
 

 

 

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 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!  


