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Seksuele kinderuitbuiting is een verborgen
probleem: ‘Weten vaak niet dat zij rechten
hebben’

Armoede, honger, klimaat: de wereld moet er in 2030 op tal van gebieden beter
voor staan, zo is in 2015 in VN-verband afgesproken. We zijn nu halverwege,
zijn we op de goede weg? Vandaag het negende en laatste deel: seksuele
uitbuiting van kinderen.
Hanke van den Broek
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Een Devadasi-vrouw in India. Dochters van Devadasi-vrouwen volgen hun moeders op en komen vaak automatisch terecht
(beeld epa/jagadeesh nv)
in het systeem van gedwongen prostitutie.

Een van de moeilijkste dingen is het vinden van meisjes die
seksueel worden misbruikt, vertelt Mahima Sashank. ‘Omdat
ze worden gediscrimineerd en buitengesloten, kunnen ze
veelal niet praten over hun situatie of opkomen voor hun
rechten’. Sashank werkt voor kinderrechtenorganisatie Terre
des Hommes in de Indiase staat Noord-Karnataka. Ze zet zich
in voor vrouwen en meisjes die vastzitten in prostitutie binnen
het Devadasi-systeem. Dat is een culturele traditie in India,
die van moeder op dochter wordt overgegeven.
Hierin worden meisjes op jonge leeftijd - vaak nog jonger dan
veertien jaar - tijdens een ceremonie toegewijd aan een
godheid. Voor de rest van hun leven moeten ze gedwongen
werken als prostituee, waarbij ze te maken krijgen met
misbruik en uitbuiting. Hoewel dit eeuwenoude gebruik in
1986 bij wet is verboden, vindt het in de praktijk op sommige
plekken nog steeds plaats. ‘Niet zoveel als daarvoor, maar
toch worden nog steeds jonge meisjes uitgebuit.’
De ervaringen van Devadasi-vrouwen in India verschillen,
benadrukt Sashank. Niet alle vrouwen leven in onderdrukking
of armoede. Maar de Devadasi-vrouwen waar Terre des
Hommes zich voor inzet in Noord-Karnataka ervaren veel
discriminatie en minachting. Zij leven in armoede aan de
randen van steden en dorpen, met het gedwongen sekswerk
als bron van inkomen.
Het is lastig om door te dringen tot deze gemeenschappen,
omdat het een gevoelig onderwerp is dat veelal wordt
verzwegen, vertelt Sashank. En vaak weten de vrouwen ook
niet beter. ‘Omdat generaties na elkaar vastzitten in het
systeem, accepteren de vrouwen dat dit hun positie in de
samenleving is. Dat zit er zo diep ingebakken, dat veel
slachtoffers zich er niet van bewust zijn dat wat hen wordt
aangedaan verkeerd is.’
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Een van de belangrijkste dingen die Sashank en haar collega’s
doen, is het creëren van bewustzijn bij de dochters van
Devadasi-vrouwen. In kinderclubs leren de meisjes op te
komen voor hun rechten en die van hun gemeenschap. Ook
leren ze vaardigheden, waarmee ze ander werk kunnen vinden
en voor inkomen kunnen blijven zorgen. ‘Op die manier
kunnen ze uit het Devadasi-systeem stappen en een leven
leiden dat ze zelf hebben gekozen.’
Dat kindermisbruik vaak onzichtbaar blijft, ziet ook Carrie van
der Kroon van kinderrechtenorganisatie Defence for ChildrenECPAT. Zij zetten zich wereldwijd in tegen kinderhandel en
seksuele uitbuiting van kinderen. ‘Kinderen praten vaak niet
over misbruik, omdat ze zich schamen. Soms denken ze ook
dat het hun eigen schuld is, of juist dat het normaal is. Veel
kinderen weten niet dat er zoiets bestaat als kinderrechten,
dat ze het recht hebben om hiertegen beschermd te worden.’
Kinderuitbuiting blijft zo verborgen, dat het ook een moeilijk
meetbaar probleem is. ‘Tijdens de coronapandemie zagen we
bijvoorbeeld een afname van het aantal meldingen. Dat
betekende niet automatisch dat er minder misbruik
plaatsvond, maar dat het zicht op misbruik nog verder afnam
doordat kinderen thuiszaten.’ Volgens haar zit er een groot
verschil tussen hoe vaak misbruik voorkomt, hoe vaak het
wordt gemeld, en hoe vaak er iets aan wordt gedaan.
online misbruik

Van der Kroon vreest dat kinderuitbuiting eerder toeneemt
dan afneemt. Dit komt niet alleen door de pandemie, maar ook
doordat er wereldwijd meer conflicten, meer
voedselonzekerheid, en meer natuurrampen zijn. ‘Daar maak
ik me zorgen om, want in dat soort situaties zijn kinderen heel
kwetsbaar. Als mensen op de vlucht slaan, dat zag je ook bij
Oekraïne, dan worden kinderen eerder slachtoffer van
misbruik.’
Daar komen de mogelijkheden van het internet nog bovenop.
Volgens schattingen van WeProtect Global Alliance, een
organisatie die strijdt tegen online seksueel misbruik van
kinderen, is een op de drie internetgebruikers minderjarig. De
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kans dat kinderen slachtoffer worden van online misbruik
wordt daardoor steeds groter. ‘Dat kinderen online zijn is geen
probleem, maar dat het internet een onveilige plek is voor
kinderen wel’, vindt Van der Kroon. ‘Er is online heel weinig
regulatie en bescherming. Daar is nog veel werk te doen.’
Kindermisbruik vindt bovendien overal ter wereld plaats, niet
alleen op plekken die veel in het nieuws zijn, zoals de
Filipijnen, Thailand of Brazilië. ‘Door het internet is iedereen
wereldwijd met elkaar verbonden. Daardoor is de dynamiek
van seksuele uitbuiting van kinderen veel complexer
geworden.’ Het is daarom belangrijk om te blijven investeren
in maatregelen en internationale samenwerking. Van der
Kroon: ‘We moeten blijven doorgaan om te zorgen dat we niet
alle progressie verliezen.’
Miljoenen slachtoffers

De VN-doelen schrijven voor dat in 2030 kindermisbruik en
-uitbuiting de wereld uit moeten zijn. Om dat doel te halen,
moet er nog veel gebeuren. Jaarlijks worden miljoenen
kinderen het slachtoffer van seksueel misbruik en seksuele
uitbuiting, van wie het merendeel bestaat uit meisjes en
jonge vrouwen. Seksuele uitbuiting van kinderen wordt
bovendien ondergerapporteerd - naar schatting wordt
slechts drie tot vijf procent aangegeven. De risico’s op
seksueel misbruik en uitbuiting nemen bovendien toe,
zowel door de gevolgen van conflicten en
klimaatverandering, als door technologische
ontwikkelingen.
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