DAT DENKEN
WIJ ERVAN !

jaar

Verdrag
van de rechten
van het kind

TWEEDE RAPPORT VAN KINDEREN
IN BELGIË VOOR HET COMITé VOOR
DE RECHTEN VAN HET KIND
Dit rapport is...
... een samenvatting van hoe kinderen en jongeren in België het respect voor hun RECHTEN ervaren. Het
bevat de problemen, wensen en AANBEVELINGEN waarvan kinderen en jongeren onder de 18 jaar in België
wakker liggen.
... de HOOP dat het tot VERBETERINGEN kan aanzetten, dat de experten van het Comité er oor voor
hebben, dat de beleidsmakers er rekening mee houden en dat dit rapport volwassenen en kinderen zal
inspireren.

De bijzonderheid van dit rapport
De bijzonderheid van dit rapport ligt in het feit dat de BELANGRIJKSTE BETROKKENEN HET WOORD
HEBBEN : het zijn de kinderen en de jongeren zelf die zich over hun rechten uitspreken.
Een andere bijzonderheid is dat de “stemlozen” aan het woord komen: de meest kwetsbare kinderen praten
over de moeilijkheden die ze zelf meemaken, om deel te nemen in de beslissingen die hen aangaan, en over
de discriminatie die zij op school, in hun vrije tijd, en in hun fundamentele recht op een gezinsleven, ervaren.
OP 1 FEBRUARI 2010 heeft UNICEF België aan de leden van het Comité voor de rechten van het
kind van de Verenigde Naties in Genève het rapport en de getuigenissen van de jongeren voorgesteld.
Dit is de kans om een kwaliteitsvolle dialoog met alle betrokken partijen op te starten over de toepassingsmodaliteiten van het Verdrag in ons land. Zelfs al heeft de grote meerderheid van de kinderen in België,
in vergelijking met andere landen, veel geluk, toch genieten sommige groepen onder hen nog niet ten
volle van hun rechten.

samen voor
kinderen

De rode draden
Het is onmogelijk om de mening van zoveel kinderen en jongeren in een paar zinnen samen te vatten, over zo’n
ruime periode en zo’n verschillende thema’s. Er bestaat immers niet zoiets als “dé mening” van “dé kinderen en
jongeren” in ons land. Toch zijn er een aantal vaststellingen telkens opnieuw opgedoken. Een paar rode draden
die we bleven tegenkomen:
1.
2.

3.

4.
5.

WIJ ZIJN OP DE EERSTE PLAATS KINDEREN, met dezelfde rechten als andere kinderen. Stop met ons
te bekijken als slachtoffers, delinquenten, gehandicapten, vreemdelingen, zotten.
Wij WILLEN EN KUNNEN PARTICIPEREN in de beslissingen die ons aanbelangen, ook als we een
beperking hebben zoals een zware handicap. Geef ons steeds de nodige tijd en de aangepaste middelen
om te participeren.
VEEL RECHTEN WORDEN ONS ONTNOMEN, in het bijzonder voor de groepen KWETSBARE KINDEREN :
het recht om onze stem te laten horen, het recht op onderwijs (we hebben geen vrije keuze, of soms zelfs
geen school om naar toe te gaan), het recht op te spelen en het recht om bij onze familie te wonen.
Wij liggen wakker van (ON)GELIJKE KANSEN : we zeggen niet alleen “neen” tegen discriminatie,
maar vragen ook expliciet naar meer aandacht voor dit probleem en een positievere aanpak ervan.
Wij begrijpen niet dat er niet meer werk wordt gemaakt van de strijd voor een beter MILIEU EN
DUURZAAMHEID, we snappen niet dat het leefmilieu niet hoger op de politieke agenda staat.

Hoe kwam dit rapport tot stand?
Dit rapport bevat bijdragen van het What do you think ? project van UNICEF België, van de Vlaamse Jeugdraad en
van de Conseil de la Jeunesse de la Communauté française. In het eerste deel van dit rapport zijn de aanbevelingen van een RUIME ACHTERBAN VAN KINDEREN EN JONGEREN die door de Vlaamse Jeugdraad en de
Conseil de la Jeunesse bevraagd werden terug te vinden.  Het tweede deel van het rapport, dat door What do you
think ? opgesteld werd, heeft een bijzondere aandacht voor de specifieke situatie van KWETSBARE KINDEREN :
kinderen en jongeren in conflict met de wet; niet-begeleide minderjarige vreemdelingen; kinderen en jongeren met
een handicap; kinderen en jongeren in het ziekenhuis; en kinderen en jongeren in psychiatrische diensten.
Het participatieproject What do you think? van UNICEF België richt zich tot kinderen en jongeren tot 18 jaar in
België en heeft als doel het recht op vrije meningsuiting en participatie van kinderen en jongeren op elk niveau te
verbeteren. Meer in het bijzonder wil What do you think ? de stem van de kinderen laten horen bij het Comité voor
de Rechten van het Kind. Zo heeft UNICEF België in 2001 het eerste Belgische kinderen- en jongerenrapport
gestuurd naar het Comité.

De Conseil de la Jeunesse de la Communauté française is het officiële advies-  en vertegenwoordigingsorgaan van de jongeren in de Franse Gemeenschap. De Conseil de la Jeunesse heeft als doel het beeld en het
engagement van jongeren naar voor te schuiven, hun ontwikkeling te stimuleren en hun recht op vrije
meningsuiting te bevorderen, op nationaal en internationaal niveau.

DE STEM VAN KINDEREN KAN
DE WERELD VERANDEREN.
LAAT JE HOREN!

VU: UNICEF België - Yves Willemot - Lenniksebaan 451/4 - 1070 Brussel

De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de Vlaamse regering voor alles wat kinderen en jongeren
aanbelangt. Ze streeft naar een samenleving waaraan kinderen en jongeren actief vorm geven. Ze doet dat door
de stem van kinderen, jongeren, jeugdadviesorganen en jeugdorganisaties te vertolken en te versterken.

