 16 en 18
jaar niet beschermd worden. Bovendien deelt de wet in Sri Lanka ook straffen uit aan de
kindprostituees, maar deze straffen worden zelden uitgevoerd. De straffen op seksuele
uitbuiting van minderjarigen in Sri Lanka variëren van enkele maanden tot 2 jaar
gevangenisstraf, zweepslagen en boetes.
Preventie
Acties die een groter bewustzijn en strengere wetten proberen te realiseren lijken een daling
van kindersekstoerisme als resultaat te hebben. Sri Lanka is één van de weinige landen die
een Nationaal Plan van Aanpak specifiek voor het bestrijden van kindersekstoerisme heeft
opgesteld. Het 2-jarige actieplan dat ingegaan is in mei 2006, bevat verschillende acties
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variërend van bewustzijn vergroten, onderzoek, preventie en coördinatie met lokale toeristen
en politie, grotere betrokkenheid van de privé sector, etc.
HIV & AIDS
In Sri Lanka zijn nog weinig gevallen van HIV/AIDS besmettingen, maar verwacht wordt dat
dit door migratie en heroïne verbruik snel op kan lopen. Momenteel schat men dat het aantal
mensen met HIV/AIDS in Sri Lanka rond de 5000 ligt. Vorig jaar stierven er naar schatting
minder dan 500 mensen aan HIV/AIDS.
Meer informatie?
P.E.A.C.E
Address: No. 455 Thimbirigasyaya Road, Colombo 5 SRI LANKA
Tel: +94 1 2590 513, +94 1 2559 397
Fax: +94 1 2596 855, +94 1 2502 081
Email: peacesl@sltnet.lk /
Website: www.lanka.net/charity/peace
Contact: Maureen Seneviratne
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Factsheet Thailand
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot reizen
Thailand en sekstoerisme worden vaak in een adem genoemd. Het toerisme en de
seksindustrie, waar ook minderjarigen deel van uit maken, zijn in Thailand met elkaar
verweven. Patpong, de rosse buurt van Bangkok, is bijvoorbeeld ingericht om zoveel
mogelijk toeristen te trekken. Veel toeristen uit West Europa, Japan, Taiwan en China gaan
naar Thailand voor goedkope seks. Het aantal georganiseerde seksreizen is echter
afgenomen, of minder zichtbaar geworden, mede door de opkomst van internet en door druk
van NGO’s op de Thaise overheid.
De lokale vraag naar jonge meisjes is een belangrijke oorzaak van kinderprostitutie in
Thailand. De aanwezigheid van militairen in het land tijdens de Tweede Wereldoorlog, de
Koreaanse oorlog en de Vietnam oorlog hebben hieraan bijgeedragen. De seksuele
infrastructuur die overbleef richtte zich vervolgens op toeristen. Thailand werd door de
reisindustrie aangeprezen als vakantiebestemming voor het goedkope seksavontuur.
Verreweg de meeste minderjarige prostituees zijn meiden tussen de 14 en 18 jaar.
Traditioneel gezien zijn de dochters verantwoordelijk voor het welzijn van de ouders en het
gezin. De Thaise term hiervoor is “todtan bunkhun”, wat “terugbetalen van de moedermelk”
betekent. Vanwege armoede gaan veel meisjes van het platteland via tussenpersonen naar
de stad op zoek naar werk. De meeste zijn afkomstig uit de armste provincies in Noord en
Noordoost Thailand. Een VN rapport laat zien dat circa 31% van degenen die naar Bangkok
trekken kinderen tussen 5 en 14 jaar zijn. Veel van hen eindigen in bars, massagesalons en
bordelen. Het komt vaak voor dat de ouders geld krijgen om hun kinderen “goed terecht” te
laten komen, maar ook worden kinderen regelmatig verkocht. De kinderen moeten dit geld
dan meestal terugverdienen via de prostitutie. Andere oorzaken voor het feit dat
minderjarigen in de seksindustrie terecht komen, zijn de toenemende consumptiebehoefte en
het gebrek aan scholing.
De plekken waar prostitutie het meest voorkomt zijn Bangkok, Pataya, Chiang Mai, Songkla
(Hat Yai District), Phuket en een aantal eilanden. Het is moeilijk om harde cijfers te geven
over het aantal minderjarigen dat in de prostitutie werkt. Wel wordt verondersteld dat dit
aandeel veel groter is dan in andere landen, puur vanwege het feit dat de seksindustrie
ingericht is op toeristen en minderjarigen daarvan een wezenlijk onderdeel uitmaken. Een
onderzoek van de Tourism Authority Thailand uit 2000 beweert dat tussen de 22.000 en
40.000 prostituees minderjarige meiden onder de 18 zijn. NGO’s schatten het aantal op
minstens 80.000, maar meer waarschijnlijk is 200.000 minderjarige prostituees.
HIV & Aids (cijfers van UNAIDS rapport 2006, over de periode januari – december 2004)
Door de opkomst van Aids, vanaf de helft van de jaren ’80, is de vraag naar maagden en
jonge prostituees toegenomen. Veel mensen geloven dat de kans op een HIV besmetting
kleiner is wanneer zij seks hebben met een jong persoon. Veel meisjes worden daarom
vanuit Myanmar, Vietnam, Laos, Zuid China (provincie Yunnan en Guangxi), Bangladesh en
Cambodja naar Thailand verhandeld door mensenhandelaren. Kinderhandel is een
lucratieve business. Uit onderzoek van de Thai Working Group zijn er in 2005 ongeveer
1.092.327 mensen met HIV/Aids, waaronder 50.620 kinderen. In 2006 zal dit aantal stijgen
naar 1.109.000, waaronder 53.400 kinderen.
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Thailand kreeg al vroeg te maken met hoge aantallen HIV besmettingen. Maar de Thaise
overheid heeft op tijd grootschalige Aids preventie campagnes opgezet, waardoor het
nieuwe aantal HIV besmettingen en SOA’s is afgenomen. Het grootste aantal nieuwe HIV
besmettingen komt voor onder getrouwde stellen. Dit is te verklaren vanuit het feit dat nog
steeds veel mannen naar prostituees gaan. Ook druggebruik zorgt voor een toename in het
aantal HIV besmettingen en mannen die seks hebben met mannen (17% van die laatste
groep is HIV besmet). In het noorden komt de verspreiding van HIV/Aids het meeste voor,
gevolgd centraal Thailand, het zuiden en het noordoosten. Ondanks landelijke preventie
campagnes gebruikt maar 25% van de jongeren die seksueel actief is, maar geen vaste
partner heeft, condooms.
Wetgeving
Prostitutie is in het algemeen niet verboden, maar prostituees zijn in overtreding als ze
klanten werven op publieke plaatsen of op een andere manier actief hun diensten
aanbieden. De strafbaarstelling is meer gericht op degenen die verantwoordelijk zijn voor het
werven van vrouwen en minderjarigen voor prostitutie en degenen die ervan profiteren.
Thailand heeft sinds 1996 een Prostitution, Prevention and Suppression Act om met name
minderjarigen beter te kunnen beschermen. Deze wet verbiedt prostitutie van minderjarigen
(jongens en meisjes jonger dan 18 jaar). Het gaat hierbij om het werven en verleiden tot of
het lokken van een persoon in de prostitutie, alsook het bieden van onderdak aan
prostituees. Het is niet van belang of dit met of zonder de instemming van het slachtoffer
gebeurt.
Het aanbieden voor prostitutie van een kind tussen de 15 en 18 jaar of een kind beneden de
15 jaar kan een gevangenisstraf opleveren van resp. 5 tot 15 jaar en 10 tot 20 jaar. Klanten
zijn ook strafbaar onder deze wetgeving. Maar dit geldt alleen voor het hebben van seks met
een kind in een bordeel of een etablissement met dit doel, terwijl er veel kinderen zijn die
werkzaam zijn op straat of op een andere manier worden aangeboden. Dit is een leemte in
de Thaise wetgeving. Ouders die op de hoogte zijn van het feit dat hun kind in de prostitutie
werkzaam is, of hun kind dwingen om zich te prostitueren, zijn strafbaar en kunnen een
gevangenisstraf van 4 tot 20 jaar krijgen plus een geldboete. Aangezien dit een
veelvoorkomend fenomeen is in Thailand, is dit een stap in de goede richting. Een persoon
beneden de 18 jaar kan niet worden veroordeeld voor prostitutie. Thailand heeft
extraterritoriale wetgeving, wat betekent dat iemand voor een misdrijf gepleegd in Thailand,
bij terugkeer in eigen land veroordeeld kan worden.
Wetshandhaving
De Thaise regering heeft het bestrijden van (kinder-) prostitutie als prioriteit aangemerkt. Het
land wil van haar slechte imago af en loopt inkomsten mis doordat er voornamelijk
sekstoeristen naar het land komen, wat maar een beperkt deel van het totale aantal toeristen
is. Zij heeft hiervoor onder andere een Nationaal Actieplan ontwikkeld. Ook de Tourism
Authority Thailand is hard bezig het imago van Thailand op te poetsen, waardoor er
bijvoorbeeld minder jonge prostituees op openbare plaatsen te zien zijn. Door corruptie en
omkoping wordt prostitutie in de praktijk echter nog vaak gedoogd.
Preventie
De Thaise overheid richt zich op voorlichting, het meer toegankelijk maken van onderwijs en
het creëren van legitieme werkgelegenheid om prostitutie van minderjarigen te bestrijden.
Met de door ECPAT ontwikkelde Code of Conduct zijn veel ACCOR hotels in Thailand bezig
met het opleiden van risicojongeren in hun hotels en restaurants. Zo werkt Unicef samen met
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onder andere het Pan Pacific hotel in Bangkok (inmiddels uitgebreid tot 18 vooraanstaande
hotels), waarbij risicokinderen een training van 5 maanden krijgen in hotels om vaardigheden
op te doen, waarmee de kans dat zij in de seksindustrie terecht zullen komen wordt
verkleind. Verder worden slachtoffers van seksuele uitbuiting door de overheid beschermd,
maar dit gebeurt alleen nadat NGOs of maatschappelijk werkers de slachtoffers als zodanig
hebben aangemerkt. Zo heeft de overheid 97 opvanghuizen voor misbruikte vrouwen en
kinderen opgezet, zes regionale opvanghuizen speciaal voor buitenlandse slachtoffers en
een centraal opvanghuis net buiten Bankok waar meer dan 500 slachtoffers van
mensenhandel kunnen worden opgevangen.
Meer informatie?
Fight Against Child Prostitution (FACE)
contactpersoon: Sudarat Sereewat – director
P.O. Box 178 Klong chan
Bangkok 10240
tel. 66-(0)-25095782 / 66-(0)-29477307
fax 66-(0)-25192794
e-mail: face@internet.ksc.net.th / facesuda@hotmail.com

Child Wise Phuket
Prince of Songkla University
Kathu 83120, Phuket
Tel./fax 00-66-76-202 940
e-mail: cwatch@mail.com

TRAFCORD Nederlandse ambassade in Bankok
contactpersoon: Ben Svasti – program coordinator (vragen naar politieattaché)
Chaingmai Provincial Hall, 5th Floor 106 Wireless Road (Thanon Vithayu)
Amphoe Muang
Bangkok 10330
Chiangmai 50300
tel. 00-66-2-2547701 t/m 05
tel. 00-53-225028
fax 00-66-2-2545579
fax 00-53-225437
e-mail: ban@minbuza.nl
e-mail: ghqwaa01@loxinfo.co.th
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Factsheet Tsjechië
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot reizen
Prostitutie van kinderen in Tsjechië heeft de afgelopen 5 jaar een duidelijke daling laten zien.
Dit is o.a. te danken aan beschermende maatregelen die zijn genomen. Kinderprostitutie is
vooral problematisch in grote stedelijke gebieden en in de grensgebieden met Duitsland en
Oostenrijk als gevolg van sekstoerisme. Het is namelijk erg gemakkelijk om de grens over te
gaan en kinderen seksueel uit te buiten.
De situatie met betrekking tot kindersekstoerisme begon te verbeteren nadat Tsjechië lid
werd van de Europese Unie en politie meer en strenger begon op te treden in de
grensgebieden. Momenteel lijkt kindersekstoerisme meer gerelateerd te zijn aan prostitutie
van jongens doordat oudere mannen van Scandinavië, Groot-Brittannië, Duitsland en
Oostenrijk naar Tsjechië reizen met als doel (met name) jongens seksueel uit te buiten.
Daarbij reizen veel jonge jongens naar het buitenland voor een korte periode samen met
toeristen van Oostenrijk, Duitsland en Griekenland. Er zijn overigens maar weinig Tsjechen
betrokken bij kindersekstoerisme in het buitenland.
Sommige kinderen zijn niet ouder dan 8 jaar. Velen van hen komen uit arme gezinnen of
hebben werkloze ouders en worden gedwongen bij te dragen aan het gezinsinkomen. Een
groot deel van de kinderen zijn eerder verkracht of seksueel misbruikt. Pooiers zijn meestal
familieleden of kennissen van de kinderen of hun moeders die ook prostituee zijn. Oudere
kinderen die al langer in de prostitutie zitten worden vaak als begeleiders gebruikt om de
jongere kinderen in te wijden. Veel verkopen zichzelf bij Centraal Stations en ook de snelweg
E55 die van Dresden naar Praag loopt, is favoriet bij kindersekstoeristen.
Wetgeving
In Tsjechië is er de afgelopen jaren enorm veel vooruitgang geboekt in de vorm van
wettelijke organisatie om seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden. Ondanks dat er geen
wetgeving bestaat die prostitutie verbiedt, is er een wet die prostitutie gerelateerde
activiteiten verbiedt. Daarbij is de leeftijd van het slachtoffer een bepalende factor. Wanneer
het slachtoffer tussen de 15 en 18 jaar is kan men een gevangenisstraf van 2 tot 8 jaar
krijgen en bij een slachtoffer jonger dan 15 jaar riskeert men 5 tot 12 jaar cel.
Verder straft de Tsjechische wet iedereen die een vorm van betaling of andere beloning
aanbiedt, geeft of belooft in ruil voor seks, seksuele handelingen en vergelijkbaar gedrag. In
zulke zaken zijn personen onder de 18 jaar vaak niet strafrechtelijk verantwoordelijk, ook niet
als hij/zij de betaling eist of aanneemt.
Preventie
De aandacht voor het probleem is minimaal en er zijn maar weinig initiatieven om seksuele
uitbuiting van kinderen te voorkomen in Tsjechië. De meeste programma´s en maatregelen
worden dan ook door NGO´s uitgevoerd. Een voorbeeld van een project is `Out of the
Shadows – into the Rainbow´ waarbij handel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik
van kinderen wordt aangepakt. Hierbij worden er jaarlijks meerdere trainingen gegeven
waaraan jongeren meedoen en wordt er gewerkt met jongens die betrokken zijn bij
homoseksuele prostitutie. Ook zijn er trainingen verzorgd aan politie agenten, sociaal
medewerkers en NGO´s.
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HIV & AIDS
In Tsjechië zijn ongeveer 1500 gevallen bekend van mensen die besmet zijn met het
HIV/AIDS virus. In 2006 zijn er minder dan 100 mensen overleden aan HIV/AIDS.
Meer informatie?
Ecumenical Network for Youth Action (ENYA)
Address: U Nas 9, CZ Prague 4, 14700, CZECH REPUBLIC
Tel: +420 2 4172 7390
Fax: +420 2 4172 7300
Email: cejenya@mbox.vol.cz
Website: www.enyaorg.cz, www.enyanet.org
Contact: Cathleen Moss
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Factsheet Tunesië
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot reizen
Ondanks strenge wetten en gebruiken die de Tunesische maatschappij beheersen, geven
verschillende bronnen aan dat seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen nog altijd een
aanzienlijk probleem vormt.
Kindersekstoerisme komt ook voor in Tunesië maar er is geen enkel onderzoek dat het
mogelijk maakt een schatting te geven van de omvang van het probleem. De bloeiende
toerisme industrie in Tunesië wakkert het vóórkomen van kindersekstoerisme aan. Over het
algemeen lijkt het dat de daders individueel te werk gaan, aangezien er geen melding is van
het bestaan van een crimineel netwerk rondom kindersekstoerisme in Tunesië.
In 2005 zijn overigens in Nederland vijf mannen veroordeeld voor het organiseren van
kinderseksreizen naar Tunesië. Daarbij wordt het bestaan van kinderprostitutie in Tunesië
bevestigd door het extreem hoge aantal minderjarige meisjes die in de gevangenis vastzitten
voor illegaal sekswerk. En een onderzoek toonde aan dat 78% van de jong volwassenen die
veroordeeld zijn in Tunesië, schuldig zijn bevonden aan prostitutie gerelateerde
overtredingen.
Wetgeving
De ondergeschiktheid van vrouwen blijft een uitzonderlijk probleem wat meisjes nog
kwetsbaarder maakt voor allerlei vormen van uitbuiting. Ondanks de uitvoering van
vooruitstrevende wetten met betrekking tot individuele rechten blijven sommige wetten
discriminerend. Zo moeten weggelopen meisjes bijvoorbeeld een test ondergaan om te
bewijzen of ze nog maagd zijn. Als dit niet het geval is worden ze vaak automatisch
beschuldigd van prostitutie.
Tunesische wetgeving - en cultuur - verbied meisjes seksueel actief te zijn voordat ze 20 jaar
zijn. Toch is er geen enkel wettelijk document dat kinderen hun psychische en morele
integriteit en waardigheid beschermt, dat specifiek over seksuele uitbuiting gaat.
Preventie
Er is nog altijd te weinig informatie en een groot gebrek aan bewustzijn vergrotende
activiteiten met betrekking tot seksuele uitbuiting van kinderen in Tunesië. Deze situatie is
deels te wijten aan een gebrek aan nationaal beleid om het probleem te bestrijden. Van
oudsher is het standpunt van de overheid dan ook dat deze kwestie niet bestaat in de
Tunesische maatschappij. Naast wetgeving doet de overheid dus niets om dit probleem aan
te pakken. Ook de nationale media, zowel geschreven als audiovisueel, bespreken dit
onderwerp nauwelijks.
Door het grote taboe op seksuele uitbuiting van kinderen, durven slachtoffers vaak geen
aangifte te doen en worden ze tegengehouden door de gebruikelijke onderdrukking van
autoritaire personen in de directe omgeving.
HIV & AIDS
Het aantal mensen dat besmet is met HIV/AIDS in Tunesië is relatief laag. Momenteel zijn er
8.700 gevallen bekend en stierven er in 2006 minder dan 100 mensen aan het virus.
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Factsheet Vietnam
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot reizen
Volgens verschillende rapporten wordt het probleem van seksuele uitbuiting van kinderen in
Vietnam alsmaar erger. Geschat wordt dat ongeveer 20% van de groeiende seksindustrie uit
kinderen onder de 18 jaar bestaat. Zoals in de meeste landen doet het probleem zich vaker
voor in grote stedelijke gebieden zoals Hanoi en Ho Chi Min City. Over het algemeen zijn de
slachtoffers in het zuiden van het land jonger dan die in het noorden.
Volgens beschikbare informatie worden veel kinderen gelokt voor het werken in hotels,
restaurants, cafés, etc. om rare taken te doen maar worden vervolgens gedwongen om seks
te hebben met de klanten. Pooiers schijnen kinderen ook door de straten en naar parken te
rijden om op zoek te gaan naar klanten.
Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste oorzaak van seksuele uitbuiting de hachelijke
economische situatie van het gezin van het slachtoffer is. Van deze kinderen wordt namelijk
verlangd dat ze bijdragen aan het familie-inkomen. Als gevolg daarvan, gecombineerd met
de beperkte economische kansen in plattelandsgebieden, verlaten veel kinderen hun thuis
en vertrekken naar stedelijke gebieden om daar geld te verdienen. Vervolgens vallen veel
van deze kinderen prooi aan de sekshandel. Andere oorzaken zijn het gebrek aan kennis
rondom wetgeving en correcte seksuele relaties, veranderende cultuur en de economische
voordelen van de sekshandel.
Preventie
Informatie rondom kinderprostitutie is vrij beperkt maar men is zich wel bewust van het
probleem. De overheid neemt dan ook stappen om de kwestie aan te pakken en te
bestrijden. Een voorbeeld hiervan is de goedkeuring van een Nationaal Plan voor kinderen in
moeilijke situaties. Ook is de overheid actief geweest in het opzetten en ondersteunen van
preventieve en rehabilitatieve programma’s.
HIV & AIDS
Het aantal mensen met HIV/AIDS in Vietnam stijgt en momenteel zijn ongeveer 260.000
mensen besmet met het virus. In 2006 zijn er 13.000 mensen aan overleden en telde het
land 22.000 AIDS-wezen. In 2006 werd ook pas voor het eerst een AIDS-campagne
gelanceerd die gericht was op jongeren.
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Factsheet Zuid Afrika
Seksuele uitbuiting van minderjarigen in relatie tot reizen
Seksuele uitbuiting van kinderen is een groot en wijdverspreid probleem in Zuid Afrika. Ook
is het in de afgelopen jaren meer georganiseerd geraakt. Ongeveer 28.000 kinderen zijn
betrokken bij prostitutie en elke maand worden ongeveer 15 nieuwe meisjes in de leeftijd van
15 tot 18 jaar gearresteerd. Ruim een kwart van de straatkinderen in Kaapstad zitten in de
prostitutie en naar schatting zijn er alleen in Johannesburg al 32 bordelen waar kinderen
aangeboden worden. Men is bezorgd dat wanneer er geen snelle en gepaste actie wordt
ondernomen, Zuid Afrika een populaire bestemming voor kindersekstoerisme zal worden.
Armoede, urbanisatie, huiselijk geweld en verstoting zijn de oorzaken dat veel kinderen de
straat op vluchten en vervolgens gevangen raken in de prostitutie. Ook het feit dat extreem
veel kinderen beide ouders hebben verloren aan AIDS en verschillende (jeugd)bendes zijn
een belangrijke bijdrage in het probleem. De meeste kinderen zitten niet in de prostitutie voor
het geld maar om pure overleving.
Rapporten melden ook dat kinderen zich aanbieden langs routes voor
vrachtwagenchauffeurs en tieners die door taxichauffeurs, bendes en ouders worden
gebruikt om seksuele diensten te verlenen aan mannen in hotels, privé-clubs en huizen. Er
bestaan ook niet bevestigde meldingen dat er een toegenomen vraag is naar zwarte
kinderen voor seksuele uitbuiting, met name van Europese en Noord Amerikaanse mannen.
HIV & AIDS
Zuid Afrika is één van de zwaarst getroffen landen in de wereld. Eén op de vijf volwassenen
en één op de vier jongeren is besmet met het AIDS-virus. Momenteel zijn er 5.5 miljoen
mensen besmet. Vorig jaar stierven er dan ook 320.000 mensen aan het virus en telde het
land 1.2 miljoen AIDS-wezen.
Er bestaat ook een groot taboe op AIDS. Om de stilte te doorbreken bekende Nelson
Mandela dat zijn zoon is overleden aan AIDS. De huidige leiders van Zuid Afrika nemen HIV
niet serieus. Zo vindt de minister voor gezondheidszorg bietjes, citroenen en knoflook een
goede remedie tegen AIDS. Desondanks heeft de overheid in oktober vorig jaar eindelijk
aangekondigd forse maatregelen te nemen om de epidemie te stoppen.
Meer informatie?
Child Welfare South Africa ECPAT affiliate in Zuid Afrika
Address: Umoya House, 4th floor, 2/6 New South Street, Cnr New South & Rissik St. Gandhi
Square P.O. Box 30990, Braamfontein 2017, Johannesburg, SOUTH AFRICA
Tel: +27(0)11 492 2888
Fax: +27(0)11 492 2884
Email: breidem@childwelfaresa.org.za
Web site: www.childwelfaresa.org.za
Contact: Lynette Schreuder
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Child Sex Tourism Venues (venue code)
Bar
Community Based/Apartment or Residence
Sauna/Massage
Business Zone/housing/Casino
Camp or Tents
Beach
Street
Hotel
Brothel
Temple
Shelter
Cyber Venue

Cambodia
Laos
Thailand
Vietnam

B CB SM
BZ

B, CB
SM BZ
B CB CT ST

B
CB
SM
BZ
TT
BH
S
H
BR
TM
SL
CY

RNRE Bangkok 2006
Combating Child Sex Tourism

SM BZ
BH ST H

BR
H
CY TT
TM SL CY
BH
H BR B SM
H
BZ BH ST
CY
SL TM
CY
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Child Sex Tourist Nationalities
Child Sex Tourist Nationalities
Often observed to be
involved in CST in
destination countries
In:
Cambodia
Laos
Thailand
Vietnam

RNRE Bangkok 2006
Combating Child Sex Tourism
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