
Defence for Children

2015 in feiten en cijfers

Organisatie en partnersVisie en missie

Foto: K
inderen starten kort geding tegen gedw

ongen verhuizing (AN
P/Evert-Jan D

aniels). O
ntw

erp: D
esignink.nl

Defence for Children 

Postadres  Bezoekadres
Postbus 11103   Hooglandse Kerkgracht 17 G
2301 EC Leiden  2312 HS Leiden

Telefoon  071 - 516 09 80
Fax  071 - 516 09 89
E-mail  info@defenceforchildren.nl
Facebook /DefenceForChildrenNL
Twitter @DefenceChildren

www.defenceforchildren.nl

Defence for Children en ECPAT werken in Nederland samen aan de 
versterking van kinderrechten, onder de naam Defence for Children. 

Social media

Onze website kan in 2015 per maand rekenen op 
gemiddeld 11.375 unieke bezoekers.

Visie en missie
Defence for Children is de Nederlandse lidorganisatie van zowel Defence for Children
International als ECPAT International. Defence for Children zet zich in voor 
kinderrechten in het algemeen, ECPAT richt zich met name op de bestrijding van 
seksuele uitbuiting van kinderen.

Visie
Alle kinderen, in alle landen, genieten alle rechten van het Internationaal
Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN-Kinderrechtenverdrag.

Missie 
Defence for Children is een internationaal opererende organisatie die
opkomt voor de rechten van kinderen. Het is onze missie om kinderrechten in
Nederland en daarbuiten te bevorderen op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag.

     Media
Defence for Children agendeert misstanden of verbeterpunten in beleid rondom 
kinderrechten in de media. In 2015 verschijnen we 32 keer op televisie, 35 keer op 
de radio, 50 keer in landelijke kranten, 110 keer in lokale kranten en 12 keer in 
tijdschriften en magazines. 

Organisatie
Defence for Children International: 
47 secties in verschillende landen, 
Internationaal secretariaat in Genève.

ECPAT International: 
90 secties in 82 landen, 
Internationaal secretariaat in Bangkok.

Organisatie in Nederland: 31 medewerkers.
ECPAT Youth Group: 7 leden.

Partners
Defence for Children is een onafhankelijke 
organisatie en krijgt steun van onder andere 
de Nationale Postcode Loterij, Stichting 
Kinderpostzegels Nederland,
Plan Nederland, UNICEF Nederland,
Save the Children, de Nederlandse Stichting 
voor het Gehandicapte Kind, de ministeries 
van VWS en van Buitenlandse Zaken en de 
Europese Commissie.
In 2015 is er € 5.282.406 rechtstreeks 
besteed aan de doelstellingen. Dit is 89,9%.

Particuliere steun van 669 donateurs.
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In de kritiek van het VN-Kinderrechtencomité op de 
kinderrechtensituatie in Nederland zien we veel 
zorgpunten terug die we in een NGO-rapportage 
namens 70 NGO’s in 2014 aan het Comité 
aanboden. Zoals de decentralisatie van de 
jeugdhulp en de onzekere situatie van 
vreemdelingenkinderen. 

In 2015 groeien 400.000 kinderen op in een 
arm gezin, dat zijn er 12.000 meer dan in 2012. 
Samen met Save the Children roepen we het 
kabinet op om kinderen een zelfstandig recht op 
sociale zekerheid te geven. We ondersteunen deze 
oproep door aan staatssecretaris Jetta Klijnsma 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een petitie 
aan te bieden over toenemende armoede.

De Kinderrechtenhelpdesk behandelt 1.050 
zaken (2014: 1.077). 578 zaken gaan over 
migratie, 448 over jeugdrecht en 24 over seksuele 
uitbuiting. 
 
We schrijven voor 84 rechtszaken een 
kinderrechtenrapportage (2014: 104). Dit leidt 
tot kindvriendelijke uitspraken door de rechter. 

Jongeren met ervaring met jeugdhulp hebben in 
het project I’m ready! zelf tien aanbevelingen 
opgesteld ter verbetering van de hulp aan 
16-plussers die in pleeggezinnen of 
jeugdinstellingen verblijven. 

Om inzicht te geven in de wereld van de 119.000 
kinderen die jaarlijks worden mishandeld, delen 
zes jongeren hun ervaringen in het boek ‘Het heeft 
invloed op alles’. Hiermee zetten we politieke
bestuurders aan om in het jeugdbeleid rekening te 
houden met de schadelijke gevolgen van 
kindermishandeling.

Djoser is de 21e reisorganisatie die in Nederland 
de international Child Protencion Code, een 
gedragscode ter bescherming van kinderen tegen 
seksuele uitbuiting in de toerisme, ondertekent. 

In de zomer van 2015 bereiken we met het
Don’t Look Away Facebook-account 1.008.250 
personen en ontvangen we 945 likes. De tweets 
die werden verzonden vanaf de Don’t Look Away 
Twitter-account zijn 42.472 keer getoond. De 
campagne leverde in 2015 43 meldingen van 
kindersekstoerisme.

Het programma REDUCING VIOLENCE AGAINST 
CHILDREN loopt in de eerste helft van 2015. 
Projecten spelen zich af in 25 landen in Afrika, 
Azië, Latijn-Amerika, Europa en het Midden-Oosten. 
We bereiken 3 miljoen mensen met 
bewustwordingscampagne. 

3.108 overheidsprofessionals volgen een training 
over seksuele uitbuiting. 3.487 kinderen die te 
maken kregen met seksueel geweld kregen 
medische en psychologische hulp. Meer dan 
4.200 kinderen konden rekenen op 
sociaaljuridische hulp. 

Jaarbericht 
Kinderrechten 2015
(samen met UNICEF 
Nederland).

Tijdschrift:
Vice Versa special 
over Girl Power.

Bijeenkomst 
Zero Tolerance 
Day
tegen 
vrouwelijke 
genitale 
verminking in 
Nederland.

Tijdschrift:
Drie edities van
Right!

Onderzoeksrapport:
Het gebruik van 
Kinderen in Tel
in Nederlandse 
gemeenten

Brochure:
I’m Ready!
Van jeugdhulp naar 
zelfredzaamheid.

Rapport:
Minderjarige slachtoffers van 
seksueel misbruik in het 
strafproces. 

Fototentoonstelling 
Kinderrechtenweek: 
‘Dit was mijn 
slaapkamer’ van Anne 
Paq over Palestijnse 
kinderen die in de 
Gazastrook hun veilige 
omgeving zijn 
kwijtgeraakt.

Vijfde Mulock 
Houwer-lezing 
‘Bestrijd 
radicalisering
door jongeren
te leren 
vechten’.

Rapport: Gezinnen in de Knel
Een analyse van het belang 
van het kind in het Europese 
en Nederlandse gezins-
migratiebeleid.

Checklist:
Om mogelijke slachtoffers van 
kinderhandel te identi� ceren.

Bijeenkomst: 
In gesprek met 
de Liberiaanse 
Kindervredes-
prijswinnaar 
Abraham Keita.

Resultaten Resultaten

Resultaten Publicaties en lezingen

Met en voor kinderen organiseren we een 
manifestatie voor een eerlijk Kinderpardon. 

We bereiken veel media-aandacht voor onze 
inspanningen om de uitzetting van Mina, Margarita en 
Gláucio met zijn zus Márcia stop te zetten. Voor deze 
kinderen was onze missie geslaagd, maar 
we blijven pleiten dat er een oplossing komt voor de 
andere kinderen die nog altijd ten onrechte van het 
Kinderpardon worden uitgesloten.

Samen met 158 organisaties doen we een massale 
oproep aan het kabinet voor kindvriendelijke opvang 
voor de toegenomen instroom van 
vluchtelingenkinderen. 

We roepen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) ertoe op om de gedwongen verhuizing van 
120 bewoners uit de gezinslocatie in Almelo te 
stoppen. De kinderen stappen zelf naar de rechter en 
kunnen rekenen op onze ondersteuning. 

De partners van het Girl Power Programma bereiken 
met elkaar 1,5 miljoen meisjes wereldwijd. 

De programma’s van Defence for Girls in Afrika 
rondom het versterken van meisjesrechten bereiken 
18.925 meisjes en jonge vrouwen. Het versterken
van meisjesrechten maakt verschil voor een hele
gemeenschap, het betrekken van 6.833 jongens is 
hierbij cruciaal.

220 overheidsprofessionals in vijf Afrikaanse 
landen krijgen een training over rechten voor 
meisjes. 

256 overheidspersoneel in vijf Afrikaanse landen 
bereiken we met lobby-activiteiten over rechten 
voor meisjes. 

I’m Ready!

Van jeugdhulp naar zelfredzaamheid

We hebben een groot aantal publicaties nageplozen 
over de voorbereiding op een zelfstandig leven.  

Lees de conclusies.

Download de gratis Kwikstart app 
direct in Google Play of in de App Store.

Minderjarige slachtoffers van 
seksueel misbruik in het strafproces

Een toetsing aan het internationale kinderrechtenkader
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Checklist om mogelijke slachtoffers  
van kinderhandel te identificeren

Protection First

With the financial support of the
Prevention of and Fight against Crime Programme
European Commission - Directorate-General Home Affairs
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UNICEF Nederland
Postbus 67
2270 AB Voorburg
www.unicef.nl

Defence for Children
Postbus 11103
2301 EC Leiden
www.defenceforchildren.nl
www.ecpat.nl
www.kinderrechten.nl

Kinderrechten in Nederland
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Het gebruik van 
Kinderen in Tel in de 

Nederlandse gemeenten

Jodi Mak
Freek Hermens
Meintje van Dijk

Gezinnen in de knel

Een analyse van het belang van het kind in het 
Europese en Nederlandse gezinsmigratiebeleid 

Jorg Werner 
Martine Goeman
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