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AANDACHT VOOR KINDEREN IN HET BUITENLANDBELEID: een garantie voor de toekomst! 

 
Beste leden van de programmacommissie, 
 
 “Kinderrechten zijn een integraal onderdeel van ons mensenrechten- en buitenlandbeleid omdat onze 
investeringen daardoor rechtvaardiger, duurzamer en efficiënter zijn”. 
 
Hieronder leest u  waarom het belangrijk is dit in uw verkiezingsprogramma 2012-2016 op te nemen. 
 
Investeren in kinderen vormt een garantie voor een betere toekomst – zo bevestigt het vorige maand 
verschenen onderzoeksrapport ‘Progress in Child Well-Being: Building on what works’. Vergeleken met 
enkele decennia geleden sterven elke dag minder kinderen, leven minder kinderen in armoede, eten 
meer kinderen beter en gaan meer kinderen naar school.  Landen met de grootste ontwikkelingssteun 
behaalden de meeste vooruitgang op deze terreinen. En die vooruitgang leidt direct tot economische 
groei. Zo leidt alleen al goede voeding voor kinderen tot wel 20% meer inkomsten in zijn of haar verdere 
leven en tot 2-3% economische groei van een land. De politieke wil om kinderrechten centraal te stellen 
in het beleid en dit in de praktijk te brengen, blijkt hierbij cruciaal. 
 
Juist deze tijd van economische crisis noodzaakt ons om extra te investeren in kinderen als onderdeel van 
het Nederlandse mensenrechten- en buitenlandbeleid, omdat: 

 omdat we als Nederland mede door het ratificeren van het Kinderrechtenverdrag verantwoordelijk zijn 
voor en belang hebben bij een rechtvaardige en veilige wereld voor kinderen, nu en later; 

 omdat het de beste investering is voor sociale en economische vooruitgang, en de motor van duurzame 
ontwikkeling; 

 omdat een derde van de wereldbevolking uit kinderen bestaat.  
Als we werken aan hun rechten, kunnen kinderen nu kind zijn en zich ontwikkelen tot zelfstandige en 
productieve volwassenen die onze wereld stabieler, veiliger en duurzamer maken. Wanneer specifieke 
investeringen achterwege blijven en we ongelijkheden binnen en tussen landen laten toenemen en 
(bepaalde groepen) kinderen en jongeren uitsluiten, bereiken we het tegenovergestelde. 
 
Laat daarom kinderen onderdeel zijn van uw verkiezingsprogramma. De basisprincipes voor kindgericht 
beleid en uitwerkingen voor uw programma vindt u op achterzijde van deze brief. Namens onderstaande 
organisaties en hun aanzienlijke achterban wensen wij u veel wijsheid toe bij het schrijven van uw 
programma.  
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 “Kinderrechten zijn een integraal onderdeel van ons mensenrechten- en buitenlandbeleid omdat onze 
investeringen daardoor rechtvaardiger, duurzamer en efficiënter zijn”. 
 
Uw verkiezingsprogramma zou gestoeld moeten zijn op de volgende basisprincipes voor kindgericht 
beleid:   
 

 Alle kinderen hebben dezelfde rechten: het VN-Kinderrechtenverdrag, waaraan ook Nederland 
gebonden is, is de basis voor een kindgericht internationaal beleid. Hierbij staan gelijkheid, belang 
van het kind, het recht op leven & ontwikkeling en participatie centraal. 

 Kinderrechten aan de basis: denk aan kinderen als het gaat om de Nederlandse bijdrage aan de 
millenniumdoelen en integreer kinder- en mensenrechten, gekoppeld aan mondiale publieke 
goederen, bij het opstellen van doelen voor een ontwikkelingsagenda na 2015. 

 Voldoende financiering: handhaaf de internationale norm van 0,7% van het BNP  voor internationale 
samenwerking en draag zorg voor budgettering in het belang van het kind. 

 Kinderen en jongeren maken actief deel uit van de maatschappij: zij kunnen zelf participeren en 
bijdragen aan verandering en vooruitgang. Betrek kinderen en jongeren daarom als de 
belanghebbenden van nu en de verantwoordelijken van morgen. 

 
Vertaald in uitwerkingen voor uw verkiezingsprogramma:  
  

 Kinderen hebben een duidelijke plek in het buitenlandbeleid: we investeren tijdig en substantieel in  
onderwijs, goede voeding,  gezondheidszorg en bescherming tegen geweld, misbruik, uitbuiting en 
verwaarlozing. Hiermee garanderen we  duurzame, inclusieve economische groei en menselijke 
ontwikkeling, die ongelijkheden niet verder vergroot en geen groepen uitsluit. Afstemming tussen en 
samenwerking met nationale overheden, partnerorganisaties en het bedrijfsleven is hierbij 
instrumenteel. 

 We voeren een coherent kindgericht buitenlandbeleid en maken kinderrechten niet alleen een 
prioriteit van ontwikkelingssamenwerking, maar ook van internationale samenwerking, rond handel, 
bij de rol van het bedrijfsleven, binnen mensenrechten en politieke dialogen hierover. 

 We versterken  jeugdbeleid en effectieve systemen van kinderbescherming die alle kinderen in staat 
stellen veilig en gezond op te groeien. We zorgen hierbij ook dat Nederland haar rol  bij de aanpak 
van alle vormen van kinderarbeid wereldwijd versterkt. 

 Als voorvechter van de internationale rechtsorde ter ondersteuning van voorgaande 
beleidsvoornemens zal Nederland op het gebied van kinder- en mensenrechten de volgende 
openstaande conventies ratificeren: de UN Convention on the Rights of People with Disabilities, het 
Derde Protocol bij het Kinderrechtenverdrag (Klachtenprocedure) en de ILO Conventie 189 over 
bescherming van (kind)arbeiders in de huishouding.  

 We spreken het (internationale) bedrijfsleven aan op de verantwoordelijkheid kinderrechten te 
respecteren en zoveel mogelijk te ondersteunen en te bevorderen op basis van de UN principles on 
Business and Human Rights en de in 2012 gelanceerde Child Rights and Business Principles. 

 We investeren in onderwijs, ook en juist in fragiele staten. Onderwijs moet toegankelijk en 
kwalitatief goed zijn en aansluiting vinden bij de samenleving en arbeidsmarkt om kinderen kansen 
te bieden voor de toekomst.  

 We geven de aanpak van ondervoeding een centrale plaats. Wereldwijd zijn 180 miljoen kinderen 
chronisch ondervoed met onomkeerbare gevolgen voor hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. 

 We zetten in op een goede basisgezondheidszorg en investeren in seksuele reproductieve 
gezondheid en rechten. Hierdoor wordt de bestrijding van ondervoeding, vroeggeboorten en ziektes 
als diarree, longontsteking, hiv/aids en malaria effectiever. 

 We ondersteunen landen bij de voorbereiding op rampen en andere nood- en crisissituaties en  
verlenen humanitaire hulp wanneer nodig, met het belang van kinderen voorop. 

  
Literatuur: Progress in Child Well-Being: Building on what works’ Rachel Marcus, Paola Pereznieto, Erin 
Cullen and Patrick Carter, Overseas Development  Institute, April 2012 
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