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MINDER KINDEREN IN SEKSINDUSTRIE CAMBODJA
9 JUNI, DEN HAAG – Een nieuw onderzoek van International Justice Mission (IJM) wijst uit dat
Cambodja, ooit bekend als dé plek waar kinderen worden verhandeld in de seksindustrie,
geweldige vooruitgang heeft geboekt in de strijd tegen mensenhandel. Begin deze eeuw bleek het
percentage kinderen in de seksindustrie in de drie plaatsen waar de commerciële seksindustrie
het grootst is, tussen de 15 en 30 procent te zijn. Dankzij de internationale aandacht en
investeringen én een commitment van de Cambodjaanse overheid is het aantal kinderen dat
wordt uitgebuit in de commerciële seksindustrie in Phnom Penh, Siem Reap en Sihanoukville
gedaald tot 2,2 procent en kinderen onder de vijftien jaar tot 0,1 procent.
“Het beeld van jonge meisjes die worden bevrijd uit verschrikkelijke bordelen in de
Cambodjaanse stad Svay Pak staat velen nog helder voor ogen. Maar dit beeld is niet langer de
realiteit” aldus Shanon Cohn Wu, van International Justice Mission. “Cambodja heeft grote
stappen genomen in de strijd tegen mensenhandel. Daarom moeten wij een nieuw verhaal
vertellen waarin kinderen zijn gered, daders opgepakt en veroordeeld tot gevangenisstraffen,
politie-eenheden tegen mensenhandel zijn getraind en toegerust en potentiële daders worden
afgeschrikt. Deze verandering is een bewijs waarvan andere landen die met deze plaag van geweld
worstelen, kunnen leren.”
IJM is een mensenrechtenorganisatie die zich inzet tegen de plaag van geweld tegen de armen.
IJM begon in 2003 met haar werk in Cambodja, waar in die tijd duizenden kinderen openlijk
werden verhandeld in de seksindustrie. Pedofielen uit binnen- en buitenland konden zonder
problemen kinderen kopen voor seks zonder dat ze bang hoefden te zijn hiervoor te worden
opgepakt. Het niet werkende rechtssysteem, onderontwikkelde wetten en zwak leiderschap van de
overheid hadden tot gevolg dat de daders in de seksindustrie straffeloos hun gang konden gaan.
Slechts weinig mensen dachten dat dit ooit kon veranderen.
Er kwam internationale aandacht voor dit probleem toen het Amerikaanse nieuwsprogramma
Dateline samen met IJM een documentaire maakte van de seksindustrie in Svay Pak. IJM werkte
samen met een nieuw in het leven geroepen politie-unit tegen mensenhandel, trainde 500
agenten, deed onderzoek naar kinderen die werden verhandel voor seks, bevrijdde 500
slachtoffers en 200 daders werden veroordeeld.
Uit onderzoek van IJM in 2012 bleek het aantal kinderen onder de vijftien in de seksindustrie in
de drie genoemde steden 0,75 procent te zijn. Inmiddels is dit dus verminderd tot 0,1 procent.
Het totale aantal kinderen – 17 jaar en jonger – is sinds 2012 verminderd met 73 procent: van
8,16 procent naar 2,2 procent.
Door een sterke samenwerking tussen diverse organisaties, individuen en overheden onderging
het juridisch systeem in Cambodja een bijzondere transformatie in de strijd tegen mensenhandel.
De politie in Cambodja heeft de strijd tegen mensenhandel serieus opgepakt, wetten worden
aangescherpt en kwetsbare inwoners van het land worden beter beschermd. In een land waar er

nagenoeg geen opvang was voor slachtoffers van de seksindustrie wordt dit nu door
gerespecteerde organisaties geregeld. De politie identificeert en arresteert actief pedofielen uit het
buitenland die denken in Cambodja nog straffeloos hun misdaden te kunnen begaan.
De ontwikkelingen in Cambodja bewijzen dat gerechtigheid voor de armen mogelijk is.
De regering van Cambodja, IJM en ander eorganisaties werken nog hard om het succes te
vergoten. Op veel gebieden is er zeker nog verbetering nodig – zoals meer trainingen aan
wetshandhavers en een gedegen aanpak in meer buitengebieden van Cambodja, minder
juridische belemmeringen voor undercoverwerk, duidelijke regels over toelaatbaar
bewijsmateriaal, betere zorg voor getuigen, een protocol voor uitzetting van buitenlandse daders
en het zekerstellen van voldoende budget voor politie en diverse overheidsinstanties die zich met
mensenhandel bezighouden.
De veranderingen in het land laten echter wel zien dat een werkend rechtssysteem zelfs in de
meest verdorven plaatsen wel degelijk mogelijk is. Door partnerschappen, hard werken en een
groeiende politieke wil verandering te brengen, is Cambodja een voorbeeld geworden voor andere
landen waar de handel in kinderen nog straffeloos plaatsvindt. Echte verandering is mogelijk
wanneer de juiste investeringen worden gedaan om gebroken rechtssystemen te repareren, en
daders voor de rechtbank verantwoordelijk te houden voor hun misdaden.

Noot voor de redactie: International Justice Mission een wereldwijde mensenrechtenorganisatie die armen
helpt te beschermen tegen geweld. IJM werkt samen met lokale autoriteiten om slachtoffers te bevrijden,,
daders te laten berechten, levens van slachtoffers te herstellen en rechtssystemen te versterken.
Om meer te leren over het model van IJM, bekijk de TED-talk van IJM-oprichter Gary
Haugen: http://www.ijmnl.org/hetprobleem/ted
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie: Henk Jan Kamsteeg, hkamsteeg@ijmnl.org,
0621563647

