Leiden, 8 april 2021
Betreft: Kies vóór de 3,3 miljoen kinderen in Nederland
Geachte heer Tjeenk Willink,
Kinderen mogen niet stemmen, maar het nieuwe kabinet zal wel keuzes voor hen maken. Wij willen het
nieuwe kabinet vragen vóór kinderen en vóór kinderrechten te kiezen. Voorkom dat kinderen opgroeien in
armoede. Stop het opsluiten van kinderen in gesloten instellingen en biedt hen passende zorg. Geef kinderen
die in Nederland asiel aanvragen snel duidelijkheid over of ze mogen blijven of niet. En zet in op de realisatie
van een inclusief onderwijssysteem. Het is mede door de coronacrisis van groot belang dat we ons de
komende jaren inspannen om gelijke kansen voor kinderen te garanderen.
Defence for Children vraagt daarom het nieuwe kabinet zichzelf het volgende voor te nemen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Halveer het aantal kinderen dat in Nederland in armoede leeft, onder meer door het
terugdringen van armoede vast te leggen in de wet.
Hef het voorbehoud bij artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag op, zodat kinderen een
zelfstandig recht hebben op sociale zekerheid.
Maak voldoende financiële middelen vrij voor de jeugdzorg.
Verleng de leeftijdsgrens van alle vormen van jeugdzorg tot na het 18e levensjaar.
Stop met het opsluiten van kinderen in (gesloten) instellingen en biedt passende zorg.
Realiseer inclusief onderwijs voor ieder kind.
Bestrijd discriminatie en racisme tegen kinderen.
Garandeer een humaan vluchtelingenbeleid in Europa, gekenmerkt door solidariteit.
Veranker het belang van het kind in de Vreemdelingenwet, ter voorkoming van
ontwikkelingsschade bij kinderen.
Intensiveer de aanpak van mensenhandel met extra aandacht voor minderjarigen (en daarbij
de voortzetting van het programma ‘Samen tegen mensenhandel’).
Investeer in innovatie en politiecapaciteit voor de bestrijding van online kindermisbruik.
Ratificeer het derde Facultatief Protocol bij het VN-Kinderrechtenverdrag dat kinderen de
mogelijkheid geeft een klacht in te dienen bij het VN-Kinderrechtencomité.
Geef prioriteit aan kinderen en kinderrechten in het buitenlandbeleid, het beleid rond
internationale handel en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Betrek kinderen bij alle discussies en procedures die hen aangaan en zorg dat hun visie en
mening wordt betrokken in besluitvorming.

Wij hopen dat u deze ambitieuze agenda omarmt. Mocht u een verdere toelichting wensen op een of meer
van de genoemde onderwerpen, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen via het mailadres
m.blaak@defenceforchildren.nl (met in cc: f.minderman@defenceforchildren.nl). Wij delen onze expertise en
ervaring als kinderrechtenorganisatie graag.
Met hartelijke groet,

Mirjam Blaak
Directeur Defence for Children
E-mail: m.blaak@defenceforchildren.nl
Hooglandse Kerkgracht 17-G | 2312 HS Leiden | T +31715160980 | E info@defenceforchildren.nl
www.defenceforchildren.nl | KvK 41208813 | IBAN NL05TRIO0391023632 | BIC TRIONL2U

