FAQ
Waarom is de ‘Schat je schatje’‐ campagne belangrijk?
Seksuele uitbuiting van minderjarigen is een realiteit die heus niet beperkt blijft tot verre landen in
Afrika of Azië, maar die ook in ons eigen land kinderen ernstige schade toebrengt. Met deze
campagne willen we dat als het ware voelbaar maken, de man of vrouw in de straat er bijna lijfelijk
mee confronteren.
Kan ik de beelden weer verwijderen?
Indien je hebt deelgenomen met je eigen kind, en je na verloop van tijd wenst dat dat beeld uit de
Facebook‐tijdlijn van je vrienden of volgers verdwijnt, kan je als volgt tewerk gaan:
1) Verwijder het bericht.
2) Verwijder eveneens het beeld uit de fotodatabase van je Facebook profiel.
Hoe zijn de waarden berekend?
De waarden zijn geen volledig nauwkeurige bedragen en dienen enkel om een idee te geven van de
verdiensten die criminelen halen uit de seksuele uitbuiting van minderjarigen. Voor de berekening
baseert de calculator zich wel op échte cijfers die we haalden uit een veertigtal beschikbare
openbare bronnen en de onderzoeksjournalistiek. Alle cijfers zijn dus een berekende schatting van
bedragen die circuleren in de seksindustrie en geen absolute waarden.
Wat doet Child Focus tegen seksuele uitbuiting van kinderen?
Child Focus heeft een hulplijn (tel 116000), die dag en nacht gratis ter beschikking staat van
slachtoffers van seksuele uitbuiting, of van hun naasten, of van derden die met feiten worden
geconfronteerd. Elke melding wordt met zorg ter harte genomen, en in nauwe samenwerking met
politie & justitie en/of met de hulpverlening verder opgevolgd.
Child Focus stelt zich geregeld burgerlijke partij in strafprocessen waarvan zij kennis heeft tegen
vermoedelijke daders. Dit met het doel onbekende of in bepaalde gevallen bekende slachtoffers een
stem te geven en bij te staan.
Child Focus beheert een burgerlijk meldpunt www.stopchildporno.be waar eenieder die toevallig
met beelden van seksueel misbruik van kinderen wordt geconfronteerd een desgewenst anonieme
melding kan maken. Deze meldingen worden in nauwe samenwerking met politie en justitie
opgevolgd. Een recente wetswijziging biedt Child Focus extra slagkracht om de meldingen te
analyseren en om er –finaal‐ mee voor te zorgen dat de beelden zonder verwijl van het net worden
gehaald.
Child Focus ijvert voor preventie van seksuele uitbuiting van kinderen, onder meer –en dat is
misschien verrassend‐ door te pleiten voor een hulpaanbod voor mensen met neiging tot
pedoseksueel gedrag, zodat misbruik nooit plaats heeft, of voor daders, zodat zij niet recidiveren.
Een andere vorm van preventie is het informeren en versterken van kinderen en jongeren (en
ouders, en leerkrachten) bij het omgaan met internet en sociale media op een verantwoorde manier.
Daarover meer op de website www.clicksafe.be.
Ten slotte organiseert Child Focus geregeld sensibiliseringscampagnes om de aandacht van het grote
publiek, maar ook van professionelen, te blijven vestigen op de problematiek. Deze campagne is de
meest recente in de rij.

FAQ
Waarom nu?
18 november is de Europese dag voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en
seksueel misbruik.
Seksuele uitbuiting en seksueel misbruik brengen kinderen grote trauma’s toe die vaak levenslang
gevolgen hebben. Om deze ernstige schendingen van de kinderrechten te helpen voorkomen, aan te
sturen op aanpak en vervolging van de daders, en aan te dringen op hulp voor de slachtoffers, namen
de Raad van Europa en de erbij aangesloten landen het initiatief om jaarlijks op 18 november een
actiedag te houden. Deze dag richt zich op beleidsmensen en academici, hulpverleners en opvoeders,
politie en justitie maar ook op het grote publiek.

Wat als ik iets concreet te melden heb?
Het is mogelijk dat deze campagne je aan het denken zet en je attent maakt op een geval van
mogelijke seksuele uitbuiting in je omgeving. We nodigen je uit dit te melden, ofwel bij de politie,
ofwel bij Child Focus. Dit kan via de gratis 24/7 hulplijn 116000, via www.stopchildporno.be of via
116000@childfocus.org. Alle meldingen worden vertrouwelijk en desgewenst anoniem behandeld.

