Vervijfvoudiging van het aantal vluchtelingen- en migrerende kinderen die alleen
reizen sinds 2010
Aan de vooravond van de G7 dringt UNICEF erop aan dat wereldleiders een
actieagenda aannemen om vluchtelingen- en migrerende kinderen veilig te
houden.
'Hij zei me, dat als ik niet met hem zou slapen, hij me niet naar Europa zou brengen. Hij
verkrachtte me. '- Mary, 17-jarige uit Nigeria
NEW YORK/BRUSSEL, 18 mei 2017 - Het wereldwijde aantal vluchtelingen en
migrantenkinderen die zich alleen verplaatsen, heeft een recordhoogte bereikt en is
bijna vijf keer hoger dan in 2010, stelt UNICEF in een nieuw rapport. Minstens 300.000
onbegeleide en alleenstaande kinderen werden in 2015-2016 in ongeveer 80 landen
opgenomen. In 2010-2011 waren dit er 66.000
Een kind is een kind
Het UNICEF-rappport 'Een kind is een kind: de bescherming van kinderen op de vlucht tegen
geweld, misbruik en uitbuiting' geeft een wereldwijde momentopname van vluchtende en
migrerende kinderen, de motivaties achter hun reizen en de risico’s waaraan ze onderweg
blootgesteld worden. Uit het rapport blijkt dat steeds meer van deze kinderen zeer gevaarlijke
routes nemen, uitgestippeld door smokkelaars en mensenhandelaars, waardoor de noodzaak
van een wereldwijd beschermingssysteem duidelijk wordt. Kinderen op de vlucht moeten
beschermd worden tegen uitbuiting, misbruik en geweld.
'Ieder kind dat alleen reist is er één te veel. Vandaag zijn er nog steeds een verrassend aantal
kinderen die wij, als volwassenen, niet kunnen beschermen', zei Justin Forsyth Deputy
Executive Director van UNICEF. "Onverschillige smokkelaars en mensenhandelaren maken
gebruik van hun kwetsbaarheid uit persoonlijk winstbejag. Kinderen komen in slavernij en
gedwongen prostitutie terecht. We moeten deze kinderen verdedigen en beschermen
tegen deze gewetenloze mensenhandelaars.”
Mary, een 17-jarige onbegeleide minderjarige uit Nigeria, maakte een verschrikkelijke,
traumatiserende reis door Libië naar Italië. "Hij zei dat we goed behandeld zouden worden, en
dat we veilig zouden zijn, het was allemaal onwaar. Het was een leugen.' Mary bleef meer dan
drie maanden gevangen in Libië waar ze mishandeld werd. ''Hij zei me, dat als ik niet met hem
zou slapen, hij me niet naar Europa zou brengen. Hij verkrachtte me”
Andere belangrijke bevindingen uit het rapport zijn:




200.000 niet-begeleide kinderen hebben in 2015-2016 asiel aangevraagd in 80 landen.
100.000 niet-begeleide kinderen werden gearresteerd bij de grens tussen de
Verenigde Staten en Mexico in 2015-2016.
170.000 onbegeleide kinderen hebben in 2015-2016 asiel aangevraagd in Europa.






Niet-begeleide en kinderen gescheiden van hun familie maakten 92 procent uit van alle
kinderen die in 2016 in Italië zijn aangekomen.
Kinderen vertegenwoordigen wereldwijd ongeveer 28 procent van de slachtoffers van
mensenhandel.
Afrika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied vertegenwoordigen met respectievelijk
64 en 62 procent het grootste deel van de kinderen die slachtoffer zijn van
mensenhandel.
Een ontstellende 20 procent van de smokkelaars heeft banden met
mensenhandelnetwerken.

Voorafgaand aan de G7-top in Italië, vraagt UNICEF de regeringen om zijn zespunten agenda
te onderschrijven om vluchtelingen en migrerende kinderen te beschermen en hun welzijn te
verzekeren.
"Deze kinderen hebben een echte inzet van regeringen over de hele wereld nodig om hun
veiligheid tijdens hun reizen te waarborgen," zei Forsyth. "Leiders die volgende week bij de G7
bijeenkomen, zouden de drijvende kracht moeten zijn achter dit initiatief door zich als eersten
te scharen achter ons manifest."
De UNICEF zes punten agenda omvat:
1. Bescherm vluchtelingenkinderen en -migranten, met name niet-begeleide kinderen,
tegen uitbuiting en geweld;
2. Stop de opsluiting van migrerende kinderen of kinderen die een vluchtelingenstatuut
aanvragen, door een reeks praktische alternatieven in te voeren;
3. Gezinshereniging is de beste manier om kinderen te beschermen en kinderen een
wettelijke status te geven;
4. Houd alle vluchtelingen en migrerende kinderen op school en geef ze toegang tot
gezondheids- en andere kwaliteitsdiensten;
5. Maak werk van de onderliggende oorzaken die kinderen op de vlucht jagen;
6. Bevorder maatregelen ter bestrijding van vreemdelingenhaat, discriminatie en
marginalisering in landen van doorreis en bestemming.
###
UNICEF voert een sociale media-actie waarin gevraagd wordt een boodschap te verspreiden
als teken van solidariteit met vluchtelingen- en migrantenkinderen en hierbij gebruik te maken
van de hashtags #AChildIsAChild #ChildrenUprooted
Aan de redactie : het rapport, foto’s en videobeelden zijn rechtenvrij beschikbaar :
http://uni.cf/2qa2cKc
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