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Respecteer de privacy van de
gerepatrieerde kinderen uit de
Syrische vluchtelingenkampen
Laat deze kinderen kind blijven
Child Focus, de Franstalige kinderrechtencommissaris Bernard Devos en de
Nederlandstalige kinderrechtencommissaris ad interim Naima Charkaoui
roepen de media op om de privacy van de kinderen te respecteren, geen
verdere details over hen vrij te geven en hen op die manier alle kansen te
geven. Ze vragen aan sommige media om de gedetailleerde informatie over
de kinderen direct van hun kanalen te verwijderen. En zo gevolg te geven aan
de deontologische code van de Raad voor de Journalistiek. Deze kinderen zijn
slachtoffers van de situatie en hebben het recht om in alle rust hun kindertijd
en tienerjaren te beleven, zoals elk ander kind.
We maken ons ernstig zorgen over het feit dat de berichtgeving in een aantal media
gedetailleerde informatie over de kinderen verspreidt. Het publiek maken van hun
verleden, leeftijden, voornamen, initialen van de achternamen en details over hun
familie, leidt ertoe dat zij makkelijk te identificeren zijn. Dit zal het voor de begeleiders
in België en voor de kinderen zelf des te moeilijker maken om hen in alle rust en
anonimiteit hun leven op te bouwen.
In de deontologische code van de Raad voor de Journalistiek staan specifieke
richtlijnen over minderjarigen. Het gaat onder meer over het feit dat er bijzonder
omzichtig dient te worden omgegaan met het privéleven van minderjarigen en dat er
terughoudendheid is vereist bij het bekend maken van gegevens die identificatie van
personen in een kwetsbare positie mogelijk maken. Er wordt ook expliciet verwezen
naar het belang van het kind. Het is uiteraard niet in het belang van deze kinderen dat
zij voor iedereen identificeerbaar zijn, met alle vooroordelen en mogelijke
stigmatisering.
Het bericht dat zes Belgische kinderen die vastzaten in Syrische vluchtelingenkampen
naar België worden overgebracht is uitermate positief nieuws. De terugkeer van deze
kinderen betekent dat ze na vele jaren onzekerheid eindelijk bevrijd zijn uit de
onmenselijke omstandigheden waarin zij leefden. Zij zijn nu in veiligheid en zullen
eindelijk de nodige zorg, liefde, opvoeding en onderwijs krijgen die ze heel lang
hebben moeten missen.
Eens aangekomen in België zal de Jeugdzorg zich over hen ontfermen en er samen met
hun familie in België alles aan doen om hen de nodige zorgen en begeleiding te geven
zodat zij hier hun leven kunnen opbouwen of hervatten.
Het is hierbij belangrijk dat zij de gruwel achter zich kunnen laten en zich volledig
kunnen richten op hun nieuwe leven. Om dit alle kansen te geven is het van cruciaal
belang dat zij niet gestigmatiseerd worden.
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