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GASSER, BEGELEIDER, BEZOEKER, EXPERT, POLITICUS…! 

 

BESTE POLITICUS, EXPERT, GEÏNTERESSEERDE…  

Deze bundel bevat de aanbevelingen van zo’n 600 Vlaamse jongeren over het thema kinderrechten, zowel op 

nationaal als mondiaal vlak. Deze aanbevelingen zijn het resultaat van een jaar lang debatteren en werden in 

aanwezigheid van politici en experts op de Overkoepelende Slotzitting van KRAS (het vroegere 

scholierenparlement) geformuleerd.  

 

Het KRAStraject rond het thema kinderrechten liep over het hele schooljaar 2012 - 2013. In eerste instantie 

verdiepten de jongeren zich in verschillende standpunten in het debat rond kinderrechten via rollenspelen. Op 

die manier maakten ze kennis met het thema en ontdekten ze verschillende perspectieven in dit debat. Nadien  

kregen de jongeren de kans hun persoonlijke mening te vormen en hierover het debat aan te gaan met lokale 

politici. Uitgangspunt hierbij is dat jongeren zelf bepalen wat zij belangrijk vinden als het gaat over 

kinderrechten en de toekomst. 

Op 3 mei werd dit jaartraject afgesloten met een groot slotdebat in het Vlaams Parlement en in de Kamer en 

Senaat van het Federale Parlement. Zo’n  600 jongeren uit 24 verschillende lokale KRASgroepen legden hun 

mening aan elkaar, aan jongeren uit andere KRASgroepen en aan politici en experts voor. Aan de hand van een 

duidelijke  probleemstelling formuleerden zij concrete beleidsaanbevelingen die tenslotte plenair werden 

gestemd. Deze bundel is het resultaat van een hele dag werken, debatteren en stemmen.    

Op de volgende pagina’s kan u een analyse van de resultaten van de slotzitting vinden, een overzicht van de 

discussievragen en tot slot alle goedgekeurde moties.  

We hopen dat u zich kan laten inspireren door het harde werk van deze jongeren, om in uw (beleids)werk ook 

hun visie op de toekomst mee vorm te geven.  

 

Bij vragen, staan we u graag te woord.  

 

KRASSE groet, 

Greet, Katrien, Marianne, Line 

 

KRAS is een project van Jeugddienst Globelink met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie en de Belgische ontwikkelingssamenwerking.  

 

 

 



 HET RESULTAAT VAN EEN HELE DAG DEBATTEREN  

 

 

BRUSSEL - Kinderen als grootste slachtoffer in Syrië, hoge jeugdwerkloosheid overal in Europa, 

10% van de Belgische kinderen leeft in armoede, GAS-boetes die jongeren viseren, … Jong zijn is in 

deze wereld niet evident, ondanks het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.  

 

Afgelopen vrijdag 3 mei verzamelden 600 jongeren uit heel Vlaanderen en Brussel in de kamer van 

Volksvertegenwoordigers, de Senaat en het Vlaams Parlement.  Tijdens de slotdag van het project 

KRAS, georganiseerd door Jeugddienst Globelink, spraken zij zich uit over de realisatie van 

kinderrechten vandaag. 20 november (dag voor de rechten van het kind) mag voor hen gerust een 

(inter)nationale feestdag worden: kinderrechten positief in de kijker.  

  

Label met kinderhandjes 

Jongeren vinden het cruciaal dat kinderen overal ter wereld worden beschermd, vooral deze in de meest 

penibele situaties, namelijk vluchtelingenkinderen, kinderen in moeilijkheden, kinderen in landen waar de 

kinderrechten niet worden gerespecteerd… 

Het verhaal van de 600 KRASjongeren is scherp maar genuanceerd. Ze veroordelen kinderarbeid in alle talen. 

Maar wat doe je met kinderen die moeten werken om in hun levensonderhoud te voorzien, omdat zij anders 

sterven van de honger? De KRASsers zijn niet blind voor deze realiteit. Maatregelen die kinderarbeid aan 

banden moet leggen, mogen de kinderen in kwestie echter niet treffen. Kinderarbeid is een realiteit die de 

jongeren niet willen aanvaarden, maar zolang ze bestaat moeten de arbeidsomstandigheden streng worden 

gereglementeerd. Bovendien mag er niet geraakt worden aan het stokpaardje van de KRASjongeren: 

onderwijs. Als bedrijven kinderen aan het werk zetten, zijn ook zij er verantwoordelijk voor dat deze kinderen 

van onderwijs kunnen genieten. 

Wel moet elke consument weten of de producten die hij koopt kinderarbeid-vrij zijn. Een verplicht label met 

kinderhandjes loert dan ook om de hoek. 

  

De school: een lijstje om U tegen te zeggen 

De KRASjongeren hechten een groot belang aan sensibiliseringscampagnes allerhande. En daar is de rol van de 

school niet uit weg te denken. Scholen moeten al van jongs af aan sensibiliseren rond het belang van onder 

meer gezonde voeding, ecologische bewustzijn en de werking van de gezondheidszorg. Als het aan de 

KRASsers ligt, heeft de school een aantal concrete acties en voorstellen waar zij volgend schooljaar mee aan de 

slag kan: gratis fruit en gezonde snacks aanbieden, een maximumfactuur ook in het secundair onderwijs, geen 

grote taken meer in het weekend en tijdens korte schoolvakanties (“laat onze vrije tijd, vrije tijd zijn!”), actuele 

politieke vorming en een jaarlijkse mobiliteitsdag. Want ook mobiliteit staat hoog op de agenda; jongeren zijn 

bereid om het openbaar vervoer of de fiets te nemen, als er tenminste een duidelijk beleid is. “Kan er alstublieft 

gezorgd worden voor ecologische nachtbussen in het weekend en investeringen in veilige fietspaden?” 

  

Mijn mening telt 

Ondanks de vele initiatieven blijft het recht op inspraak een heikel punt. Niet alleen binnen jeugdinitiatieven of 

vrijetijdsbestedingen, maar in alle maatschappelijke debatten moeten jongeren gehoord worden. Graag zelfs 

met een bindend advies! 

Waarom linken we trouwens de verschillende inspraakorganen niet aan elkaar? Zo zien KRASsers leerlingen uit 

de leerlingenraad graag terugkomen op de jeugdraad. En waarom geen jonge afvaardiging in de 

gemeenteraad? Bovendien zien ze ook voor zichzelf een sleutelrol weggelegd om andere jongeren via de sociale 

media bij deze inspraakinitiatieven te betrekken. 

  

Overal ter wereld 

Dat er heel wat taken aan het onderwijs worden toebedeeld was duidelijk. Maar niet enkel hier in Vlaanderen 

en Brussel moet er in worden geïnvesteerd. Ook de Minister van Ontwikkelingssamenwerking moet van de 

KRASjongeren nog eens goed bekijken hoe hij zijn begroting opmaakt. Als het van hen afhangt, wordt er van 

het budget voor ontwikkelingssamenwerking een groot deel gereserveerd om te investeren in 

jongereninitiatieven en schoolinfrastructuur elders in de wereld. Recht op kwaliteitsvol onderwijs en inspraak, 

overal en altijd! 



 DE DISCUSSIEVRAGEN PER COMMISSIE 

 
Kamer (Economische dimensie  Het struikelblok: armoede) 

1. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen genieten van 
kwaliteitsvolle gezondheidszorg? 

2. Hoe kunnen we de kloof tussen arm en rijk m.b.t. gezondheidszorg dichten? 
3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen genieten van 

kwaliteitsvol onderwijs? 

4. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder kinderen geconfronteerd worden met de spanning tussen 
(broodnodige) inkomsten uit arbeid en de nood aan onderwijs? 

5. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren hun recht op vrije tijd kunnen laten gelden? 
6. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer aandacht wordt besteed aan het recht op spel en ontspanning, 

ook voor kinderen in armoede? 
 

Senaat (Sociale dimensie  het kinderrechten-ABC)  

1. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren op de vlucht in eigen land (interne vluchtelingen) 
hun recht op bijstand maximaal kunnen opeisen? 

2. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren op de vlucht hun recht op bijstand maximaal 

kunnen opeisen in het nieuwe land van aankomst? 
3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het recht op inspraak van kinderen en jongeren ten allen tijde wordt 

gerespecteerd? 
4. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de stem van kinderen en jongeren effectief meetelt in maatschappelijke 

debatten? 
5. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderrechten wereldwijd meer gerespecteerd worden? 
6. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen en jongeren hun rechten kennen? 
 

Vlaams Parlement (Ecologische dimensie  Onze levensstijl) 

1. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren minder ongezonde voeding consumeren? 
2. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren gezonde voedingsgewoonten aanleren? 

3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen zelfstandig mobiel kunnen zijn? 
4. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons mobiliteitspatroon minder druk legt op de leefbaarheid van de eigen 

en andere samenlevingen? 
5. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de impact van mijnbouw op de omgeving vermindert? 
6. Hoe kunnen wij, als burger en consument, kinderarbeid in de mijnsector voorkomen? 
 



 

 
 

 

 
 ALLE GOEDGEKEURDE MOTIES  

 

Hieronder leest u de concrete aanbevelingen die in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Belgische 

Senaat en het Vlaams Parlement door de jongeren zijn geformuleerd. Enkel de aanbevelingen die in de plenaire 

stemming werden goedgekeurd zijn hier opgenomen.  

 

 

KAMER (ECONOMISCHE DIMENSIE  HET STRUIKELBLOK: ARMOEDE) 

 

Op deze locatie bekeken KRASjongeren kinderrechten door de bril van de grootste hinderpaal voor de realisatie 

van kinderrechten, namelijk armoede. 

 

Commissie 1: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen 

genieten van kwaliteitsvolle gezondheidszorg? 

 

Gelet op het feit dat kinderen en jongeren uit sociaal kwetsbare milieus meer risico lopen op 

gezondheidsproblemen en moeilijker de weg vinden naar een degelijke (fysieke en mentale) gezondheidszorg. 

 

Overwegende dat 

 gezondheidszorg een basisrecht is in het IVRK. 
 kennis en infrastructuur essentieel zijn om basisgezondheidszorg te kunnen voorzien. 
 ook andere factoren zoals gezonde eetgewoonten en een goede huisvesting de gezondheidssituatie van 

kinderen beïnvloeden. 
 ‘gezondheidszorg voor allen’ ook één van de Millenniumdoelstellingen is. 

 

Bevelen wij aan dat 

 er jaarlijks voor leerlingen t.e.m. het einde van het secundair onderwijs een algemene medische check-
up door het CLB gebeurt. 

 er gestreefd wordt naar één helder en goed gecommuniceerd systeem over heel België (zoals het 
Omnio-systeem) voor kansarmen, om raadplegingen in de gezondheidszorg te dekken. 

 scholen aandacht besteden aan gezonde voeding door sensibilisering (conform eindterm 5 secundair 
onderwijs), gevarieerde, vrijwillige kooklessen en goedkope gezonde snacks (fruit …) aan te bieden. 

 

 

Commissie 2: Hoe kunnen we de kloof tussen arm en rijk m.b.t. gezondheidszorg dichten? 

 

Gelet op het feit dat kinderen en jongeren uit rijke of bemiddelde gezinnen meestal meer en betere toegang 

hebben tot kwalitatieve gezondheidszorg dan kinderen uit arme gezinnen. 

 

Overwegende dat 

 in landen waar de overheid een grote rol opneemt inzake gezondheidszorg vaak vertrokken wordt van 
een solidariteitsprincipe, bijvoorbeeld d.m.v. de verplichte ziekteverzekering. 

 sommige overheden niet in staat zijn om betaalbare gezondheidszorg te voorzien. 
 een samenleving als geheel er belang bij heeft dat zoveel mogelijk mensen gezond zijn i.f.v. een 

gezonde economie en minder kosten voor de gezondheidszorg op lange termijn. 
 De financiële en sociale drempel voor bepaalde groepen mensen te hoog ligt. 

 

Bevelen wij aan dat 

 er op school wordt gewerkt rond preventie: de basiskennis omtrent de werking van gezondheidszorg in 

België wordt opgenomen in de eindtermen voor de derde graad van het secundair onderwijs; 

 het OCMW aan preventief budgetbeheer doet zodat mensen ook voldoende geld voorzien voor 
gezondheidszorg. 

 de overheid meer middelen beschikbaar stelt voor de toegankelijkheid van gezondheidszorg en het 
wegwerken van het taboe rond armoede en gezondheidszorg, bv. door sensibiliseringscampagnes. 

 



Commissie 3: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk kinderen en jongeren kunnen 

genieten van kwaliteitsvol onderwijs? 

 

Gelet op het feit dat onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken, maar dat veel kinderen en 

jongeren niet, te weinig of onregelmatig naar school (kunnen) gaan. 

 

Overwegende dat 

 kinderen recht hebben op onderwijs dat hun persoonlijkheid en vermogens zoveel mogelijk probeert te 
ontwikkelen en hen stimuleert om de rechten en waarden van andere mensen en het milieu te 

respecteren (artikel 29 van het IVRK). 
 de standaarden, inhoud en organisatie van onderwijs overal verschillend ingevuld en uitgevoerd worden 

en dus niet altijd even kwalitatief zijn. 
 armoede de belangrijkste oorzaak is van het niet of te weinig naar school gaan. 

 

Bevelen wij aan dat 

 de maximumfactuur voor extra kosten naar voorbeeld van het lager onderwijs ook in het secundair 
onderwijs in België ingevoerd wordt. 

 bij de verdeling van het budget dat de Belgische overheid besteedt aan ontwikkelingssamenwerking 
men zich meer gaat focussen op investeringen in schoolinfrastructuur en op organisaties die daarmee 
bezig zijn. 

 

 

Commissie 4: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder kinderen geconfronteerd worden met de 

spanning tussen (broodnodige) inkomsten uit arbeid en de nood aan onderwijs? 

 

Gelet op het feit dat naar schatting 218 miljoen kinderen en jongeren tussen de 5 en 17 jaar werken om te 

overleven en hierdoor niet naar school kunnen gaan. 

 

Overwegende dat 

 kinderen en jongeren volgens het IVRK beschermd moeten worden tegen schadelijke en uitbuitende 
vormen van arbeid. 

 kinderen vaak werken om te overleven (en dus niet uit vrije wil) in het Zuiden. 
 kinderen en jongeren ook veel kunnen leren op de werkvloer, maar die kennis te vaak te en/specifiek 

is. 
 de jongerenwerkloosheid bijna overal toeneemt. 

 

Bevelen wij aan dat 

 de kinderarbeid gereglementeerd wordt met specifieke arbeidsvoorwaarden door de staat in functie van 
de lokale omstandigheden (verschillen tussen regio’s, leeftijd ). De overheid controleert en wordt op 
haar beurt door een specifieke internationale commissie i.s.m. de VN (lokaal gericht)  gecontroleerd. 

 de leerplicht tot minimaal 15 jaar, al dan niet gecombineerd met arbeid (deeltijds onderwijs), net als de 
eindtermen door de staat opgelegd wordt, die opnieuw door de VN gecontroleerd wordt. 

 de financiering van het onderwijs gedeeltelijk door werkgevers die kinderen in dienst nemen gebeurt 
om het onderwijs zo goedkoop mogelijk te maken. Op deze manier wordt elke kindarbeider ook 

verplicht om onderwijs te volgen. 
 

 



Commissie 5: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren hun recht op vrije tijd kunnen 

laten gelden? 

 

Gelet op het feit dat veel kinderen en jongeren, in verschillende vormen en in variërende intensiteit, te 

maken krijgen met een spanning tussen naar school gaan, werken en ontspannen. 

 

Overwegende dat 

 alle kinderen en jongeren niet alleen recht hebben op degelijk onderwijs maar ook het recht om te 
spelen, om zich te ontspannen. 

 elk kind vrij moet kunnen kiezen wat hij of zij in de vrije tijd doet; naar de jeugdbeweging gaan, 
sporten, bijverdienen, enz. 

 de vakantieperiodes en weekends vaak overladen zijn met schoolwerk. 
 niet alle vormen van vrije tijd even waardevol geacht worden (door ouders of de samenleving). 
 jongeren en hun vrijetijdsbesteding steeds vaker in verband worden gebracht met overlast. 
 zowel de samenstelling en de bevoegdheden van lokale jeugd- en sportraden als de door hen gevoerde 

communicatie weinig transparant en/of effectief zijn. 
 

Bevelen wij aan dat 

 er een veralgemeende en representatieve lokale spreekbuis wordt opgericht voor jongeren zoals de 
jeugdraad, die bevoegd is voor vrijetijdsbesteding en voor het toekennen van bindend advies en dit in 

alle gewesten 
 de vrije tijd ook tijdens de kortere schoolvakanties en weekends wordt gevrijwaard door een betere 

communicatie en coördinatie tussen leerkrachten onderling i.v.m. grote taken. 
 er een democratisch overleg wordt ingevoerd met alle belanghebbenden (zowel de gebruikers als de 

bewoners) bij de inrichting van speelpleinen en andere recreatieve voorzieningen voor jongeren. 
 

 

Commissie 6: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer aandacht wordt besteed aan het recht op 

spel en ontspanning, ook voor kinderen in armoede? 

 

Gelet op het feit dat ook kinderen en jongeren die leven in armoede hun recht op spel en ontspanning 

moeten kunnen opeisen. 

 

Overwegende dat 

 kinderen en jongeren ook veel leren tijdens hun vrijetijdsactiviteiten, maar niet iedereen overtuigd is 
van het belang van sport, spel en vrije tijd. 

 Vrijetijdsactiviteiten niet binnen het ‘onderwijs’ moeten vallen (de structuur en de regels; misschien wel 
de lokalen en ruimtes). 

 veel kinderen en jongeren geen tijd of geen geld hebben voor vrijetijdsbesteding. 

 het vrijetijdsaanbod toegankelijker maken voor meer kinderen en jongeren ook geld kost. 
 

Bevelen wij aan dat 

 de lokale overheid (gemeentebestuur-OCMW-Jeugdraad) een sensibiliserings- en promotiecampagne 
opricht om alle  jongeren (met nadruk op kansarme jongeren en jongeren van vreemde origine) de weg 
te wijzen naar de lokale jeugd- en sportverenigingen. 

 organisatoren voor vervoer zorgen van en naar hun (groot) evenement. De vervoersprijs is eventueel in 
het ticket inbegrepen. 

 SNS (= sport na school) aangeboden wordt in alle sportfaciliteiten in heel België, niet enkel beperkt tot 

grote steden. Jongeren uit kleinere gemeentes (met minder faciliteiten) moeten de kans krijgen om via 
het openbaar vervoer tegen een schappelijke prijs de sport van hun keuze te kunnen beoefenen.  

 
 



 SENAAT (SOCIALE DIMENSIE  HET KINDERRECHTEN-ABC)  

 

Op deze locatie bogen de KRASjongeren zich over de invulling en/of realisatie van de basisprincipes in het 

IVRK. 

 

Commissie 1: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren op de vlucht in eigen land 

(interne vluchtelingen) hun recht op bijstand maximaal kunnen opeisen? 

 

Gelet op het feit dat een groot deel van kinderen en jongeren op de vlucht, met of zonder ouders, kinderen 

en jongeren zijn die in eigen land hun eigen regio ontvluchten omwille van armoede, natuurrampen of 

conflicten. 

 

Overwegende dat 

 artikel 22 van het IVRK stelt dat er ‘bijzondere aandacht’ (recht op bijstand) moet zijn voor 
minderjarige vluchtelingen. 

 het IVRK niet omschrijft wat dit ‘recht op bijstand’ precies inhoudt. 
 lidstaten van het IVRK niet echt gestraft kunnen worden wanneer ze het verdrag niet voldoende 

naleven. 
 

Bevelen wij aan dat 

 een organisatie “Rights without Borders” wordt opgericht die zal zorgen voor vrijwilligers die de 
tijdelijke situatie van de vluchtelingenjongeren kan verbeteren (financieren van lokale en internationale 
advocaten, metsers, houtbewerkers, leerkrachten, psychologen…). Zo kan men inspelen op de 
plaatselijke noden.  

 een overkoepelend orgaan binnen de VN controleert of de kinderrechten gerespecteerd worden. Indien 
dit niet zo is, zal het land onder druk gezet worden om hierin stappen te zetten. Bij overtreding is een 
sanctie mogelijk via het internationaal gerechtshof. Landen die de kinderrechten respecteren, worden 
beloond met een hoger aanzien.  

 

 

Commissie 2: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren op de vlucht hun recht op 

bijstand maximaal kunnen opeisen in het nieuwe land van aankomst? 

 

Gelet op het feit dat er veel, welvarende én minder welvarende, naties over de hele wereld geconfronteerd 

worden met een instroom van vluchtelingen, waaronder veel kinderen en jongeren. 

 

Overwegende dat 

 artikel 22 van het IVRK stelt dat er ‘bijzondere aandacht’ (recht op bijstand) moet zijn voor 
minderjarige vluchtelingen. 

 er ook in rijkere landen als België nog kinderen op straat terechtkomen.  
 

Bevelen wij aan dat 

 pas aangekomen anderstalige jongeren op basis van hun toekomstige schoolkeuze alvast een verplicht 
gesubsidieerd taalbad krijgen in het opvangcentrum waar ze terechtkomen, als opstap naar het 
reguliere onderwijs.  

 vluchtelingen psychologisch worden begeleid en hulp krijgen om zich maatschappelijk te integreren, zo 
mogelijk door vrijwilligers maar zo nodig door gespecialiseerd personeel.  
 

 



Commissie 3: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het recht op inspraak van kinderen en jongeren ten 

allen tijde wordt gerespecteerd? 

 

Gelet op het feit dat het recht op inspraak en participatie vandaag de dag niet overal en altijd gerespecteerd 

wordt. 

 

Overwegende dat 

 inspraak één van de vier basisprincipes van het IVRK is. 
 inspraak in moeilijke omstandigheden, zoals conflictsituaties of andere crisissituaties, vaak verloren 

gaat. 
 in het onderwijs een leerlingenraad niet altijd gelijk staat aan volwaardige inspraak. 
 het begrip inspraak van zeer breed tot zeer eng door scholen en andere instanties ingevuld wordt.  

 

Bevelen wij aan dat 

 er meer sensibilisering gebeurt voor jongerenorganisaties om jongeren beter te informeren over hun 
rechten en inspraakmogelijkheid, o.a. via sociale media. 

 ook internationale organisaties wereldwijd jongeren sensibiliseren en de mate van inspraak bevragen en 
stimuleren ten allen tijde, vooral in conflictgebieden.  

 

 

Commissie 4: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de stem van kinderen en jongeren effectief meetelt 

in maatschappelijke debatten? 

 

Gelet op het feit dat kinderen en jongeren te weinig rechtstreeks betrokken worden in debatten of discussies 

over onze samenleving. 

 

Overwegende dat 

 inspraak één van de vier basisprincipes van het IVRK is. 
 ‘inspraak’ in de praktijk vaak wordt vertaald in (niet-bindende) adviezen van kinder- en/of 

jongerenraden. 
 jongeren zelden in beeld of aan het woord komen wanneer er over ‘de jongeren’ wordt gesproken. 
 jongeren ook een mening hebben over andere thema’s naast ‘kinderen en jongeren’, zoals mobiliteit, 

milieu, hulpverlening, enz. 
 

Bevelen wij aan dat 

 de ministers van onderwijs in België een verplichte actuele politieke vorming, al dan niet vakgebonden, 

opnemen in de eindtermen van de derde graad en dit voor alle onderwijsvormen binnen het secundair 

onderwijs (ASO, BSO, TSO KSO, BUSO, en Deeltijds onderwijs).  
 de leerlingenraad of een ander inspraakorgaan door de leerlingen zelf wordt georganiseerd, onder 

begeleiding van een leerkracht. De school is verplicht leerlingen te wijzen op het recht van inspraak en 
hen hiertoe te stimuleren. Een vertegenwoordiger uit deze leerlingenraad en elk ander 
leerlingeninspraakorgaan moet toegang hebben met stemrecht tot de gemeentelijke jeugdraad.   

 er meer sensibilisering moet zijn voor de bestaande websites over de actuele politieke situatie.  
 



 

Commissie 5: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderrechten wereldwijd meer gerespecteerd 

worden? 

 

Gelet op het feit dat het IVRK niet door alle landen ondertekend is en er nog vaak sprake is van 

kinderrechtenschendingen overal ter wereld. 

 

Overwegende dat 

 het IVRK stelt dat alle kinderen gelijke rechten hebben. 
 er veel culturele verschillen zijn tussen landen en regio’s; kinderrechten worden niet overal op dezelfde 

manier ingevuld (bijvoorbeeld leeftijd meerderjarigheid, minimumleeftijd om te huwen, enz.). 
 het IVRK vaak verweten wordt een (te) westers verdrag te zijn. 
 er ook regionale kinderrechtenverdragen bestaan, bv. het Afrikaans Kinderrechtenverdrag. 
 niet iedereen dezelfde rechten kan hebben (oorlogsgebieden etc.). 
 armoede een vicieuze cirkel is.  
 verschillende culturen verschillende opvoedingen hebben. 

 een goede opvoeding nodig is voor een goed leven later. 
 

Bevelen wij aan dat 

 als eerste stap naar het definitief afschaffen van kinderarbeid, een uitdovend label wordt opgericht, dat 
de consument informeert over het feit dat een product tenminste vervaardigd is in goede 

kinderarbeidsomstandigheden. De richtlijnen worden opgesteld door het Hoogcommissariaat van de 
Kinderrechten (HCKR, orgaan van de VN ). 

 het Ministerie van Onderwijs ervoor zorgt dat kinderrechten opgenomen worden in het onderwijs, zodat 
zowel leerlingen als ouders zich bewuster worden van deze rechten.  

 er wereldwijde richtlijnen inzake kinderrechten worden aangereikt, zodat minstens aan de 
basisbehoeften wordt voldaan, met respect voor de culturele eigenheid van elk land. De uiteindelijke 

goedkeuring van iedere verklaring ligt bij het HCKR.  
 

 

Commissie 6: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle kinderen en jongeren hun rechten kennen? 

 

Gelet op het feit dat er nog steeds nood is aan ‘kinderrechteneducatie’ omdat veel kinderen en jongeren hun 

rechten niet (voldoende) kennen. 

 

Overwegende dat 

 kinderen of jongeren hun rechten niet kunnen opeisen als ze ze niet kennen. 

 minderjarigen vaak afhankelijk zijn van volwassenen om hun rechten te leren kennen. 
 het voor kwetsbare kinderen en jongeren zeer belangrijk is om hun rechten te kennen. 
 kinderrechteneducatie veel verschillende vormen kan aannemen, bijvoorbeeld via onderwijs maar ook 

via sport en spel. 
 

Bevelen wij aan dat 

 kinderrechten opgenomen worden in de vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs. In 
de lagere school kan dit spelenderwijs. Ieder moet zich aangesproken voelen. De school is hét 
aanspreekpunt voor kinderen en jongeren, ook bij problemen.     

 er een globale sensibilisering komt op maat van jongeren. Dit kan door de internationale 

kinderrechtendag in de verf zetten; de ontwikkeling van een kinderrechtenheld, via mobiele scholen, via 
het gebruik van de (sociale) media, via  de jongeren zelf en via een samenwerking met  multinationals, 
op voorwaarde dat deze de kinderrechten respecteert.  

 er een betere educatie moet komen voor volwassenen via sociale netwerksites, workshops, media ….  
 

 

 

 

 

 

  



VLAAMS PARLEMENT (ECOLOGISCHE DIMENSIE  ONZE LEVENSSTIJL) 

 

In deze commissies gingen jongeren na wat we zelf kunnen doen om de realisatie van kinderrechten te 

bevorderen.  

 

Commissie 1: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren minder ongezonde voeding 

consumeren? 

 

Gelet op het feit dat de voedingsgewoonten van kinderen en jongeren vaak zeer ongezond zijn (te veel zoete 

en vette snacks, te veel frisdrank, te weinig melkproducten, enz.) 

 

Overwegende dat 

 ieder kind volgens het IVRK recht heeft op voldoende en voedzaam voedsel. 
 sommige kinderen ondervoed zijn, anderen overvoed. 
 verschillende actoren het consumptiepatroon van kinderen en jongeren beïnvloeden; ouders, 

reclameboodschappen, onderwijs, de overheid, vrijetijdsorganisaties, enz. 
 gezonde voeding vaak duurder is. 

 

Bevelen wij aan dat 

 er een reglementering komt op reclame voor ongezonde voeding en campagne voor gezonde voeding 
met als doelgroep kinderen, jongeren en ouders. 

 scholen leerlingen op zo’n manier sensibiliseren dat ze het effect van ongezonde voeding kunnen zien 
(vb. film Supersize me) en het aanbieden van fruit en andere gezonde snacks stimuleren. 

 
 

Commissie 2: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren gezonde voedingsgewoonten 

aanleren? 

 

Gelet op het feit dat kinderen en jongeren (nog) niet altijd weten wat nu precies gezond is om te eten. 

 

Overwegende dat 

 kinderen en jongeren vaak de ongezonde eetpatronen van volwassenen volgen. 
 reclameboodschappen over voeding een grote invloed kunnen hebben. 
 ouders ook voldoende op de hoogte moeten zijn over wat gezonde voeding nu juist is en in de 

mogelijkheid moeten zijn om dit te voorzien. 

 scholen een voorbeeldfunctie kunnen vervullen, net als vrijetijdsorganisaties. 
 ongezonde voeding zoals fastfood te goedkoop is in vergelijking met gezonde voeding. 
 kinderen niet in staat zijn zelf te beoordelen welke voeding zij best aankopen en dus vaker voor 

ongezonde zaken kiezen. 
 ongezonde voeding gevaren oplevert voor de individuele (fysieke en mentale) gezondheid van mensen 

en de staat ook veel geld kost. 

 ongezonde voeding (o.a. de vleesindustrie) ook consequenties heeft voor het milieu. 
 

Bevelen wij aan dat 

 de overheid zorgt voor sensibiliseringscampagnes naar kinderen, jongeren en ouders toe waarin 
gezonde voeding wordt gepromoot: we gebruiken mediafiguren die aansluiten bij de leefwereld van de 

doelgroep.  
 de overheid opdracht geeft aan voedingsdeskundigen om criteria op te stellen omtrent gezonde voeding 

waar scholen en voedselleveranciers van scholen aan moeten voldoen.  Daarnaast biedt de overheid 
subsidies aan voor scholen die bijkomende sensibiliseringsprojecten realiseren om gezonde voeding te 
promoten. 

 



Commissie 3: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen zelfstandig mobiel kunnen zijn? 

 

Gelet op het feit dat de zelfstandige mobiliteit van kinderen afneemt en kinderen steeds minder op weg zijn 

zonder rechtstreekse begeleiding van volwassenen. 

 

Overwegende dat 

 kinderen beschermd moeten worden tegen ongevallen, verwondingen, angsten, enz. 
 het verkeer voornamelijk is afgestemd op gemotoriseerd vervoer en niet op wandelende en fietsende 

kinderen. 
 kinderen ook actieve deelnemers zijn in het verkeer als voetganger, als fietser, als passagier in een 

auto. 
 kinderen en jongeren vandaag niet veel inspraak hebben in de inrichting van het verkeer en de 

mobiliteit. 

 jongeren hun fietsen/brommers iet op een veilige manier kunnen stallen. 
 het openbaar vervoer onvoldoende uitgebouwd is en niet aantrekkelijk is voor jongeren. 
 brandstoffen duurder worden. 
 jongeren soms zelf een gevaar vormen op de openbare weg. 
 Er niet altijd veilige fietspaden zijn.  

 

Bevelen wij aan dat 

 stedelijke en gemeentelijke overheden -  in samenspraak  met de Lijn -  zorgen voor ecologische 
betalende nachtbussen tijdens het weekend. Deze nachtbussen kunnen gesponsord worden door 
bedrijven en organisaties. 

 de Minister van Onderwijs en Mobiliteit verplichten in alle lagere scholen tot het zelf inrichten van 

minimum enkele uren verkeersopvoeding per schooljaar en tot het organiseren van een mobiliteitsdag 
in alle secundaire scholen. 

 fietspaden worden aangelegd die voldoende zijn afgescheiden van autowegen en rechtstreeks 
verbinden met scholen en plaatsen waar kinderen en jongeren samenkomen. Dit wordt betaald door de 
Vlaamse en stedelijke overheid en waar de jeugdraad bij betrokken is. 

 

 

Commissie 4: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ons mobiliteitspatroon minder druk legt op de 

leefbaarheid van de eigen en andere samenlevingen? 

 

Gelet op het feit dat we met z’n allen steeds meer (internationaal) mobiel zijn en zo een enorme druk leggen 

op het klimaat. 

 

Overwegende dat 

 de meeste transportmiddelen schadelijk zijn voor het milieu. 
 men een veiliger verkeer wil zodat meer mensen de fiets zullen nemen. 
 men ecologisch gesensibiliseerd moet worden: onze ecologische voetafdruk is te groot en moet kleiner. 
 men economisch anders moet gaan denken: files, uitstoot, stress (gezondheid) 

 

Bevelen wij aan dat 

 kinderen via het onderwijs een ecologisch bewustzijn moeten bereiken. Lagere scholen moeten dit 
bereiken via jaarlijkse projectdagen. In het secundair onderwijs moet de Vlaamse Regering het 
ecologisch bewustzijn nadrukkelijker in de VOETen plaatsen. 

 de overheid een ernstig alternatief aanbiedt voor de wagen. Ze kan dit doen door het openbaar vervoer 

beter uit te bouwen en het fietsbeleid grondiger uit werken. 
 

 



Commissie 5: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de impact van mijnbouw op de omgeving 

vermindert? 

 

Gelet op het feit dat de mijnbouw in het Zuiden de leefomgeving van kinderen in de omliggende 

gemeenschappen vaak hard treft. 

 

Overwegende dat 

 boeren in de gebieden rond de mijn hun grond verliezen en dus hun inkomen waardoor ze zich vaak 
gedwongen zien te migreren met hun gezin. 

 de gebruikte technologieën bij de ontginning van mineralen bijzonder giftig zijn. Deze producten komen 
vaak terecht in het grondwater met alle gevolgen vandien voor de landbouw en de gezondheid van de 
omwonende bevolking. 

 de komst van mijnbedrijven vaak leidt tot conflicten met de plaatselijke bevolking. 
 de bankensector investeert in mijnbouw in ontwikkelingslanden zonder dat de cliënt voldoende op de 

hoogte is. 
 

Bevelen wij aan dat 

 onafhankelijke NGO’s een internationale controlecommissie oprichten en sensibilisering doorvoeren door 
1 groen label voor producten te ontwikkelen bestaande uit sociaal en ecologische verantwoorde 
ontgonnen mijnbouwproducten.  

 onze overheden en vakbonden lokale vakbonden oprichten en ondersteunen. Die vakbond zal dan de 
arbeiders op sociaal en ecologisch vlak opleiden en hun rechten verdedigen. 

 de bankensector verplicht wordt om hun cliënten duidelijk te informeren over hun 
investeringsportefeuille via een gemeenschappelijke website en alle mogelijke communicatie kanalen.   

 

 

Commissie 6: Hoe kunnen wij, als burger en consument, kinderarbeid in de mijnsector voorkomen? 

 

Gelet op het feit dat onze westerse levensstijl met een grote vraag naar grondstoffen de situatie in de 

mijnbouw (veelvuldige schendingen van kinderrechten) mee in stand houdt. 

 

Overwegende dat 

 kinderarbeid in de mijnbouw op termijn moet verdwijnen. 
 het onmogelijk is om kinderarbeid van de ene dag op de andere af te schaffen. 
 onderwijs kinderen uit de vicieuze cirkel van armoede kan halen.  
 de mijnbouw vaak kinderen tewerkstelt aan een laag loon en in slechte omstandigheden. 

 de producten uit de mijnbouw o.a. gebruikt worden voor consumptiegoederen als gsm’s en andere 

elektronica. 
 ons consumptiepatroon steeds groter wordt. 
 kinderen op jonge leeftijd eigenlijk naar school zouden moeten gaan omdat school belangrijk is voor 

hun toekomst. 
 de gezondheid van de kinderen in gevaar wordt gebracht. 
 in de Westerse wereld er vooral tertiaire behoeftes zijn en in de Oosters wereld vooral primaire 

behoeftes zijn. 

 kinderarbeid soms levensnoodzakelijk is voor de kinderen zelf. 
 kinderarbeid negatieve gevolgen heeft voor de tewerkstelling van volwassen. 
 kinderarbeid noodzakelijk kan zijn als aanvullen op het lagen loon van de ouders. 

 

Bevelen wij aan dat 

 in alle landen  een leerplicht ingevoerd wordt. Bedrijven moeten onderwijsbelasting betalen voor 
kinderen die in het bedrijf tewerkgesteld zijn, zodat de overheid onderwijs kan organiseren voor alle 
kinderen. De arbeidsduur moet zo georganiseerd zijn dat ook de werkende kinderen onderwijs kunnen 
volgen. Dit moet worden gecontroleerd door de WTO; 

 consumenten worden aangezet om geen producten uit kinderarbeid te kopen. Door middel van een 
mondiaal label dat aangeeft dat er geen kinderarbeid verricht wordt bij het maken van de producten. 

Dit wordt gekoppeld aan sensibiliseringscampagnes georganiseerd door de overheid. 
 er een onderzoekscommissie wordt opgericht die de arbeidsvoorwaarden (in de mate van het 

mogelijke) vastlegt waaronder kinderen mogen werken en onderzoekt of er een algemene 
minimumleeftijd voor kinderarbeid kan worden vastgelegd. 

 

 

 

 


