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Coronacrisis treft alle kinderen en
jongeren
Online-enquête geeft kinderen en jongeren een stem
#jongerenovercorona
De coronacrisis raakt kinderen en jongeren fel. Kinderen die al kwetsbaar
waren, worden nu extra kwetsbaar. Toch komt het perspectief van kinderen
en jongeren nog te weinig en te fragmentair aan bod in het publieke debat.
Terwijl het in Vlaanderen toch gaat om zo’n 20 procent van de bevolking.. Zij
moeten meer ruimte krijgen in de coronamaatregelen en de exitstrategie.
Dat kan vooral door kinderen en jongeren zelf aan het woord te laten.
Daarom organiseren het Kinderrechtencommissariaat, de
Kinderrechtencoalitie en het Kenniscentrum Kinderrechten een onlineenquête bij 8- tot 17-jarigen. Daarin peilen we naar hun ervaringen en
behoeften in coronatijden. De vragen gaan over thuis, schoolwerk, contact
met vrienden, hoe ze zich voelen, waar ze zich zorgen over maken en wat
helpt in coronatijden. De enquête loopt van maandag 11 tot en met zondag
17 mei. Het duurt 5 tot 15 minuten om te antwoorden en dat gebeurt
anoniem.
De resultaten moeten zichtbaar maken hoe kinderen en jongeren de crisis en
de aanpak ervaren en wat hun behoeften zijn. Zo willen we beleidsmakers
voeden om richtlijnen en een exitstrategie uit te tekenen die meer rekening
houdt met kinderen, jongeren, hun rechten en noden.
Sinds de coronacrisis krijgen we signalen van verontruste ouders, opvoeders,
jeugdhulpverleners, jeugdwerkers, jeugdwelzijnswerkers, therapeuten,
leerkrachten, vrijwilligers en voogden. Ze zijn verontwaardigd omdat er te
weinig rekening gehouden wordt met kinderen en jongeren. Die
verontwaardiging zetten we nu om in daden: kinderen en jongeren kunnen
massaal van zich laten horen in deze enquête.
De coronamaatregelen voor de volksgezondheid uittekenen is een
aartsmoeilijke opdracht. Niemand twijfelt aan de expertise van de virologen
die continu de risico’s moeten inschatten. We hopen dat de grootschalige
enquête mee zorgt voor coronamaatregelen en een exitstrategie op maat van
volwassenen én kinderen en jongeren.
Middenveldorganisaties, scholen, voorzieningen zijn cruciale schakel om
kinderen en jongeren te bereiken
Heel wat organisaties die met kinderen en jongeren werken, reageren
enthousiast op dit initiatief. Ze werken mee om de enquête bij zoveel mogelijk
kinderen en jongeren te krijgen. Ook de grote onderwijsnetten, bepaalde

administraties van de Vlaamse Overheid, Uit De Marge, Awel, WAT WAT en de
Gezinsbond werken mee.
Hoe meer kinderen en jongeren we bereiken, hoe sterker we hun stem kunnen
laten klinken.
Ook u als journalist kunt ons helpen de enquête te verspreiden.
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Over de enquête
De enquête is te vinden op https://sg.indiville.be/s3/jongerenovercorona
Met de enquête willen we zoveel mogelijk kinderen en jongeren bereiken van
8 tot en met 17 jaar.
Kinderen en jongeren vullen bij de start hun leeftijd in en krijgen aangepaste
vragen. Zo vragen we de jongere kinderen of ze nog met andere kinderen
kunnen spelen, de middelbare scholieren of ze hun lief nog zien en bij de 16en 17-jarigen peilen we naar bijvoorbeeld middelengebruik. Voor de kinderen
onder 12 jaar is het woordgebruik ook eenvoudiger.
De enquêtevragen werden opgesteld in samenwerking met academici en
jongerenexperts van organisaties als AWEL, WAT WAT, Uit De Marge, Kind &
Samenleving en de Gezinsbond en werden door kinderen en jongeren getest.
Het maatschappelijk geëngageerde onderzoeksbureau Indiville zet mee zijn
schouders onder dit initiatief. De enquête staat op hun platform. Zij
ontwikkelden de technische kant en gaven input voor de methodologie van de
vragenlijst.
Kinderen en jongeren hebben het recht om hun stem te laten horen. Een
expliciete toestemming van ouders of opvoedingsverantwoordelijken is niet
nodig.
Vooraf informeren we de kinderen en jongeren. We verwerken alle resultaten
anoniem en laten weten waar ze terechtkunnen als ze achteraf zelf vragen
hebben.
Kinderen en jongeren kunnen op elk moment beslissen om met de vragenlijst
te stoppen. Ze kunnen kiezen om vragen over te slaan waarop ze liever niet
antwoorden.
Het is niet voor elk kind of elke jongere even eenvoudig om zo’n vragenlijst te
begrijpen of te beantwoorden. Volwassenen kunnen dan zeker helpen.
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Sociale media en beeldmateriaal
Beeldmateriaal is te vinden op:
https://drive.google.com/open?id=13fXXT6L_dR_nWHJIZ7dz3PnCF4KJ2vNh

Over de initiatiefnemers
Het Kinderrechtencommissariaat komt op voor kinderrechten
Elke dag krijgt het Vlaams Kinderrechtencommissariaat signalen van kinderen, jongeren en
professionals. Het bemiddelt, onderzoekt klachten en adviseert het beleid. Altijd met het oog
op de goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen. Het
Kinderrechtencommissariaat is de Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten, opgericht door
het Vlaams Parlement.
www.kinderrechtencommissariaat.be
@KRcommissaris
https://www.instagram.com/kinderrechtencommissariaat/
https://www.facebook.com/kinderrechtencommissariaat
De Kinderrechtencoalitie bundelt de krachten van 26 middenveldorganisaties rond het thema
kinderrechten
Door deze niet-gouvernementele organisaties samen te brengen voor overleg, informatieuitwisseling en gezamenlijke actie creëren we een forum en een netwerk.
Als netwerk kunnen we samen naar buiten treden, wat de impact van de acties van het
middenveld verhoogt. Dat komt op zijn beurt de emancipatie van kinderen ten goede.
De Kinderrechtencoalitie ziet toe op de naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in België
door:
▪ Te rapporteren aan het Kinderrechtencomité in Genève
▪ Informatie en expertise rond kinderrechten samen te brengen en te verspreiden
▪ Kinderrechten actief te promoten en bekend te maken
www.kinderrechtencoalitie.be
@KRcoalitie
https://www.facebook.com/kinderrechtencoalitie/
https://twitter.com/KRcoalitie
Het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi) maakt kennis over kinderrechten toegankelijk in
diverse professionele contexten
Daarnaast inspireert KeKi om te handelen vanuit een kinderrechtenperspectief en zet de
organisatie in op de cocreatie van nieuwe kennis.
www.keki.be
@KeKivzw
www.facebook.com/KeKivzw/
https://twitter.com/KeKivzw
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