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CG-Raad
T.a.v. Angelique van Dam
Postbus 169
3500 AD Utrecht
Beste collega, Angelique,
De vierde ngo-rapportage van het Kinderrechtencollectief ‘Kinderrechten in Nederland 2008-2012’ is
een feit. Ruim tachtig organisaties ondertekenen deze rapportage die op initiatief van het
Kinderechtencollectief is uitgebracht en in samenwerking met een brede achterban van
kinderrechtenorganisaties tot stand is gekomen. Met deze rapportage bundelt het
Kinderrechtencollectief de belangrijkste ontwikkelingen, zorgpunten en aanbevelingen rond
kinderrechten in Nederland. Dit met de hoop en verwachting dat dit een stimulans zal zijn om, in de
aanloop naar de behandeling van de Nederlandse rapportage door het VN-Kinderrechtencomité
(waarschijnlijk in 2014) verbeteringen te treffen in de naleving van de rechten van alle kinderen in
Nederland door de Nederlandse overheid.
Kinderen en jongeren in Nederland zijn over het algemeen gelukkig. Deze rapportage gaat over de
kinderen in Nederland met wie het niet goed of minder goed gaat en die meer aandacht en zorg van
de (centrale) overheid nodig hebben. Het Kinderrechtencollectief - samen met een groot aantal
maatschappelijke organisaties - is bezorgd over de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen en
decentralisatie voor met name de kwetsbare kinderen zoals kinderen met beperkingen,
ongedocumenteerde kinderen en kinderen in de jeugdzorg. In de ngo-rapportage zijn 148
aanbevelingen geformuleerd die in een 15-Puntenplan samengevat zijn. Deze rapportage wordt aan
de Tweede Kamer gepresenteerd om de leden van de Kamer concrete handvaten te geven voor een
beter beleid voor kinderen en jongeren én om het debat naar aanleiding van de overheidsrapportage
aan het VN-Kinderrechtencomité, dat later dit jaar verwacht wordt, te initiëren.
Het Kinderrechtencollectief pleit voor de bevordering van kinderrechten, zowel in het binnenlands
beleid als in het buitenland beleid, zodat de positie van alle kinderen in Nederland en daar waar het
Nederlandse beleid van invloed is, beter wordt.
Met vriendelijk groet,
Aloys van Rest
Directeur van Defence for Children
Voorzitter van het Kinderrechtencollectief
Bijlagen:

Ngo-rapportage en 15-Puntenplan
Het Kinderrechtencollectief is een coalitie ter bevordering van rechten van kinderen en bestaat uit Defence for Children,
UNICEF Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Jantje Beton, Augeo Foundation, Bernard van Leer Foundation,
NJR, CG-Raad, Terre des Hommes, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut.

