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"Er is geen taak in deze wereld zo heilig als onze zorg voor kinderen. Er is geen plicht 
belangrijker dan te zorgen dat hun rechten worden gerespecteerd, hun welzijn wordt 
beschermd, hun levens vrij zijn van angst en gebrek, en zij in vrede groot kunnen worden." 
(Kofi Annan1)

Inleiding
De in 2000 aangenomen millenniumverklaring is een blauwdruk voor verandering. Hierin 
staan onze gemeenschappelijke waarden en onze gemeenschappelijke ambities verwoord. 
Toch weten wij allemaal dat de realiteit er voor de helft van de twee miljard kinderen op deze 
wereld2 geheel anders uitziet, en wij weten evenzeer dat de doelstellingen die zijn verwoord in 
het Verdrag inzake de rechten van het kind en die zijn overeengekomen op de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties in 1989 nog altijd niet zijn verwezenlijkt. 

Er bestaat grote ongelijkheid wereldwijd. Dit kan duidelijk worden afgelezen aan het feit dat,
alhoewel de kindersterfte wereldwijd daalt, bijna drie kwart van de 62 landen die geen of 
nauwelijks vooruitgang boeken ten aanzien van de overlevingskansen van kinderen (MDG 4), 
in Afrika ligt. Elke dag sterven er 30 000 kinderen voor hun vijfde verjaardag, terwijl met 
eenvoudige, betaalbare middelen hun levens zouden kunnen worden gered. Uitgaande van de 
huidige trend zal de millenniumdoelstelling om de kindersterfte met twee derde te 
verminderen pas in 2045 worden gerealiseerd.

In veel landen is de eerder opgetekende afname van de kindersterfte weer ongedaan gemaakt 
door HIV, en de huidige crisis met de voedselprijzen zal dit alleen maar verergeren, en dat 
terwijl ondervoeding al de oorzaak vormt van één derde van de kindersterfte. Als
onvolgroeide meisjes groot worden, zijn zij vatbaarder voor ziekten, hetgeen weer tot
complicaties kan leiden bij bevallingen. Als wij dergelijke gebreken verhelpen door de 
overlevingskansen van kinderen en het onderwijs te verbeteren, kunnen wij tevens de 
economische groei stimuleren en zo de ongelijkheid terugbrengen. 

De zienswijzen van kinderen verdienen en behoeven aandacht. Kinderen vertellen ons zelf dat 
zij willen worden gehoord en dat zij willen dat hun opvattingen en zienswijzen, en hun hoop 
en dromen, bijdragen aan de inspanningen om een betere wereld voor kinderen te creëren. Bij 
onze inspanningen om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te verwezenlijken 
moeten wij binnen onze strategieën, initiatieven en financieringsprioriteiten meer plaats 
inruimen voor die prioriteiten die door kinderen vóór kinderen worden aangegeven. 

Zoals de zeventien jaar oude Khairul Azri zei op de Speciale zitting van de VN voor kinderen:
“Volwassenen begrijpen er niets van. Wanneer worden kinderen vaardig genoeg geacht om 
actief deel te nemen en bij te dragen? Als je hen niet de gelegenheid geeft deel te nemen, 
zullen zij die vaardigheden ook niet opdoen. Geef ons al jong de kans en zie wat wij allemaal 
kunnen.”

Een belangrijk onderdeel van al onze inspanningen voor de rechten van het kind is te zorgen 
dat de politiek zich op het hoogste niveau aan de problemen gaat wijden. De EU moet in haar 

                                               
1 De toestand van de kinderen in de wereld, 2000.
2 In artikel 1 van het Verdrag inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties wordt een kind 
gedefinieerd als iemand die nog niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt: “Voor de toepassing van dit 
Verdrag wordt onder een kind verstaan ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van 
toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt.”
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partnerschappen met ontwikkelingslanden invloed uitoefenen op het overheidsbeleid van deze 
landen om kinderlevens te redden door investeringen te stimuleren in onder andere schoon 
water, hygiëne, onderwijs aan vrouwen en meisjes, en de gezondheid en voeding van 
zwangere vrouwen en kinderen. 

Het is prijzenswaardig dat alle EU-instellingen er steeds meer belang aan hechten dat wordt 
gezorgd dat de rechten van het kind een plaats krijgen en worden erkend in de desbetreffende 
beleidsmaatregelen en -programma’s. Het in Lissabon ondertekende Hervormingsverdrag
noemt een aantal malen hoe belangrijk het is om rekening te houden met de belangen van het 
kind,1 overeenkomstig het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind. De richtsnoeren van 
de Raad ter bevordering en bescherming van de rechten van het kind, de mededeling van de 
Commissie getiteld “Naar een EU-strategie voor de rechten van het kind”, en de richtsnoeren 
voor kinderen die worden getroffen door gewapende conflicten, vormen, tezamen met hun 
bijgewerkte versies, belangrijke bouwstenen voor de volwaardige EU-strategie die momenteel 
wordt ontwikkeld. De mededeling getiteld “Een bijzondere plaats voor kinderen in het externe 
optreden van de EU” en de conclusies van de Raad inzake “Bevordering en bescherming van 
de rechten van het kind in het externe optreden van de EU – de dimensies van 
ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp” zijn welkome stappen op weg naar een 
doelmatig en alomvattend beleid inzake kinderen in derde landen. 

Er bestaat een brede en bemoedigende consensus over hoe wij verder moeten. Het is echter nu 
aan de EU om te zorgen dat de toezeggingen ter bevordering en bescherming van de rechten 
van het kind ook werkelijk in praktijk worden gebracht. Om die speciale plaats voor kinderen 
te concretiseren is het nodig dat de nadruk komt te liggen op de tenuitvoerlegging, en op 
welke instellingen, processen en investeringen vereist zijn.

Kinderen als rechthebbenden
De richtsnoeren die worden voorgesteld in het Actieplan van de Commissie inzake de rechten 
van het kind in het externe optreden van de EU zijn bemoedigend en geven blijk van een 
alomvattende en samenhangende benadering van de rechten van het kind. Alhoewel wij 
verwelkomen dat er wordt verwezen naar kinderarbeid, kinderhandel, kinderen die worden 
getroffen door gewapende conflicten en alle vormen van geweld tegen kinderen, met inbegrip 
van seksuele uitbuiting en schadelijke traditionele praktijken, zouden wij het moeten 
betreuren dat deze prioriteiten niet zijn vastgesteld aan de hand van een passende benadering 
op basis van de rechten van het kind. 

De EU zal een grondige analyse van de rechten van het kind moeten verrichten, op basis 
waarvan de prioritaire acties kunnen worden geselecteerd. Dit zal moeten gebeuren wanneer 
landelijke, regionale en thematische strategiedocumenten worden aangenomen of beoordeeld. 
Aan de hand van een op rechten gebaseerde benadering moet daarnaast de manier worden 
veranderd waarop wij de prioritaire acties benaderen. De Commissie moet bijvoorbeeld 
rekening houden met de vereisten voor het recht op onderwijs bij de programmering van 
onderwijs, en het recht op gezondheid in de programmering van de gezondheidszorg, en moet 
daarnaast zorgen dat zelfs de meest achtergestelde kinderen, met inbegrip van gehandicapte
kinderen en wezen, gelijke toegang krijgen tot gezondheidszorg, onderwijs, welzijn en 
justitie. In dit opzicht is het sprekend dat in de richtsnoeren van de Raad ten aanzien van 
mensenrechten daadwerkelijk wordt aanbevolen dat de rechten van het kind worden 

                                               
1 Artikel 3 en artikel 24 van het Verdrag van Lissabon.
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opgenomen in de politieke dialoog, het politieke beleid en de sectorgesprekken.

De documenten van de Commissie en de Raad erkennen het recht van kinderen dat er 
rekening wordt gehouden met hun opvattingen.1 Om dit in praktijk te brengen en te zorgen dat 
er middelen beschikbaar komen en actie wordt ondernomen, moeten er nieuwe initiatieven 
worden opgezet in partnerlanden en op EU-niveau. Het personeel van de EU moet vaker en 
beter getraind worden, met name ten aanzien van hoe de inspraak van kinderen doelmatig en 
veilig kan worden opgezet. Kinderinspraak moet beginnen op lokaal niveau en wanneer er 
beslissingen worden genomen over de financiering, moet de Commissie prioriteit geven aan 
projecten met kinderinspraak die uitgaan van bestaande netwerken of deze ondersteunen. Het 
is de vraag of grootschalige, eenmalige vergaderingen wel zo effectief zijn. Kindernetwerken 
en -organisaties zouden stelselmatig moeten bijdragen aan de landelijke strategiedocumenten 
en de nationale planningsinstrumenten, zoals strategiedocumenten voor armoedebestrijding.

Kinderorganisaties dienen met name te worden ondersteund in situaties van kwetsbaarheid, 
waar jonge mensen van cruciaal belang zijn voor de verzoening en de wederopbouw. Verder 
dient in partnerlanden steun te worden gegeven aan docenten, gezondheidswerkers en 
overigen die dagelijks aan de zijde van kinderen werken. 

Oorzaken en preventie
Om tot duurzame verbetering voor kinderen te komen moeten wij ons richten op de wortels 
van de schendingen van de rechten van het kind. Dit betekent dat de armoede moet worden 
bestreden, er kwalitatief onderwijs moet worden geboden en de discriminatie moet worden 
aangepakt. De vooruitgang ten aanzien van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling 
vormt daarom de kern van al onze inspanningen om vast te stellen met welke nadelen 
kinderen worden geconfronteerd. Wij moeten de herhaalde toezeggingen van de EU om de 
millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te financieren verwelkomen, maar tegelijkertijd
erkennen dat een aantal lidstaten nalaat de nodige toezeggingen te doen ten aanzien van 
geplande begrotingssteun om de ijkpunten voor 2010 te halen. Gelet op de huidige financiële 
crisis, zullen sommigen wellicht redeneren dat het verwezenlijken van de doelstellingen nu 
waarschijnlijk moeilijker is dan ooit. Toch kunnen wij niet maar gewoon toekijken hoe elke 
drie seconden een kind sterft of hoe elke minuut een vrouw in haar kraambed sterft.

De verwezenlijking van MDG 2 inzake algemeen basisonderwijs staat centraal bij onze 
inspanningen om schendingen van de rechten van het kind te voorkomen. Onderwijs helpt bij 
de strijd tegen armoede en ongelijkheid. Elk jaar scholing verhoogt het loon dat mannen en 
vrouwen ontvangen met gemiddeld 10 procent. 

Gendergelijkheid op alle onderwijsniveaus is de voornaamste doelstelling van MDG 3. Van 
de 800 miljoen analfabeten wereldwijd is twee derde van het vrouwelijke geslacht. Vrouwen
en meisjes worden simpelweg niet opgenomen in de investeringen die worden gedaan in 
onderwijs en moeten vaak hard werken, bijvoorbeeld brandhout sprokkelen of water halen. 
Onderwijs aan vrouwen wordt vandaag de dag gezien als de sociale investering met het 
absoluut hoogste rendement. Onderwijs aan meisjes betekent dat deze een betere kans hebben 
om zich in hun levensonderhoud te voorzien. Een meisje dat de basisschool heeft doorlopen 
zal minder snel HIV/aids opdoen en minder kinderen baren, die op hun beurt een twee keer zo 
grote kans hebben om te worden geïmmuniseerd en volwassen te worden. 

                                               
1 VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, artikel 12.
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Kwalitatief onderwijs moet een prioriteit zijn in conflictsituaties en situaties van 
kwetsbaarheid: van de 72 miljoen kinderen die wereldwijd niet naar school gaan, leeft meer 
dan de helft (37 miljoen) in kwetsbare landen die getroffen worden door conflicten. Juist in 
dit soort landen is onderwijs van groot belang omdat het kan fungeren als baken van 
normaliteit in het leven van kinderen. Ook vormt het een belangrijk wapen om het conflict te 
overwinnen en de herintegratie van door oorlog verscheurde samenlevingen te bevorderen. 
Maar de hulptoezeggingen zijn nog altijd ontoereikend, en slechts 5% van de officiële 
ontwikkelingshulp aan door conflicten getroffen landen wordt besteed aan onderwijs. 

Het plan van de Commissie om onderwijs aan te pakken in het kader van haar humanitaire 
hulpacties is een positieve ontwikkeling. Het is nu van belang om onder het personeel
bewustzijn te creëren, en vanuit het directoraat-generaal Humanitaire hulp operationele 
richtsnoeren te ontwikkelen die de EU verplichten onderwijs op te nemen in al haar
humanitaire acties en deze in te richten conform de minimumstandaarden voor onderwijs in 
noodsituaties, aanhoudende crises en vroege herstelwerkzaamheden van het Netwerk van 
Agentschappen voor Onderwijs in Noodsituaties (INEE).

Behalve de prioritaire acties die zijn opgenomen in het actieplan van de Commissie en die 
gericht zijn op het bereiken van eindeffecten, moeten ook de preventieve maatregelen worden 
uitgebreid. Op landelijk niveau zijn nationale kinderbeschermingsstrategieën en -systemen, en 
bijbehorende wetgeving, beleidsmaatregelen en diensten van het allergrootste belang. Zowel 
de ministeries van Sociale Zaken en Justitie als kinderbeschermingsnetwerken moeten steun 
krijgen, opdat zij kinderen en gezinnen die risico lopen in een vroeg stadium kunnen 
aanwijzen en hun ondersteunende diensten kunnen bieden voordat de kinderen echt 
beschadigd zijn. Methoden voor kindvriendelijke begroting, toezicht en 
verslagleggingsmechanismen voor kinderen, coördinerende organen en onafhankelijke 
instellingen zoals de ombudsman voor kinderen op nationaal niveau, dienen te worden 
ondersteund en versterkt. 

Bevordering van universele geboorteregistratie moet een prioriteit zijn. Een niet bij geboorte 
geregistreerde baby wordt het recht op een officiële identiteit, een erkende naam, een 
familiegeschiedenis en een nationaliteit ontzegd. Door registratie krijgt elk kind een 
afzonderlijke wettelijke identiteit. Zonder deze bescherming zijn kinderen kwetsbaarder voor 
kinderarbeid, gedwongen inlijving bij militaire eenheden, vroeg huwelijk etc. De overgrote 
meerderheid van de ongeregistreerde kinderen wordt geboren in ontwikkelingslanden. Van 
deze landen heeft een derde een geboorteregistratiecijfer van minder dan 50%.

Instellingen
Passende instellingen zijn noodzakelijk, maar nog niet voldoende om meer in het algemeen de 
uitvoering van het mensenrechten- en kinderbeleid van de EU te waarborgen. De recente 
ontwikkelingen op EU-niveau zijn bemoedigend,1 maar de institutionele architectuur blijft 
ontoereikend. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de EU-strategie inzake 
kinderrechten moet helder worden omschreven en er moeten structuren worden ontwikkeld 
om de coördinatie daarvan mogelijk te maken. 

De voorgestelde informele deskundigenwerkgroep van de EU-lidstaten inzake kinderrechten
                                               
1 Dit betreft onder meer het EU-forum voor de rechten van het kind, de dienstenoverschrijdende groep inzake 
kinderrechten met een subgroep voor externe betrekkingen, de coördinator van de Commissie voor de rechten 
van het kind, de ontwikkeling van de Unicef-toolkit en de start van het trainingsproces inzake kinderrechten.
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moet zo snel mogelijk haar werkzaamheden opnemen. De werkgroep moet ook toezicht 
houden op de uitvoering van de conclusies van de Raad en verslag doen van de specifieke 
acties die worden opgezet in de proeflanden. Er moet routinematige en periodieke coördinatie
plaatsvinden tussen de diverse werkgroepen van de Raad inzake kinderaangelegenheden en 
binnen een versterkte Interinstitutionele groep voor kinderrechten. De planning en uitvoering 
in de proeflanden, zoals aangekondigd in de conclusies van de Raad, moet zo snel mogelijk 
beginnen met als doel de bestaande instellingen te testen en leermateriaal op te doen. 

Verder moet het feit worden aangepakt dat het directoraat-generaal Externe betrekkingen in 
Brussel slechts een halve aanstelling voor kinderaangelegenheden heeft. Feitelijk zou in elke 
EU-delegatie iemand specifieke verantwoordelijkheid moeten hebben voor de rechten van het 
kind. Op Raadsniveau zou een speciale EU-vertegenwoordiger voor de rechten van het kind, 
met ervaring en deskundigheid op dat vlak, kunnen zorgen voor zichtbaarheid en leiderschap. 
Behalve de deskundigen zou de hele staf van de Commissie moeten worden getraind en 
voorzien van richtsnoeren inzake belangrijke kwesties op het gebied van kinderrechten en de 
mogelijke effecten van de diverse soorten programma’s voor de rechten van het kind.

Instrumenten en procedures
Mainstreaming is alles goed en wel, maar als er geen helder proces is, worden de nagestreefde 
doelstellingen niet verwezenlijkt. Vertegenwoordigers van kinderbeschermingsnetwerken 
moeten worden uitgenodigd voor programmatische debatten. Adviesgroepen uit het 
maatschappelijk middenveld en VN-agentschappen kunnen met hun technische expertise een 
bijdrage leveren. In landelijke en thematische strategiedocumenten moeten richtsnoeren 
worden aangegeven voor elk van de concentratiesectoren waarin kwesties op het vlak van 
kinderrechten worden vastgesteld, zodat kan worden aangegeven hoe de kinderrechten 
kunnen worden gemainstreamd en wat de relevante gegevensbronnen en indicators zijn. In de 
begrotingssteun, met inbegrip van de contracten voor de millenniumdoelstellingen voor 
ontwikkeling, moeten specifieke doelstellingen en indicators voor kinderen worden 
opgenomen. In dit opzicht zijn de intenties van de Commissie om partnerlanden aan te 
moedigen nationale actieplannen voor kinderen te ontwikkelen met duidelijke ijkpunten, 
meetbare doelstellingen, tijdschema’s en beoordelingsmechanismen, dan ook zeer welkom. 

De tussentijdse beoordeling van de landelijke strategiedocumenten voor Azië, Centraal-Azië 
en landen uit het Midden-Oosten, evenals voor Afrika, het Caribisch gebied en de Stille 
Oceaan, moet niet alleen worden gebruikt als een gelegenheid voor een grondige analyse van 
de kinderrechtensituatie, maar ook voor systematische beoordelingen van wat er tot nu toe is
bereikt. Waar nodig, moeten landelijke en thematische strategiedocumenten worden aangepast 
overeenkomstig de beginselen van plaatselijk eigenaarschap, om zo te zorgen voor deelname 
van kinderen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

Investeringen
Het is van cruciaal belang dat de Commissie goed weet hoe de gedane toezeggingen moeten
worden omgezet naar voorspelbare en langdurige programmering en financiële toezeggingen. 
Daarbij kan het nodig zijn speciale kinderprogramma’s op te zetten uit hoofde van de 
geografische programma’s voor Azië, Centraal-Azië en landen uit het Midden-Oosten, 
mogelijk in de niet-financiële sectoren, en uit hoofde van het EOF. Op dezelfde manier als is 
gedaan voor de seksen in de Donoratlas 2008, moet de Commissie een overzicht publiceren 
van waar en hoe de middelen ter ondersteuning van specifieke millenniumdoelstellingen voor 
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kinderen worden gebruikt. Financiële hulpmiddelen en procedures moeten flexibeler worden 
gemaakt om snel, maar duurzaam te kunnen reageren op programma’s voor de rechten en 
behoeften van kinderen.

Beleidssamenhang voor kinderen
Er zijn EU-beleidsterreinen die een direct effect hebben op kinderen, zonder te worden 
genoemd in de mededeling, bijvoorbeeld migratie en de hervorming van de veiligheidssector. 
Er is niet alleen behoefte aan beleidssamenhang tussen de diverse sectoren (zodat alle 
sectoren dezelfde doelstellingen ondersteunen), maar er moet ook worden gezorgd dat het ene 
beleidsterrein het andere niet in de weg zit. 

Wanneer effectbeoordelingen plaatsvinden, zoals ten aanzien van de handel, dan moeten 
kinderen niet worden beschouwd alsof zij gelijk zijn aan volwassenen. 

De rol van het Parlement
Het Parlement moet een meer gecoördineerde en systematische rol spelen bij het toezicht op 
de EU-toezeggingen ten aanzien van kinderen. Het Jaarverslag inzake de mensenrechten van 
het Europees Parlement moet een duidelijk hoofdstuk bevatten waarin de mate van toewijding 
aan de kinderrechten wordt geanalyseerd. De parlementaire commissies moeten elk een lid uit 
hun midden benoemen die de kinderrechten gaat volgen en fungeert als contactpunt. Verder 
kunnen er voor Parlementsleden trainingssessies worden georganiseerd om de nodige 
expertise te creëren. 

Parlementsleden die de Paritaire Parlementaire Vergadering bijwonen en die de ACS en het 
Europees Parlement vertegenwoordigen, moeten voortbouwen op de bestaande initiatieven 
inzake de deelname en betrokkenheid van kinderen door kinderorganisaties uit het gastland 
uit te nodigen. Ook door Eurolat moeten dergelijke initiatieven worden genomen. Een andere 
optie is om een jeugdplatform voor de EU en Afrika, dat bijdraagt aan de gemeenschappelijke 
actieplannen voor de EU en Afrika, en een jeugdplatform voor de Paritaire Parlementaire 
Vergadering op te zetten. 

Door middel van zijn recht op democratische controle speelt het Europees Parlement een 
steeds belangrijkere rol bij het opstellen van strategieën en programma’s. Om te zorgen dat in 
het commentaar en de conclusies van het Parlement rekening wordt gehouden met de 
problemen op het vlak van de kinderrechten, moeten de commissies gemeenschappelijke 
richtsnoeren opstellen voor de analyse van de voorstellen van de Commissie.

Er moet gestreefd worden naar meer betrokkenheid en steun van de nationale parlementen in 
derde landen. Hun controle van de programma’s (en in het geval van de ACS, van landelijke 
en regionale strategiedocumenten) vormt een essentieel onderdeel van de inspanningen om te 
zorgen dat hun regeringen voldoende prioriteit geven aan de rechten en belangen van het kind. 
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