Samen voor
de jeugd

Kinderrechtenbijeenkomst 21 november 2016 - De Kennismakerij

Op maandag 21 november 2016 vertelden de Kinderraad van Hilvarenbeek,
Jongerentaskforce Augeo, IMC Weekendschool, Jongerenraad van Kompaan en
De Bocht en drie jongens gevlucht uit Syrië hun top 3 van de kinderrechten. Ieder op
eigen manier gepresenteerd aan een volle zaal met kinderen, jongeren, ouders en
professionals. Voor iedere groep waren andere rechten belangrijker, maar in één ding
kwamen ze overeen: Praat met ons!

“ Je moet voor jezelf kunnen opkomen, als kind!”
“ Vrijheid van meningsuiting is een belangrijk kinderrecht.”
“ Kinderen krijgen met mishandeling een slecht voorbeeld van hun ouders.”
“ Onze top 3 van de belangrijkste kinderrechten: je mag kinderen niet discrimineren,
niet mishandelen en ze hebben recht hun mening te uiten”

“ Per jaar overlijden 50 kinderen aan de
gevolgen van mishandeling.”

“ Elke gemeente moet een kinderraad hebben!”

“ De gemeenten moeten ervoor zorgen dat kinderen zo veilig mogelijk kunnen 		
opgroeien, en waar dat niet kan moeten zij goede zorg bieden.”
“ Alle kinderen hebben recht op veilig opgroeien, goede hulp, opvang en begeleiding.”
“ Praat met het kind, en niet over hem of haar.”
“ Het is belangrijk dat kinderen echt centraal komen te staan, gevraagd wordt naar
hun mening.”
“ We zijn allemaal hetzelfde, mooi dat we dat vanmiddag hebben kunnen laten zien”

“ Stel je voor; je word elke dag gepest, maar je kunt je huidskleur en je gevoelens niet
verbergen. Kinderen vinden het moeilijk voor zichzelf op te komen.”
“ Stel je voor, je moet je altijd afvragen wat andere kinderen doormaken”
“ Stel je voor dat je geen huis hebt, of leeft in oorlogsgebied, geen spel, geen vrije tijd.
Honderdduizenden kinderen leven zo.”

Samen voor
de jeugd

Samen voor de jeugd - Kinderrechtenbijeenkomst 21 november 2016 - De Kennismakerij

“ Als een kind beter gehoord wordt door een begeleider
kan hij of zij beter geholpen worden”
“Veiligheid is het belangrijkste kinderrecht”
“ Niemand wil gepest worden”
“ Biedt financiële hulp aan kinderen in opvang. Wie is er verantwoordelijk voor je is,
laten blijven tot wij 21 jaar zijn. Wij hebben geen papa’s en mama’s die ons kunnen
helpen met financiële zaken.”

Amjad, Abdulwahab
en Kareem

“ Voor mijn 18e vond ik het heel spannend; wat gaat er voor mij veranderen?”

“ Recht op Identiteit is belangrijkste recht voor ons.”

“ In de zee is ‘t lastig zwemmen als je niet weet welke kant je op moet zwemmen.
Als je 18 wordt, moet je ineens alles kunnen volgens de wet. Ik kan het niet alleen,
misschien wel samen met jou”

“ Sommige mensen denken dat we terrorist zijn”

“ Veel jongeren zijn bang, durf ik te slapen, kan er iemand op mijn kamer komen?”

“ Ik vind t heel vervelend als iemand mij vluchteling noemt, ik heet Kareem”

“ Voel je je nu wel veilig? Ja, ik woon op een kamertraining centrum, is heel gezellig
en voel me veilig”

“ Respect vind ik heel belangrijk, In NL is onze identiteit vluchteling, dat maakt ons verdrietig
omdat wij zoveel meer zijn”

“ We zijn niet alleen vluchtelingen, we zijn Amjad, Abdulwahab en Kareem”

“ Is er al iets veranderd sinds vorig jaar? Ja, vind ik wel: praten met VWS, gemeenten,
gemeenten komen bij ons langs”
“ Ik wil niet dat jongeren meemaken wat ik heb meegemaakt”
“ Ieder kind heeft het recht om op een vaste plek te wonen.
Niet steeds te hoeven wisselen van opvang.”
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