Den Haag, 28-07-2021
Geachte mevrouw Kaag, geachte heer Rutte,
Geachte mevrouw Hamer,
U heeft de unieke mogelijkheid aan de slag te gaan met een Regeerakkoord op hoofdlijnen. Dit akkoord zal
bepalend zijn voor de rest van de kabinetsonderhandelingen en in deze positie willen wij u vragen om de rechten
van kinderen centraal te stellen. Kinderen mogen zelf nog niet mee praten over het beleid dat nu wordt
vormgegeven, maar het raakt wel hun toekomst.
De stem van kinderen en jongeren
Kinderen hebben – op basis van artikel 12 van het VN Kinderrechtenverdrag – het recht om gehoord te worden in
alle zaken die hen aangaan. Er zijn mooie participatieprojecten opgezet voor (adolescente) kinderen. Zo faciliteert
het project Speaking Minds een dialoog tussen kwetsbare Nederlandse jongeren en (gemeentelijke)
beleidsmakers. De afgelopen 10 jaar is de aandacht voor de stem van kinderen toegenomen. Er wordt echter
maar een klein percentage van de kinderen bereikt. Met name kwetsbare kinderen worden nauwelijks betrokken.
Hierdoor is onvoldoende zicht op wat deze kinderen nodig hebben en of beleid goed aansluit op hun behoeften.
Aanbeveling:
•

Zorg ervoor dat het betrekken van kinderen en jongeren betekenisvol en structureel plaatsvindt, zowel
op internationaal, nationaal als lokaal niveau.

Kinderen mogen niet de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders
Nederland is een rijk land. Toch groeien ruim 250.000 kinderen op in armoede. Naar verwachting zal dit aantal de
komende jaren verder toenemen. Uit onderzoek van Save the Children, uitgevoerd door het Verwey-Jonker
Instituut, blijkt dat sociale voorzieningen en toeslagen te vaak niet bij kinderen terecht komen. De kern van het
probleem is dat kinderen in Nederland niet worden erkend in de zelfstandige rechten die zij volgens het VN
Kinderrechtenverdrag hebben. Ze zijn juridisch gezien afhankelijk van de keuzes van hun ouders. Er zijn kinderen
die tussen wal en schip raken, bijvoorbeeld doordat het contact met hun ouders is verbroken, ouders dakloos zijn
of worden gekort op toeslagen. Daarmee zijn hun eigenstandige rechten echter niet komen te vervallen.
Aanbeveling:
•

Maak in het nieuwe regeerakkoord een einde aan deze schrijnende situatie en garandeer het recht op
sociale zekerheid voor kinderen door afschaffing van het voorbehoud op artikel 26 van het VNVRK.

Mentale gezondheid nodig voor ontwikkeling en integratie
Wereldwijd hebben veel kinderen te maken met (leer)achterstanden, traumatische gebeurtenissen door oorlog
en geweld en (tijdelijk) gebroken gezinnen. Vooral kinderen die te maken hebben gehad met conflict zijn extra
kwetsbaar. Ook de migratie en onzekerheid na aankomst in Nederland brengen veel stress met zich mee, blijkt uit
onderzoek van Save the Children. Aandacht voor mentale gezondheid redt niet alleen levens, maar leidt ook tot
beter kunnen leren, kansen tot ontwikkelen en sociale integratie. Toch is ondersteuning gericht op mentale
gezondheid van deze kinderen nog onvoldoende geregeld.
•

Investeer in de psychosociale behoeften van kinderen, vooral kinderen met een vluchtelingen
achtergrond, zowel in het land van herkomst, tijdens de vlucht en in Nederland.

Kinderrechten en bedrijven
Bedrijven als Shell blijven olie- en gas uit de grond halen, wat zorgt voor verontreiniging en bijdraagt aan
klimaatverandering. Dit is maar één voorbeeld van hoe bedrijven vaak een negatieve impact hebben op de
ontwikkeling en leefomgeving van kinderen. Uit de recente rechtelijke uitspraak in de zaak Milieudefensie vs. Shell
blijkt dat de overheid haar verantwoordelijkheid om de internationale standaarden met betrekking tot IMVO,
zoals UNGPs en OESO-richtlijnen, niet voldoende nakomt. Shell is aangesproken op zijn individuele
verantwoordelijkheid als bedrijf, in gebreke van een naleving door de overheid van deze internationale
standaarden. Volgens het VN Kinderrechtenverdrag General Comment nr.16 (2013) heeft de Staat een
verantwoordelijkheid om zorg te dragen dat bedrijven de rechten van kinderen respecteren.
•

Neem een wettelijke verplichting voor gepaste zorgvuldigheid door bedrijven op in het regeerakkoord.

Investeer in ontwikkelingssamenwerking
Het Nederlandse buitenlandse handel- en ontwikkelingsbeleid heeft directe invloed op het welzijn van kinderen.
In de wereld van vandaag zijn zij meer dan ooit kwetsbaar en worden disproportioneel hard geraakt door Covid19, klimaatverandering en conflict. Op dit moment leven maar liefst 415 miljoen kinderen in conflictgebieden, en
zijn er meer dan 30 miljoen kinderen op de vlucht. Door de stapeling van genoemde negatieve effecten is honger
en ondervoeding onder kinderen toegenomen. Naar schatting leven 5,7 miljoen kinderen onder de vijf jaar
momenteel op de rand van de hongerdood. Dit vraagt om meer substantiële steun voor humanitaire
hulpprogramma’s, zoals die van de Dutch Relief Alliance.
Ook wordt de strijd tegen kinderarbeid op dit moment verloren. Recent publiceerden Unicef en ILO een nieuwe
schatting van het aantal kinderen dat gebukt gaan onder kinderarbeid. 160 miljoen kinderen worden gedwongen
te werken. Voor het eerst in twintig jaar is een stijging geconstateerd. Door de Covid-pandemie zal dit zeer
waarschijnlijk nog verder stijgen.
UNESCO becijferde dat mogelijk 23 miljoen kinderen niet meer terugkeren naar school, onder andere veroorzaakt
door meer tienerzwangerschappen en een stijging van het aantal kindhuwelijken. Reeds voor de pandemie was er
al een gebrek aan voldoende financiering voor onderwijs wereldwijd. Dit vraagt om extra investeringen, maar ook
het bevorderen van de discussie rond eerlijke belastingverdragen en schuldenverlichting, waardoor landen hun
uitgaven op onderwijs vanuit interne belastingopbrengst kunnen financieren.
•
•

Breng het budget voor ontwikkelingssamenwerking ten minste terug naar 0,7% van het BNP;
Pak de voortrekkersrol van Nederland op het gebied van onderwijs weer op - zowel qua investering als
voor wat betreft het bevorderen van de internationale discussie op dit vlak.

Tot slot zijn wij na publicatie van het regeerakkoord voornemens opnieuw aan de slag te gaan met een
Regeerakkoord in Kindertaal. Om het regeerakkoord ook voor kinderen toegankelijk én begrijpelijk te maken.
Destijds konden wij rekenen op ruime politieke steun voor dit project. Wij gaan ervan uit dat wij ook deze keer op
uw steun kunnen rekenen.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Pim Kraan, Algemeen Directeur
Contactpersoon: Pien Klieverik, Hoofd Lobby & Advocacy, pien.klieverik@savethechildren.nl
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