Een dodelijke reis voor kinderen: de migratieroute van Noord-Afrika
naar Europa
Met een nieuw actieplan wil UNICEF de veiligheid van vluchtelingen- en
migrantenkinderen waarborgen
Brussel, 28 februari 2017 – Kinderen en vrouwen op de vlucht worden vaak het
slachtoffer van seksueel misbruik, uitbuiting, geweld en arrestaties als ze de
oversteek van Noord-Afrika naar Italië proberen te maken. In een nieuw rapport,
waarschuwt UNICEF voor de kwetsbaarheid van deze mensen.
Het rapport “Child Alert on the Central Mediterranean Migration Route” laat harde cijfers zien.
In interviews vertelde driekwart van de ondervraagde kinderen dat ze te maken kregen met
geweld, agressie en lastiggevallen werden door volwassenen. Bijna de helft van de
ondervraagde vrouwen en kinderen geven aan tijdens hun reis seksueel te zijn misbruikt, vaak
meerdere keren en op meerdere plekken. Veel vrouwen en kinderen schakelen aan het begin
van hun reis de hulp van smokkelaars in. Hierdoor komen velen onder hen terecht in situaties
waar ze schulden bij de smokkelaars hebben, wat ze nog kwetsbaarder maakt.
Deze migratieroute is de meest dodelijke en gevaarlijkste ter wereld, vooral voor vrouwen en
kinderen. Overal liggen smokkelaars en mensenhandelaren op de loer. Na alles wat ze hebben
mee gemaakt zijn vrouwen en kinderen vaak wanhopig, hierdoor worden ze een makkelijk
slachtoffer. Er moeten veilige en legale routes komen zodat vrouwen en kinderen
beschermd worden.
Geschat wordt dat er in 2016 in totaal 256.000 vluchtelingen in Libië waren, 30.803 hiervan
waren vrouwen en 23.102 kinderen. Eén derde van de kinderen reisde alleen. Verwacht wordt
dat de daadwerkelijke cijfers tenminste drie keer zo hoog liggen. Vorig jaar kwamen 4.579
mensen om toen ze de oversteek vanuit Libië probeerden te maken, er wordt geschat dat 700
hiervan kinderen waren.
Kinderen mogen niet gedwongen worden hun leven in de handen van smokkelaars te leggen
omdat er simpelweg geen alternatief is. We moeten de oorzaken van dit conflict wereldwijd
aanpakken en samenwerken om een krachtig plan te ontwikkelen zodat kinderen veilig en
legaal kunnen vluchten uit oorlogsgebieden.
« Het Libische deel van de migratieroute is één van de meest gevaarlijke ter wereld, vooral
voor vrouwen en kinderen. Mensen moeten gebruik maken van mensensmokkelaars om de
reis te kunnen maken. Vaak moeten ze hun schuld aan de smokkelaars afbetalen door onder
slechte omstandigheden onderweg of op hun bestemming te werken », zegt Olivier Marquet,
Algemeen Directeur van UNICEF België. « Deze situatie is het gevolg van het feit dat er geen
veilige en legale alternatieven bestaan. Het is tijd dat de internationale gemeenschap dit
probleem aanpakt en zorgt voor een betere bescheming van de kinderen tijdens hun reis. »

UNICEF dringt er bij overheden en de EU op aan om de volgende zes actiepunten zo snel
mogelijk te implementeren :
1. Bescherm vluchtelingen- en migrantenkinderen, vooral degene die alleen reizen, van
uitbuiting en geweld.
2. Beëindig het opsluiten van vluchtelingen-en migrantenkinderen door praktische
alternatieven te bieden.
3. Zorg dat families samen kunnen blijven, dit is de beste manier om kinderen te
beschermen, en geef deze families een legale status.
4. Zorg voor onderwijs, gezondheidszorg en andere onmisbare diensten.
5. Pak de onderliggende oorzaken die zorgen voor massamigraties bij de kern aan.
6. Bevorder maatregelen die vreemdelingenhaat, discriminatie en uitsluiting bestrijden in
de landen van doorreis en bestemming.
Vanaf het begin van de Europese vluchtelingencrisis in 2015 kon UNICEF hulp bieden aan
182.500 vluchtelingen- en migrantenkinderen. Het programma voor kinderen op de vlucht
wordt uitgebreid in Griekenland en Italië. Overheidsinspanningen om kinderen te beschermen
en met hun familie te kunnen herenigen staan hierbij voorop.
Ondanks de moeilijkheden in Libië blijven UNICEF en zijn partners zich inzetten voor het
beschermen van de meest kwetsbare kinderen in het land. Dit zal onder andere gebeuren met
hulp van lokale overheden met wie UNICEF al sinds 2015 samenwerkt.
UNICEF wijst er nogmaals op dat kinderen op de vlucht in de eerste plaats als kinderen moeten
beschouwd worden en dat detentie van minderjarigen bij aankomst of als maatregel voor
terugkeer ten allen tijde moet worden uitgesloten en in tegenspraak is met de meest
fundamentele rechten van ieder kind.
Het rapport “Child Alert on the Central Mediterranean Migration Route” is beschikbaar in ENG
en NL PDF-versie. In bijlage zenden we u de NL versie.
Materiaal voor de media: http://weshare.unicef.org/Package/2AMZIF0YPON
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