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Stop het dagelijkse geweld
tegen kinderen in het Zuiden
Geweld is voor miljoenen kinderen een dagelijkse realiteit. Elke dag opnieuw worden kinderen
wereldwijd het slachtoffer van geweld en dat gebeurt net daar waar ze het veiligst
zouden moeten zijn: thuis, op school en bij hen in de buurt.
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Elk jaar worden naar schatting 40 miljoen kinderen mishandeld.
4 op de 5 kinderen krijgen thuis lijfstraffen. Bij 3 op de 10 kinderen zijn die lijfstraffen erg zwaar.
Minstens 1 op de 5 kinderen werden in de voorbije 30 dagen verbaal of fysiek mishandeld.
150 miljoen meisjes en 73 miljoen jongens onder 18 jaar werden ooit het slachtoffer van seksueel geweld.

Plan België voert van 4 tot 12 mei 2009 campagne tegen dit dagelijkse geweld op kinderen.
Elke vorm van geweld tegen kinderen is immers onaanvaardbaar. Het is de taak van overheden,
organisaties en burgers om alle geweld tegen kinderen wereldwijd te bestrijden.
Geweld tegen kinderen mag immers nooit ‘normaal’ zijn.

Elk kind telt.

Stop geweld tegen kinderen
t Zuiden

Dagelijks geweld in he

Geweld tegen kinderen komt overal ter wereld
voor. Geen enkele samenleving is vrij van geweld
tegen kinderen. Dergelijk geweld kent ook vele
verschillende vormen: fysiek geweld, maar
ook psychologische mishandeling, van meer
zichtbare gewelddaden tot meer ‘aanvaarde’
vormen van geweld.

“Bepaalde vormen
van geweld tegen
kinderen zoals seksuele
uitbuiting, kinderhandel
en de impact van
gewapende conflicten
hebben het laatste
decennium internationale
verontwaardiging
opgeleverd. De aandacht
voor deze meer zichtbare
situaties droeg ertoe
bij dat de belangen van
kinderen hoger op de
internationale agenda
staan. Niettemin blijft
de aandacht voor geweld
tegen kinderen beperkt
en erg gefragmenteerd.
Geweld tegen kinderen
thuis, op scholen en
instellingen en bij hen
in de buurt wordt in het
internationale debat
grotendeels genegeerd.”

De laatste jaren kwamen vooral de meest
zichtbare vormen van geweld tegen kinderen
sterk onder de aandacht van de media, de
politiek en de publieke opinie: het gebruik van
kindsoldaten, kinderprostitutie en kinderhandel,
extreme vormen van kinderarbeid... Dit zijn
dan ook onaanvaardbare schendingen van de
kinderrechten die terecht de aandacht krijgen die
ze verdienen.
Miljoenen kinderen zijn echter elke dag het
slachtoffer van minder zichtbare vormen
van geweld. Geweld dat de media niet haalt,
maar dat veel meer kinderen treft en nefast
is voor een gezonde ontwikkeling. Overal ter
wereld worden dagelijks kinderen mishandeld of

Prof. Paulo SÉrgio Pinheiro,
auteur van de ‘United Nations
Study on Violence
Against Children’.

Rollenspel in Togo om geweld bespreekbaar te maken
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seksueel misbruikt door hun familie. Nog al te
vaak krijgen kinderen lijfstraffen in scholen, ze
worden lastiggevallen of seksueel geïntimideerd,
misbruikt of zelfs verkracht. Het geweld hoeft
niet altijd fysiek te zijn: veel kinderen worden
uitgescholden, bedreigd of verwaarloosd door hun
ouders. Op school krijgen sommigen te maken
met vernedering, uitsluiting of pestgedrag door
medeleerlingen of leerkrachten.
Kortom, elke dag worden kinderen het slachtoffer
van fysiek, seksueel en psychologisch geweld net
daar waar ze het veiligst zouden moeten zijn: thuis,
op school en bij hen in de buurt.
Door bepaalde factoren kennen bepaalde
gemeenschappen echter meer geweld dan
andere. Geweld komt vaker voor in arme
gemeenschappen die kampen met hoge
werkloosheidscijfers, slechte huisvesting, lage
onderwijskansen en weinig sociale voorzieningen.
Ook wapengebruik, alcoholmisbruik en machismo
zijn versterkende factoren.
Geweld tegen kinderen is echter altijd
onaanvaardbaar. Alle goedbedoelde redenen ten
spijt, elke vorm van geweld tegen kinderen
vormt steeds een inbreuk op hun rechten.

Geweld tegen kinderen in het
Kinderrechtenverdrag
Kinderen hebben recht op bescherming tegen alle
vormen van fysiek, psychologisch of seksueel
geweld, uitbuiting en verwaarlozing. Staten dienen
alle noodzakelijke maatregelen te treffen om kinderen
te beschermen tegen geweld. In alle sectoren en op
alle niveaus zijn er inspanningen noodzakelijk. Maar
ook de civiele maatschappij en de burgers dragen een
verantwoordelijkheid.
Verschillende bepalingen in het Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van het Kind (IVRK) handelen
expliciet over de rechten van kinderen op fysieke en
persoonlijke integriteit en het recht om beschermd te
worden tegen geweld.
Art 19. Staten nemen alle wettelijke, bestuurlijke,
sociale en opvoedkundige maatregelen om kinderen
te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk
en geestelijk geweld, lichamelijke of geestelijke
verwaarlozing of nalatigheid, mishandeling of
uitbuiting m.i.v. seksueel misbruik.
General Comment 8 over de bescherming van kinderen
tegen fysieke straffen bepaalt dat alle vormen van
geweld op kinderen verboden zijn. Alle vormen
van lijfstraffen inbegrepen, hoe licht die ook zijn
(bijvoorbeeld de ‘pedagogische tik’).
Art 28. Elk kind heeft recht op onderwijs waarbij
de wijze van handhaving van de discipline op school
verenigbaar is met de menselijke waardigheid van het
kind en in overeenstemming is met het IVRK.
Het Comité voor de Rechten van het Kind onderstreept
in haar interpretatie dat alle vormen van lijfstraffen
en andere vormen van vernederende en schadelijke
straffen op school verboden moeten worden.
Art 34. Kinderen moeten beschermd worden tegen
alle vormen van seksuele exploitatie en seksueel
misbruik.
Art 39. Staten hebben de plicht alle nodige
maatregelen te nemen om het lichamelijke en
geestelijke herstel en de herintegratie van kinderen
in de maatschappij die het slachtoffer zijn van
verwaarlozing, uitbuiting of misbruik (...)
Naast expliciete beschermingsrechten spelen ook
overlevings-, ontwikkelings- en participatieve
rechten een belangrijke rol bij de bestrijding van
geweld tegen kinderen. Het recht van kinderen op
een identiteit, op toegang tot goede gezondheidszorg,
op kwaliteitsvol onderwijs met aandacht voor
buitenschoolse vaardigheden, op een menswaardige
levensstandaard, op inspraak en participatie in alle
zaken die hen aanbelangen... Één voor één spelen
ze een rol bij de preventie en bestrijding van geweld
tegen kinderen en de slachtofferhulp.

Factoren
Niet alle kinderen worden evenveel of op dezelfde
manier geconfronteerd met geweld. Het soort
geweld en de intensiteit ervan variëren. Daarbij
zijn diverse factoren van tel.
Gender speelt een belangrijke rol. De confrontatie
met geweld is verschillend bij meisjes en jongens.
Jongens vallen vaker ten prooi aan fysiek geweld,
terwijl meisjes vaker het slachtoffer zijn van
seksueel geweld. In landen waar meisjes een
lagere status hebben, lopen zij meer kans op
verwaarlozing. In bepaalde landen komen jongens
dan weer meer in aanraking met buitensporig
geweld.
Het inkomen, het opleidingsniveau en de
opvoedingsstijl van mogelijke daders zijn
bepalende factoren. Ook gedragspatronen spelen
mee. Vaak kennen die immers hun oorsprong
in de heersende sociale normen en attitudes
tegenover kinderen. In sommige culturen
mogen kinderen bijvoorbeeld volwassenen niet
tegenspreken.
Een aantal meer algemene trends en evoluties
vergroten het risico op geweld tegen kinderen:
migratie, epidemieën zoals aids, natuurrampen en
de aanwezigheid van wapens, alcohol en drugs in
een samenleving. Bepaalde groepen kinderen
zijn extra kwetsbaar. Denk bijvoorbeeld aan
kinderen met hiv/aids, met een handicap, weesof straatkinderen, kinderen van minderheden
en kinderen uit arme en/of gemarginaliseerde
gezinnen.
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Verborgen en taboe
Geweld tegen kinderen is vaak een verborgen
probleem. Rapportering van gewelddaden komt
zelden voor en onderzoek naar de feiten nog veel
minder. In vele landen ontbreken er instanties
(zoals vertrouwenscentra) waar geweld tegen
kinderen gerapporteerd kan worden. Zijn er toch
bevoegde organen, dan nog wordt de omvang van
het probleem per definitie onderschat.
Zijn er wel rapporteringsinstanties, dan zijn die
weinig gekend of onvoldoende toegankelijk
voor de jonge slachtoffers van geweld. Bovendien
is die toegang nog beperkter voor kinderen in
moeilijke omstandigheden: kinderen van armere
gezinnen, minderheden, weeskinderen of kinderen
in rurale gebieden.

Slechts 24 van de 197
onderzochte landen
hebben een algemeen
verbod op lijfstraffen
tegen kinderen.
www.endcorporalpunishment.org

Vaak is geweld tegen kinderen immers sociaal
aanvaard. Het hoort bij de traditie, de cultuur
of de opvoedkundige gebruiken van een land.
Sommige landen kennen zelfs geen wettelijk
verbod op geweld tegen kinderen. De daders
van dit ‘gangbare’ geweld zijn doorgaans
familieleden en/of bekenden: ouders, leerkrachten,
kameraden, jeugdleiders, buren.
Volwassenen zijn zich vaak niet van enig kwaad
bewust. Ze verantwoorden geweld tegen kinderen
door te verwijzen naar hun eigen jeugd: “Wij
hebben dat ook meegemaakt, wij zijn er toch ook
niet slechter van geworden?” Zowel volwassenen
als kinderen beschouwen geweld vaak als een

‘normaal’ of ‘noodzakelijk’ onderdeel van de
opvoeding van kinderen. Volwassenen noch
kinderen staan erbij stil dat geweld altijd een
inbreuk vormt op de kinderrechten.
Daarnaast ligt de rapportering van geweld
tegen kinderen niet voor de hand. Slachtoffers
en getuigen durven een gewelddaad niet te
melden. Daar zijn er talrijke redenen voor: angst
voor represailles of dat de situatie zou verergeren,
loyauteit tegenover de daders of de gemeenschap,
taboe op het spreken over geweld, geen gewoonte
om geweld te rapporteren enz.
Al deze elementen zorgen ervoor dat dagelijks
geweld tegen kinderen zeer moeilijk te bestrijden
valt. Enkel een mentaliteitswijziging bij
individuen, organisaties en in de gemeenschappen
kan dit soort geweld verdrijven.
Armoede maakt het probleem groter
Geweld tegen kinderen komt voor in alle
samenlevingen en culturen. De maatschappelijke
context in ontwikkelingslanden leidt er echter
toe dat kinderen in het Zuiden sneller het
slachtoffer worden van geweld. De sociale
cohesie en maatschappelijke structuren steunen op
normen en waarden die eigen zijn aan patriarchale
samenlevingsvormen en die verband houden met
een traditionele taakverdeling tussen mannen en
vrouwen, respect voor ouderen en een strikte
hiërarchie. Jammer genoeg versterken deze
sociaal-culturele aspecten ook de problematiek.
Ook armoede maakt het probleem groter.
De afwezigheid van een vermogende, zorgende
en efficiënte overheid is een nadeel bij het
bestrijden van geweld. Zo is er bijvoorbeeld
vaak geen geld voor de begeleiding van ouders
bij de opvoeding van hun kinderen. Er zijn
onvoldoende middelen voor slachtofferhulp,
goede opleiding van leerkrachten en effectieve
vervolging door politie en justitie. Armoede en
inkomensonzekerheid leiden bovendien tot stress
en spanningen met geweld tot gevolg.
Gevolgen van geweld
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Dagelijks geweld schaadt rechtstreeks de
gezondheid en de ontwikkeling van kinderen.
Ze houden er fysieke letsels aan over zoals
bulten, builen, botbreuken, een blijvende
handicap of bekopen het zelfs met de dood.
Seksueel geweld kan nefaste gevolgen
hebben voor de seksuele en reproductieve
gezondheid van kinderen. Hiv/aids, andere
seksueel overdraagbare aandoeningen,
tienerzwangerschappen, schade aan de
geslachtsorganen en zware psychologische
trauma’s zijn mogelijke gevolgen van seksueel
geweld tegen kinderen. Dagelijks geweld
brengt echter ook indirect schade toe aan de
gezondheid. Het leidt tot gezondheidsproblemen,

angst- en ontwikkelingsstoornissen.
Mogelijke sociale gevolgen zijn
verminderde schoolprestaties,
vroegtijdig schoolverlaten of
problemen met het aangaan van
intieme relaties. Volwassenen die
als kind slachtoffer werden van
geweld, zullen later zelf geweld vaker
gebruiken tegen kinderen. Zo ontstaat
er een cirkel van geweld die moeilijk
te doorbreken is.
Geweld beïnvloedt ook de
samenleving als geheel. Het sociale
weefsel wordt aangetast en de
onderwijskansen van hele generaties
worden verminderd. Kortom, geweld
zet een rem op de ontwikkeling in het
Zuiden (zie kaderstuk).

Dagelijks geweld tegen kinderen
en de Millenniumdoelstellingen
Dagelijks geweld tegen kinderen vormt een rem op het bereiken van de Millenniumdoelstellingen.
MDG 2 – Basisonderwijs voor iedereen.
Geweld tegen kinderen op school, maar ook thuis en bij hen in de buurt beïnvloedt de schoolprestaties
van kinderen, het leidt tot spijbelen en schooluitval.

Kenia besloot in 2003 het
schoolgeld af te schaffen.
Het gevolg was dat
er 1,5 miljoen nieuwe
inschrijvingen waren. De
grootte van de klassen
verdriedubbelde van 40 tot
120 leerlingen. Het gevolg
was dat leerkrachten de
grootste moeite hadden om
hun klassen in de hand te
houden. Dit verhoogde de
kans op gebruik van geweld
door de leerkrachten
en bemoeilijkte hun
tussenkomst bij geweld
onder leerlingen.
(Learn Without Fear Report,
Plan International, 2008)

MDG 3 – Gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen.
Geweld tegen kinderen, en tegen meisjes in het bijzonder, vergroot de ongelijkheid tussen jongens
en meisjes. Meisjes overal ter wereld worden immers beperkt in hun onderwijskansen als gevolg van
(seksueel) geweld op school, thuis en in hun buurt.
MDG 4 – Kindersterfte terugdringen met 2/3.
Een aanzienlijk deel van de kindersterfte onder de 5 jaar zou gerelateerd zijn aan geweld en
verwaarlozing. Kindersterfte kan het directe gevolg zijn van (familiaal) geweld, maar evengoed een
indirect gevolg zijn. Zo ligt het sterftecijfer bij kinderen van tienermoeders hoger. Die kinderen zijn
immers vaak het resultaat van seksueel geweld en/of voortijdige huwelijken.
(UNITED NATIONS STUDY ON VIOLENCE AGAINST CHILDREN / resolutie betreffende moedersterfte - 8 juli 2008 - senaat).
MDG 5 – Moedersterfte terugdringen met 3/4.
Bij 15- tot 19-jarige meisjes is zwangerschap de belangrijkste doodsoorzaak. Deze leeftijdsgroep loopt
dubbel zoveel risico om te sterven in het kraambed als vrouwen boven de 20. Bij meisjes onder de
15 vervijfvoudigt deze kans. Bovendien wordt naar schatting een kwart van de onveilige abortussen
uitgevoerd bij deze leeftijdsgroep. Jaarlijks sterven 78.000 meisjes als gevolg van dergelijke praktijken.
Een groot aantal zwangerschappen zijn het gevolg van seksueel geweld.
(resolutie betreffende moedersterfte - 8 juli 2008 - senaat).
MDG 6 –Strijd leveren tegen hiv/aids, malaria en andere ziekten.
Seksueel geweld tegen meisjes is een risicofactor voor hiv-besmetting. Opgelopen verwondingen
kunnen immers het risico op hiv-infectie vergroten. Bij seksueel geweld komt ook condoomgebruik in
het gedrang. Slachtoffers lopen meer kans op seksueel overdraagbare ziekten, zoals hiv/aids.
( Global Aids Alliance)
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Geweld thuis
155 van de 197
onderzochte landen
hebben nog geen
engagement genomen om
geweld op kinderen in het
gezin te verbieden.
www.endcorporalpunishment.org

“Mijn pa verkrachtte mij
toen ik 12 jaar oud was.
Ik wist niet hoe ik moest
reageren,
ik kon niet begrijpen
waarom hij zoiets deed.
Ik vertelde het wel aan mij
ma, maar die zei dat ik moest
zwijgen en dreigde zelfs mij
te doden.
Dus zweeg ik gewoon.”
Ximena, 14 jaar, Ecuador
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Overal ter wereld worden kinderen thuis slachtoffer
van fysiek geweld. Baby’s en jongere kinderen
worden minder gespaard van geweld in het
gezin aangezien zij verhoudingsgewijs meer
tijd in huis doorbrengen. Ook oudere kinderen
ontsnappen niet altijd aan geweld thuis. Dergelijk
geweld ontneemt kinderen een veilige basis
voor een gezonde fysieke en psychologische
ontwikkeling. Bovendien is het gezin de plaats bij
uitstek waar kinderen rolmodellen aanleren die hun
toekomstig gedrag bepalen.

Vele ouders weten gewoonweg niet hoe ze hun
kinderen kunnen opvoeden zonder geweld.
Bovendien onderschatten ze de gevolgen ervan.
Ouders vergoeilijken geweld als een ‘orde en tucht’maatregel, ze beschouwen het als een noodzakelijk
aspect van de opvoeding.
“Toen ik jong was, kreeg ik vaak meppen van mijn
ouders. Ik doe dus hetzelfde met mijn kinderen
omdat ik denk dat dit goed is voor hun opvoeding.
Ik betwijfel of er wel een andere manier is om hen
tot goede burgers te laten opgroeien”, getuigt
Hong uit Vietnam.
Ook al is het in strijd met het IVRK, het gebruik
van fysiek geweld in het gezin is in de meeste
landen ter wereld niet volledig verboden.
Ook in België bestaat er geen duidelijk verbod
op het gebruik van geweld in de opvoeding (de
zogenaamde 'pedagogische' tik).
Op seksueel geweld binnen het gezin rust nog een
groot taboe. Kinderen noch ouders durven erover
te spreken. Daders zijn immers vaak familieleden
of naaste bekenden. Kinderen zijn bang voor wat er
met hen of hun familie zal gebeuren of dat ze niet
geloofd of zelfs verstoten worden. Soms worden
slachtoffers zelf verantwoordelijk gehouden.

Geweld in het gezin aanpakken
Geweld tegen kinderen thuis of in de familie ligt
zeer gevoelig. De gang van zaken binnen het
gezin behoort immers tot de privésfeer waar de
buitenwereld slechts zeer beperkt tussenbeide mag
komen. De weerstand bij overheden, organisaties
en burgers om maatregelen te nemen, is dan ook
groot. De voornaamste verantwoordelijkheid
ligt bij de ouders om het huiselijk geweld tegen
kinderen aan te pakken. Toch geeft het IVRK aan
dat staten wel de verantwoordelijkheid hebben
om een multisectorieel beleid te voeren om
geweld tegen kinderen in de huiselijke kring te
bestrijden.
Overheden dienen het juridisch stelsel te
versterken. Voorbeelden van wetgevende
maatregelen zijn: verbod op lijfstraffen en
vernederende straffen, verbod op seksueel geweld
tussen partners, het opstellen van een duidelijke
definitie van verkrachting, ervoor zorgen dat
slachtoffers van geweld niet zelf de schuld krijgen.
Om impact te hebben op de dagelijkse praktijken
moet dit wetgevend kader gepaard gaan met
vorming van mandatarissen/hulpverleners en
bewustmaking van de publieke opinie.
Beleid, wetgeving en programma’s die gezinnen
ondersteunen, spelen een essentiële rol bij de
bestrijding van het huiselijke geweld tegen
kinderen. Ze pakken de onderliggende
oorzaken van het geweld aan. Voorbeelden
van preventieve maatregelen zijn: toegankelijke
en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor moeder
en kind, huisbezoeken bij kwetsbare gezinnen
met aandacht voor de ouder-kind relatie en de
opvoedingstijl. Daarbij horen ook programma’s
voor de bescherming en ontwikkeling van jonge
kinderen (Early Childhood Care and Development),
voor de ondersteuning van families met kinderen
met een ziekte of handicap, programma’s die
kinderen leren hoe ze zich tegen geweld kunnen
beschermen en hoe ze het kunnen rapporteren
en sensibiliseringsprogramma’s om het taboe op
huiselijk geweld te doorbreken. Verder dienen
overheden een sociaal beleid te voeren dat de
onderliggende factoren van de problematiek
aanpakt, met de focus op werkgelegenheid,
minimumlonen, inkomsten voor vrouwen,
basisinfrastructuur, sociale zekerheid enz.
Overheden moeten ingrijpen wanneer kinderen
slachtoffer worden van geweld. Er zijn systemen
nodig die geweld tegen kinderen zo snel mogelijk
kunnen detecteren. Daarnaast is aangepaste
slachtofferhulp essentieel, zowel fysieke als
psychologische bijstand. Zo nodig dienen
slachtoffers geplaatst te worden in alternatieve
zorgsystemen (instellingen, pleegzorg...).
Tot slot is het belangrijk dat overheid en media
bewustmakingscampagnes opzetten rond
huiselijk geweld. Participatie van kinderen zelf is
daarbij belangrijk.

Geweld op school
Geweld op school heeft niet alleen directe
fysieke en psychologische gevolgen voor kinderen,
het hypothekeert hun recht op onderwijs
en ontwikkeling. Kinderen die bang zijn, leren
moeizamer. Geweld op school leidt ook tot
spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten.
Geweld op school komt vaak voor in de vorm
van lijfstraffen. Die zijn zelfs in 90 landen ter
wereld nog altijd niet bij wet verboden. Maar
ook waar dit wel het geval is, komen lijfstraffen
nog altijd voor. Enerzijds maken fysieke straffen
deel uit van een 'goede' opvoeding, dit althans
volgens de plaatselijke traditie. Anderzijds zijn
leerkrachten vaak onvoldoende opgeleid in
positieve, geweldloze onderwijsstijlen en zijn ze
zich niet bewust van de implicaties van lijfstraffen.
Vaak is dat immers de enige gekende manier
om leerlingen te disciplineren. Bovendien zijn
klassen in het Zuiden doorgaans overbevolkt en
leerkrachten onderbetaald. De budgetten zijn er
beperkt en het onderwijsbeleid richt zich meer op
de toegang tot scholing dan op de kwaliteit ervan.
Klassen op een geweldloze manier in de hand
houden, wordt dan extra moeilijk.
Seksueel geweld op school is nauw verbonden
met seksueel geweld in de samenleving
in het algemeen. Vooral traditionele man/
vrouw-stereotypen zijn een belangrijke factor
in het verklaren van seksueel geweld op school.
Onderzoek toont immers aan dat meisjes sneller
te maken krijgen met dergelijk geweld in landen
waar vrouwen een lagere status hebben. Zonder
specifieke aandacht voor deze gendergerelateerde
stereotypen zijn leerkrachten en leerlingen
geneigd gelijkaardige houdingen en gedrag te
vertonen als in de samenleving.
Seksueel geweld op school is een gevoelig
onderwerp. Kinderen komen er niet mee naar
buiten uit schrik dat ze van school gehaald of
gestuurd zullen worden. Als ze het wel aangeven,
gebeurt het vaak dat de gestrafte daders
gewoonweg in een andere school verder hun
gang gaan. In veel landen bestaat er geen efficiënt
systeem om daders van seksueel geweld op te
volgen.
Geweld op school aanpakken
Geweld tegen kinderen op school aanpakken
vereist een integrale aanpak: van preventie,
sensibilisering, adequaat optreden als geweld
zich voordoet tot het creëren van een veilige
schoolomgeving. Een verbod op lijfstraffen
invoeren volstaat immers niet, daders moeten
effectief vervolgd en bestraft worden. Kinderen
moeten toegang hebben tot kindvriendelijke en
vertrouwelijke klachtenprocedures, hulpverlening
en indien nodig juridische ondersteuning.
De antigeweldprogramma’s op school dienen
uit te gaan van de kinderrechten.

Rollenspel in Togo om geweld bespreekbaar te maken

Een goede vorming en begeleiding van directie en
leerkrachten is daarbij essentieel. Zij spelen een
sleutelrol bij de bestrijding van geweld op school.
Ook de participatie van kinderen, ouders en de
gemeenschap mag niet ontbreken.
Leerkrachten weten doorgaans niet hoe ze orde
kunnen houden zonder geweld toe te passen.
Sensibilisering rond positieve leerstijlen
is dus noodzakelijk. Scholen moeten specifiek
aandacht hebben voor seksueel geweld en het
genderverschil bij geweld op school. Ze dienen
kinderen vaardigheden en houdingen aan te leren
die hen kunnen wapenen tegen geweld. Tenslotte
kunnen eenvoudige maatregelen al veel kwaad
voorkomen: met bijvoorbeeld goede verlichting
of aparte toiletten voor jongens en meisjes kan
de school een veiligere en kindvriendelijke plaats
worden.
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Geweld in de buurt

Naar schatting hebben
zo’n 8 miljoen jongeren
jaarlijks verzorging nodig
in het ziekenhuis als gevolg
van fysiek geweld onder
jongeren.
Hierbij worden de jongeren
die geen toegang hebben
tot ziekenhuizen niet eens
meegerekend.
(United Nations Violence Study, p. 291)

Gemeenschappen zijn plaatsen waar kinderen
leren samenleven met anderen. Veilige en
ondersteunende gemeenschappen zijn dan ook
erg belangrijk voor de sociale ontwikkeling van
kinderen. Kinderen worden echter ook dagelijks
het slachtoffer van geweld in hun directe
omgeving. Naast de fysieke en psychologische
gevolgen ondermijnt geweld in de
gemeenschap de sociale cohesie. Het beperkt
de rechten van kinderen om zich te ontwikkelen
tot actieve burgers die bijdragen aan de opbouw
van de samenleving.
Vooral oudere kinderen worden het slachtoffer van
geweld in hun buurt. Hoe ouder kinderen worden,
hoe vaker ze zich zelfstandig in de gemeenschap
zullen bewegen. Huishoudelijke taken brengen
hen dan verder van huis. Vaak zijn de daders
vrienden of bekenden, in veel gevallen
leeftijdsgenoten.
Uit onderzoek blijkt dan weer dat tot 38% van
de jongens en 48% van de meisjes van 22 jaar
slachtoffer worden van fysiek geweld binnen de
relatie. Er zijn dan ook sterke aanwijzingen dat dit
ook binnen relaties bij minderjarige adolescenten
voorkomt.

Geweld in de buurt aanpakken
Geweld onder adolescenten valt vaak gedeeltelijk
te verklaren door ervaringen uit de kindertijd.
Gezinsgerichte programma’s die positieve
ouderschapsstijlen en relaties binnen gezinnen
bevorderen, kunnen risicogedrag van kinderen op
latere leeftijd vermijden.
Gemeenschappen moeten ondersteund
worden zodat kinderen veilig en kwaliteitsvol
onderwijs krijgen waarbij geweldpreventie
aan bod komt. Informeel leren en ‘life-skillsbased’ onderwijs dienen hen noodzakelijke
levensvaardigheden bij te brengen (zoals leren
samenwerken, omgaan met relaties of conflicten).
Informatie- en bewustmakingcampagnes zijn
nodig ter preventie, ook bij het politieapparaat.
Versterkte en toegankelijkere justitie en
ombudsdiensten dienen daders aansprakelijk te
stellen. Aanpassingen aan de fysieke omgeving
kunnen de veiligheid verhogen: verlichting,
huisvesting en ruimtelijke ordening. Slachtoffers
van geweld moeten terecht kunnen in
toegankelijke vertrouwenscentra, spoeddiensten
en reïntegratieprogramma’s.
Tot slot zijn bepaalde maatregelen op
maatschappelijk niveau aangewezen om
geweld tegen kinderen in te dijken: armoedeen ongelijkheidsbestrijding, economische
ontwikkeling en het beperken van alcohol, drugs
en wapens.
Participatie van kinderen en meer en beter
onderzoek naar geweld in de gemeenschap
dragen ook bij tot het beperken van geweld tegen
kinderen in de gemeenschap.

Gescheiden toiletblokken voor jongens en meisjes maken de leefomgeving veiliger.
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Plan België komt op tegen dagelijks geweld op kinderen
Geweld tegen kinderen aanpakken, vraagt
een integrale aanpak op alle niveaus
(thuis, school, gemeenschap, nationaal) en op
verschillende domeinen (onderwijs, gezondheid,
maatschappijopbouw enz.). De verschillende
vormen en contexten waarin het geweld
voorkomt, mag men immers niet apart van
elkaar zien. Wordt geweld tegen kinderen in een
gemeenschap als ‘normaal’ beschouwd, dan lopen
kinderen meer risico op geweld thuis en op school.
Krijgen kinderen thuis te maken met geweld, dan
vergroot de kans dat zij later zelf gewelddadig
optreden tegen leeftijdsgenoten.
De aanpak van Plan België vertrekt vanuit een
integrale visie op geweld tegen kinderen.
De rode draad bij deze werkwijze is het respect
en de promotie van de kinderrechten.
De betrokkenheid van kinderen bij de Planprojecten is immers cruciaal. Participatie zorgt
er immers voor dat de oplossingen rekening
houden met de mening van kinderen. Kinderen
zijn beter geïnformeerd over hun rechten en
leren ook wat de gevolgen zijn van geweld.
Zo zullen ze zelf minder geweld gebruiken,
het verlaagt de drempel om over geweld te
praten, het maakt kinderen mondiger om op
te komen tegen geweld. Ook de gemeenschap
participeert in de projecten en zet zich in ten
voordele van de kinderen. Deze aanpak noemen
we kindgerichte gemeenschapsontwikkeling.
Plan België ondersteunt kinderen, families

en gemeenschappen op een rechtstreekse
manier of via lokale partners. Zo worden zij
actieve en bepalende partners in hun eigen
ontwikkelingsprocessen. Deze aanpak versterkt
hun mogelijkheden om samen met anderen te
zoeken naar structurele oplossingen voor het
geweld tegen kinderen.
Plan België maakt kinderen, ouders,
leerkrachten en gemeenschappen bewust
van de schadelijke gevolgen van geweld en
de rechten van kinderen. Kinderen nemen
via participatie in jongerenclubs een actieve
rol op om leeftijdsgenoten en volwassenen te
informeren en te overtuigen van het belang van
geweldloosheid. Kinderen leren elkaar wat hun
rechten zijn, hoe ze met geweld in hun omgeving
kunnen omgaan en hoe gewelddadige situaties te
vermijden.
Bij de bestrijding van dagelijks geweld is toegang
tot kwaliteitsvol onderwijs erg belangrijk. Dat
houdt in dat kinderen veilig naar school kunnen,
maar ook dat ze kennis en vaardigheden leren om
zichzelf en hun leeftijdsgenoten te beschermen
tegen geweld en het belang van een vreedzame
cultuur meekrijgen. Plan België ondersteunt
directies en leerkrachten. Via opleiding voor
leerkrachten worden positieve, geweldloze
onderwijsstijlen gestimuleerd. Directies,
leerkrachten, ouders en leerlingen werken samen
met Plan België aan het creëren van geweldvrije

Uit onderzoek in Peru
blijkt dat 18 tot 19,5 %
van de ondervraagde
vrouwen verklaarden als
kind seksueel misbruikt te
zijn. In 41 tot 54% van de
gevallen was de dader een
familielid.
United Nations Study on Violence
against Children, P. 55.
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scholen. Plan België besteedt in haar programma’s
rond seksuele en reproductieve gezondheid
aandacht aan seksueel geweld. Plan België werkt
aan het bevorderen van gendergelijkheid om
seksueel geweld tussen jongeren te bestrijden.
Plan werkt ook aan toegankelijke gezondheidszorg
voor slachtoffers van seksueel geweld en vorming
van kinderen om zich te beschermen tegen
seksueel geweld. Verder doet Plan aan
beleidsbeïnvloeding bij overheden om erop aan
te dringen seksueel geweld op te sporen en te
bestraffen.
Het programma van Plan België rond
geboorteregistratie geeft kinderen een identiteit.
Alleen met een geboortebewijs krijgen slachtoffers
van geweld toegang tot gezondheidszorg en
krijgen bijvoorbeeld meisjes toegang tot onderwijs
waardoor ze beter beschermd zijn tegen seksueel
geweld. De efficiënte registratie van geweld tegen
kinderen en de effectieve vervolging van daders
is enkel mogelijk als de slachtoffers een identiteit
bezitten.
Via beleidsbeïnvloeding komt Plan België op voor
het recht op bescherming van kinderen door te
lobbyen voor het verbod op lijfstraffen en op
seksuele relaties tussen leerkrachten en leerlingen
en ijvert ze voor gedragscodes in scholen en de
bestraffing van daders. Concreet vragen we de
Belgische overheid de volgende stappen te nemen.
Schoolkinderen in Burkina Faso demonstreren tegen
geweld op school bij de lancering van de campagne
'Learn without Fear' van de internationale Plan-koepel.
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Aanbevelingen
aan de Belgische overheid
De Belgische overheid heeft de laatste jaren
belangrijke stappen genomen ter bestrijding
van meer zichtbare vormen van geweld op
kinderen: kindsoldaten, kinderhandel en
seksueel geweld op meisjes in conflictsituaties.
Met deze campagne benadrukken we het
belang van deze inspanningen van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking. We vragen niettemin
meer aandacht voor minder zichtbare, maar
daarom niet minder schadelijke vormen van
geweld. Miljoenen kinderen wereldwijd zijn het
slachtoffer van dagelijks geweld.
Artikel 54 van de VN-resolutie van 16 november
2007 ter Promotie en Bescherming van de
Rechten van het Kind ‘urges all states to
strengthen international cooperation and mutual
assistance to prevent and protect children from all
forms of violence and to end impunity for crimes
against children’.
De Belgische Ontwikkelingssamenwerking
dient partnerlanden aan te moedigen en te
ondersteunen bij het bestrijden van alle vormen
van geweld op kinderen. Zowel in de officiële
en diplomatieke bilaterale betrekkingen
met partnerlanden als in de programma’s en
projecten die ze uitvoert en/of ondersteunt
dient er aandacht te zijn voor het registreren,
voorkomen en bestrijden van dagelijks geweld
tegen kinderen.

We vragen de Belgische Ontwikkelingssamenwerking om partnerlanden te ondersteunen
bij de volgende maatregelen:
1. Nationale actieplannen ontwikkelen om
het geweld tegen kinderen aan te pakken met
inbegrip van strategieën voor preventie, zorg,
rehabilitatie, bewustmaking en dataverzameling
om de uitvoering van de VN-resolutie van 16
november 2007 ter Promotie en Bescherming van
de Rechten van het Kind mogelijk te maken.
2. Een preventief sociaal beleid voeren dat
de onderliggende factoren van geweld tegen
kinderen aanpakt: werkloosheid tegengaan,
minimumlonen instellen, inkomsten voor
vrouwen, basisinfrastructuur, sociale zekerheid,
ziektekostenverzekering, kwaliteitsvol onderwijs
etc.
3. Een algemeen verbod afdwingen op alle
vormen van geweld tegen kinderen. Met name
door het juridische apparaat te versterken
zodat een effectieve en gepaste opsporing,
vervolging, bestraffing en opvolging van de
daders mogelijk wordt en straffeloosheid wordt
tegengegaan.
4. Bewustmaking van kinderen, ouders,
leerkrachten, politici, en hulpverleners over
de rechten van kinderen (op bescherming
tegen geweld) en de gevolgen van geweld
tegen kinderen. Geweldloosheid en het respect
voor mensen- en kinderrechten stimuleren.
Een mentaliteitswijziging bevorderen waarbij
lijfstraffen, stereotype man/vrouwverhoudingen en
discriminatie niet langer geaccepteerd worden.
5. Het meldingsrecht organiseren voor
slachtoffers door de ontwikkeling van een
rapporteringssysteem met toegankelijke en
vertrouwelijke meldingspunten en opgeleide
vertrouwenspersonen. Een algemene
meldingsplicht invoeren en kinderen informeren
over hun rechten en de meldingsvoorzieningen.
6. Voorzieningen ontwikkelen ter bescherming
van kinderen tegen geweld en voor de opvang en
reïntegratie van de slachtoffers.
Bijvoorbeeld:
3 Levensbreed leren (life-skills-based-education)
stimuleren met het oog op weerbaarheidsversterking van kinderen tegen geweld
3 Capaciteitsopbouw voor iedereen die met
kinderen omgaat met het oog op het voorkomen
en bestrijden van geweld tegen kinderen
3 Opvang en reïntegratieprogramma's uitbouwen
voor slachtoffers van geweld
3 Universele geboorteregistratie mogelijk maken.
7. Het ontwikkelen van indicatoren en systemen
om de omvang en de impact van geweld tegen
kinderen te meten.

8. Het bevorderen van participatie van
kinderen in alle zaken die hen aanbelangen en
aandacht hebben voor de verschillende wijzen
waarop jongens en meisjes geconfronteerd
worden met geweld.
Voorwaarden scheppen
1. Plan België vraagt dat België in lijn met de
aanbevelingen van het VN-Comité voor de
Rechten van het Kind (13/06/2002) de nodige
wetgevende stappen neemt om alle vormen
van geweld tegen kinderen te verbieden. In
België is er immers geen specifiek verbod op het
gebruik van geweld in de opvoeding van kinderen,
de zogenaamde ‘pedagogische tik’. België dient
echter een voorbeeldfunctie te vervullen om
ook in de dialoog met de DGOS-partnerlanden
een verbod tegen geweld op kinderen succesvol
aan te kaarten. (DGOS = Directie-Generaal
Ontwikkelingssamenwerking)
2. Volgend uit het congres over geweld tegen
kinderen (6 december 2006 - Egmontpaleis),
vraagt Plan België om een nationaal actieplan
op te zetten om alle geweld op kinderen een halt
toe te roepen. Dit actieplan moet prioriteit leggen
bij preventie, een verbod op alle vormen van
geweld en aandacht voor gegevensverzameling.
Plan België vraagt dat ook de departementen
Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse
Zaken een deelactieplan uitwerken voor wat
hun bevoegdheden betreft.
3. België moet andere landen blijven aansporen
om internationale verbintenissen te ratificeren
en te implementeren, in het bijzonder deze die
betrekking hebben op de situatie van kinderen
en/of kinderrechten.
4. België moet bij de Verenigde Naties ijveren
dat er blijvend aandacht wordt besteed aan alle
vormen van geweld waar kinderen overal ter
wereld elke dag het slachtoffer van worden.

De referenties voor
de cijfergegevens op
de cover zijn 'United
Nations Study on
Violence Against
children' en 'Verslag
Conferentie over geweld
tegen kinderen in België
en in de Wereld' van
6 december 2006 Egmontpaleis'.
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Plan België is een Belgische ngo, lid van de
internationale Plan-koepel: een internationale
kindgerichte ontwikkelingsorganisatie met
activiteiten in 49 landen in het Zuiden.
De primaire doelstelling van Plan is het
realiseren van structurele verbeteringen in
de leefomstandigheden van kinderen in het
Zuiden.
Dit enerzijds via ontwikkelingsprogramma’s
op het terrein en anderzijds via sensibilisering
en beleidsbeïnvloeding in België.
Redactie: Hans De Greve - hans.degreve@planbelgie.be
Eindredactie: Marije van Breda
Vormgeving: www.bullseyegraphics.be
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Elk kind telt.

