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Geachte staatssecretaris, aanwezige kamerleden, beste kinderen en andere aanwezigen. 

Drie maanden geleden heb ik gezegd, dat als ík Koning van de Jeugd zou zijn, ik ervoor zou 
zorgen, dat kinderen gehoord worden. Vandaag is een dag, waarop kinderen gehoord worden. 

Inleiding:  

We leven in een drukke wereld. Elke minuut, elke seconde gebeurt er iets bijzonders op de 
wereld. Vandaag 13 september 2013 vertellen kinderen en jongeren wat zij vinden van de 
kinderrechten. Er komen vandaag vier belangrijke onderwerpen aan de orde: uitbuiting, 
ontwikkelingssamenwerking, vreemdelingenbeleid en kindermishandeling. 

Deel 1: Uitbuiting 

In mijn Unicef-redevoering heb ik het gehad over uitbuiting van Omar. De 10-jarige Omar die 
elke dag grote stenen klein hakt bij de aanleg van een weg ten noorden van Dhaka, de 
hoofdstad van Bangladesh. Om zijn handen te beschermen, heeft hij stukjes autoband om zijn 
vingers gebonden. Hij knijpt zijn ogen tot spleetjes om te zorgen dat er geen splinters invliegen. 
Niet alleen in het buitenland is er veel uitbuiting. Wist u dat er elk jaar in Nederland meer dan 
200 kinderen slachtoffer zijn van uitbuiting? Elk jaar honderden kinderen en jongeren waarvan 
misbruik wordt gemaakt!  

Beste dames en heren, beste kinderen. Elk jaar zijn er minderjarige meisjes die gedwongen 
worden in de prostitutie te werken. Elk jaar is er nog steeds binnenlandse of buitenlandse 
mensenhandel. Om deze vreselijke gebeurtenissen te voorkomen moeten er veel zwaardere 
straffen komen in Nederland. Het rechtssysteem geeft te lage straffen. Het moet dus veel 
zwaarder.  

Ten tweede moeten de slachtoffers beter opgevangen worden. Er moeten meer opvangplekken 
zijn voor de kinderen en de jongeren die dit allemaal hebben moeten meemaken. Omar werd in 
het buitenland uitgebuit en misbruikt. Maar ook in Nederland worden er kinderen gedwongen 
als prostituee te werken. Denkt u maar aan de Loverboys. Loverboys moeten ook zwaarder 
gestraft worden.  

Daarnaast moet er veel meer voorlichting worden gegeven over Loverboys. Die moeten ook op 
zo'n manier worden gestraft dat ze niet meer door kunnen gaan met hun uitbuiting. In 
Nederland worden er te veel kinderen en jongeren slachtoffer van uitbuiting. De politie moet 
daarom veel meer gaan opsporen en opsluiten. 



Deel 2: Ontwikkelingssamenwerking 

Vandaag de dag kijken wij nog steeds naar de verkeerde dingen. Nog steeds kijken we niet naar 
wat we willen bereiken. Naar wat wij willen bereiken voor de mensen, naar wat wij willen 
bereiken voor de kinderen, naar wat wij willen bereiken voor het arme land.  

We moeten eigenlijk investeren in kleine projecten die meer bereiken dan grote projecten. Wat 
in de toekomst voordeel oplevert. Je kan bijvoorbeeld jongeren leren hoe ze een waterput 
moeten maken.  

Ten tweede moeten kinderen veel meer geholpen worden. Als je kinderen helpt, krijg je een 
kettingreactie: iedereen krijgt het beter. Uit onderzoek bleek dat als meisjes naar school gaan, 
hun families gezonder zijn, hun families meer inkomsten krijgen en dat er meer welvaart komt 
voor het hele land. Een betere gezondheidszorg leidt tot minder kindersterfte en tot een 
grotere economische groei van het land tien jaar later. En dat alleen omdat meisjes naar school 
gaan. Het is dan ook afschuwelijk dat het budget voor onderwijs is gehalveerd! Onderwijs is 
belangrijk, onderwijs is heel erg belangrijk voor de kinderen. Het budget voor onderwijs moet 
daarom weer omhoog.  

Dus het is heel belangrijk dat er goed onderwijs is, én toegang tot schoon drinkwater én een 
eerlijke en verantwoordelijke overheid.  

Tot slot moeten de ontwikkelingslanden zelfstandiger worden. In plaats van landen geld te 
geven en voor ze te bouwen, geef je ze het geld voor middelen en leer je ze om te gaan met het 
geld en de middelen. Zodat ze dat ook zelf kunnen doen.  

Alle landen samen zijn verantwoordelijk voor de verbetering van een situatie waarin kinderen 
leven. 

 

Deel 3: Vreemdelingenbeleid 

Ieder kind is een kind. Ieder kind heeft recht op een beter leven. Ieder kind heeft recht op een 
goed leven.  

Beste dames en heren, beste kinderen: om ervoor te zorgen dat dat ook voor gevluchte 
kinderen gebeurt, moeten er drastische maatregelen worden genomen.  

Ten eerste moeten de situaties in de opvanglocaties verbeterd worden. De kinderen voelen zich 
vaak onveilig en voelen zich niet thuis.  

Ten tweede moeten de jongeren niet onnodig lang wachten. Er moet een snelle en zorgvuldige 



beslissing komen over hun toekomst. Het duurt nu veel te lang. Wist u dat de asielprocedure 
jarenlang kan duren voordat ze een antwoord krijgen? In die tijd zijn de kinderen, de ouders, de 
verzorgers al geworteld in ons land. De kinderen beginnen de taal te leren. De ouders beginnen 
de taal te leren. Het is dus heel belangrijk dat de asielprocedure snel en zorgvuldig gaat.  

Ten derde vinden veel mensen dat er te veel buitenlanders, dus ook asielzoekers zijn in 
Nederland. Zij vergeten, dat veel asielzoekers in hun eigen land gevaar lopen. Kinderen hebben 
afschuwelijke dingen meegemaakt. Het zijn kinderen die schoten horen als ze in hun bed liggen. 
Kinderen die bombardementen meemaken. Kinderen die lijken zien liggen voor hun deur. En 
daarom moeten wij de kinderen hoop geven, dat ze toch nog wat kunnen maken van hun leven. 
Wij moeten de kinderen hoop geven, hier in óns land, hier in Nederland. 

 

Deel 4: Kindermishandeling 

Misschien weet niet iedereen wat we onder kindermishandeling verstaan. Onder 
kindermishandeling verstaan we niet alleen lichamelijk geweld. Elke vorm van fysiek, psychisch 
of seksueel contact dat kinderen en jongeren als bedreigend of gewelddadig ervaren, is 
kindermishandeling. Maar ook als je niet goed verzorgd wordt, er nooit naar je geluisterd wordt 
of als je nooit aandacht krijgt is dat kindermishandeling. Ruim 118.000 kinderen in Nederland 
hebben te maken met kindermishandeling. Bijna 3000 slachtoffers daarvan zijn seksueel 
misbruikt.  

Deze cijfers maken duidelijk dat de bescherming van kinderen tegen kindermishandeling in 
Nederland nog niet goed genoeg is.  

Neem bijvoorbeeld de 22-jarige Lisa die vanaf haar derde jaar werd misbruikt. Zij heeft als kind 
vaak gedacht dat het haar eigen schuld was dat ze werd misbruikt. Maar het is nooit de schuld 
van het slachtoffer, het is de schuld van diegene die het doet!  

Om ervoor te zorgen dat er minder slachtoffers vallen, moet er meer seksuele voorlichting 
komen op basisscholen. De kinderen moeten dan al leren dat het niet hoort dat er iemand zo 
aan je zit. Hulpverleners moeten ook scherp blijven op de signalen die kinderen geven en 
doorvragen. Ook moeten de hulpverleners proberen kindermis- handeling te voorkomen. 
Bijvoorbeeld door gesprekken aan te gaan met ouders over kindermishandeling. Natuurlijk zijn 
we heel blij dat er een nieuwe wet is gekomen voor de aanpak van kindermishandeling. Toch 
doet de overheid nog niet genoeg. Als je iets doet, doe het dan goed. Teveel kinderen zijn nog 
altijd slachtoffer van kindermishandeling en de zorg voor deze kinderen is niet altijd goed 
genoeg. En dat moet veranderen en dat zal veranderen. 

 



 

 

 

 


