" Respect is gebaseerd op het besef dat iedereen van waarde is "

Conferentie: Rechten van het Kind 2018
Datum, tijden, locatie
Zondag 18 november 2018
Van 14.00 tot 18.00 uur
Federatie Eekta, Boylestraat 20, 2563 EK Den Haag
Kindermishandeling
Voor een gezonde ontwikkeling zijn kinderen sterk afhankelijk van een goede interactie met hun
ouders, zeker in de eerste levensjaren. Later gaat de omgeving een steeds belangrijkere rol spelen.
De liefdevolle zorg en aandacht van de ouder zorgt voor wederzijds vertrouwen en een veilige sfeer
waarin het kind zich kan ontplooien. Die positieve aandacht stimuleert de emotionele, intellectuele
en lichamelijke ontwikkeling van het kind. Omdat die aandacht bij kindermishandeling ontbreekt of
verkeerd wordt ingezet, komt de ontwikkeling van het kind zwaar onder druk te staan.
Kindermishandeling ondermijnt bij het kind het vertrouwen in anderen en in zichzelf. Juist de
speciale band tussen ouder en kind maakt dat mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik
door de ouder enorm negatieve gevolgen kan hebben. Sinds 2007 is in de Nederlandse wet
vastgelegd dat kinderen recht hebben op een opvoeding zonder geweld. Men hanteert globaal zes
verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke mishandeling, lichamelijke
verwaarlozing, psychische mishandeling, psychische verwaarlozing, seksueel misbruik, getuige zijn
van geweld in het gezin.
Kinderrechten dag 2018 Op 20 november 1989 aanvaardden de VN (Verenigde Naties) unaniem
het 54 artikelen tellende Verdrag voor de Rechten van het Kind. In dit internationalen verdrag is
vastgelegd dat kinderen recht hebben op verzorging, bescherming en respect. Vrijwel alle landen
van de wereld hebben het inmiddels ondertekend en kunnen er dus op worden aangesproken.
Conferentie “Verbeter de relatie met je kind”
Er is veel aandacht voor de omgang tussen ouders/opvoeders en hun puber vanuit het perspectief
van de volwassenen. Dit blijkt wel nodig te zijn, daar het opvoeden van kinderen onlosmakelijk
verbonden is met onder meer allerlei maatschappelijke en cultuurgebonden ontwikkelingen.
Ouders voelen zich vaak gefrustreerd en machteloos door het gedrag van hun kinderen.
Echter, een jongere voelt zich vaak niet begrepen door zijn ouders/opvoeders en heeft te kampen
met allerlei verwachtingen, normen en waarden van de ouders/opvoeders.
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Lagerhuis debat
Een Lagerhuis debat over de rechten van het kind lijkt ons een leuke invulling voor de conferentie.
Maar wij willen alle ideeën in een overleg met de mensen/organisaties die hier ook bij betrokken
zullen worden bespreken.
Doelgroep en aantal deelnemers conferentie
Kinderen en ouders uit de Haagse gemeenschap en m.n. Hindostaanse kinderen en ouders. Aantal
deelnemers aan de conferentie tussen de 250 – 300 personen.
Kinderrechtendag 2018
Op 20 november 1989 aanvaardden de VN (Verenigde Naties) unaniem het 54 artikelen tellende
Verdrag voor de Rechten van het Kind. In dit internationalen verdrag is vastgelegd dat kinderen
recht hebben op verzorging, bescherming en respect. Vrijwel alle landen van de wereld hebben het
inmiddels ondertekend en kunnen er dus op worden aangesproken.
De Rechten van het Kind in Nederland
Iedereen in Nederland heeft rechten, ook mensen onder de 18 jaar.
Kinderen en jongeren verdienen speciale aandacht. Daarom hebben de Verenigde Naties op 8 maart
1995 het Verdrag voor de Rechten van het Kind geschreven, een Verdrag dat is ondertekend door
180 landen, waaronder Nederland.
Het Verdrag garandeert in Nederland een aantal van de belangrijkste rechten van kinderen en
jongeren, zoals: - iedere jongere heeft recht op liefde en zorg – alle kinderen zijn gelijk - ieder kind
heeft het recht om naar school te gaan – geen enkel kind hoeft te werken - kinderen mogen voor hun
mening uitkomen – kinderen met een handicap hebben voorrang.
Het Verdrag voor de Rechten van het Kind bevat 54 artikelen die zijn onder te verdelen in drie
soorten rechten: provision, protection en Participation: (verzorging, bescherming en recht op
deelname - of in de Nederlandse interpretatie - respect).
Artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag zegt dat het kind, dat in staat is zijn of haar mening te
vormen, het recht moet worden verzekerd die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die
hun of haar betreffen, waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in
vereenstemming met zijn of haar rijpheid.
Elke overheid is verplicht aan deze rechten te voldoen
Provision: kinderen hebben recht op gratis en goed basisonderwijs, een goede en bereikbare
gezondheidszorg, opvang wanneer ze niet thuis kunnen wonen en plekken om te spelen
Protection: kinderen hebben recht op bescherming tegen mishandeling, uitbuiting, verwaarlozing,
kinderarbeid, oorlogsgeweld, handel en slavernij
Participation: kinderen hebben recht op deelname aan de samenleving. Ze mogen vrij informatie
vergaren, hebben het recht op vrije meningsuiting en ze mogen meepraten en beslissen over zaken
die hen aangaan.
Aan het Verdrag liggen vier basisprincipes ten grondslag:
1. Geen discriminatie. Alle rechten gelden voor alle kinderen
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2. Belang van het kind. Bij alle beslissingen die door de overheid, instanties en volwassenen
worden genomen, behoort het belang van het kind de eerste overweging te zijn
3. Het recht op leven en ontwikkeling. De overheid moet zich inspannen om het overleven van
kinderen zo veel mogelijk te garanderen en de ontwikkeling van kinderen te stimuleren
4. Respect voor de mening van het kind. Kinderen mogen gezien én gehoord worden. Ze
mogen meepraten en -beslissen over zaken die hen aangaan.
18 november 2018 is het 29 jaar dat het verdrag aanvaard werd door de VN (Verenigde Naties)
Kinderen zijn zelf niet vertegenwoordigd in officiële beslissingsorganen. Ze hebben geen stemrecht
en kunnen niet verkozen worden. Den Haag kent geen aanspreekpunt op gemeentelijk niveau dat
kinderen structureel en zichtbaar een stem kan geven en een doorschuifluik kan zijn voor hun
meningen. Toch moeten de meningen gehoord worden in belangrijke aangelegenheden en moet er
dus gezocht worden naar andere kanalen om de stap te zetten, ook gemeentelijk naar een
inspraakbeleid voor kinderen.
Om de participatie van kinderen mogelijk te maken en te verzekeren betekent het dat de mening van
kinderen als even waardevol als die van volwassenen wordt erkend. Kinderen moeten kunnen
deelnemen aan maatschappelijke discussies, als volwaardige gesprekspartners.
Conferentie “Rechten van het Kind”
Er is veel aandacht voor de omgang tussen ouders/opvoeders en hun puber vanuit het perspectief
van de volwassenen. Dit blijkt wel nodig te zijn, daar het opvoeden van kinderen onlosmakelijk
verbonden is met onder meer allerlei maatschappelijke en cultuurgebonden ontwikkelingen.
Ouders voelen zich vaak gefrustreerd en machteloos door het gedrag van hun kinderen.
Echter, een jongere voelt zich vaak niet begrepen door zijn ouders/opvoeders en heeft te kampen
met allerlei verwachtingen, normen en waarden van de ouders/opvoeders.
Zondag 18 november 2018 conferentie
Stichting Hindustani neemt haar verantwoordelijkheid en heeft de informerende taak over de
Rechten van het Kind naar kinderen, jongeren en ouders. Als je niets of weinig over je rechten weet,
weet je ook niet wanneer ze geschonden worden. Daarom organiseert Stichting Hindustani op
18 november 2018 een conferentie voor alle Hagenaars en met name voor de Hindostaanse
gemeenschap een conferentie over de rechten van het kind.
Doel
Problematiek van met name de Hindostaanse ouders en verzorgers onder de aandacht van de
gemeenschap brengen m.b.t. opvoeden en preventie kindermishandeling.
Motto: Meer durven zeggen tegen elkaar, betekent uiteindelijk groei.
Doelgroep en aantal deelnemers conferentie
Kinderen en ouders uit de Haagse gemeenschap en m.n. Hindostaanse kinderen en ouders. Aantal
deelnemers aan de conferentie tussen de 250 – 300 personen.
Datum, tijden, locatie
Zondag 19 november 2017
Van 14.00 tot 18.00 uur
Federatie Eekta, Boylestraat 20, 2563 EK Den Haag
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