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1. Kinderen in de wereld
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Situering
Meer	dan	de	helft	van	de	bevolking	in	ontwikkelingslanden	
bestaat	uit	kinderen	die	jonger	zijn	dan	18	jaar.	Maar	de	ruwe	
werkelijkheid	is	dat	de	meesten	van	hen	geen	kind	mogen,	of	
kunnen	zijn	omdat	ze	in	armoede	leven	(40%	van	hen	-	dit	is	
meer	dan	een	half	miljard	kinderen	-	moet	elke	dag	zien	rond	
te	komen	met	minder	dan	één	euro).	Hun	rechten	kunnen	er	
alleen	maar	komen	als	die	armoede	blijvend	en	diepgaand	
aangepakt	wordt.	

Kinderen	zijn	immers	de	grootste	slachtoffers	van	de	armoe-
de	die	hen	onherstelbare	schade	berokkent,	niet	alleen	fysiek	
maar	 ook	 mentaal.	 Ze	 maakt	 dat	 kinderen	 ondervoed	 zijn,	
niet	naar	school	kunnen	en/of	basisgezondheidszorg	krijgen.	
Kinderen	die	lijden	onder	armoede	hebben	maar	een	kleine	
kans	om	zich	later	als	volwassenen	te	ontwikkelen	tot	crea-
tieve	 krachten	 in	 de	 samenleving.	 Meer	 nog,	 eens	 volwas-
sen	geven	ze	doorgaans	de	armoede	opnieuw	door	aan	hun	
kinderen	waardoor	die	in	een	vicieuze	cirkel	van	armoede	en	
onwetendheid	terechtkomen.

Al	te	vaak	worden	kinderen	beschouwd	als	een	passief	ele-
ment	in	het	ontwikkelingsproces.	Maar	 in	werkelijkheid	zijn	
ze	belangrijke	actoren,	vooral	als	ze	bewust	een	rol	kunnen	
spelen	(inspraak).	Het	stimuleren	van	participatie	bij	kinderen	
leidt	op	termijn	tot	een	democratische	meerwaarde	voor	de	
toekomst.	Als	kinderen	een	mening	mogen	vormen	en	uiten,	
zullen	 ze	 spelenderwijs	 de	 principes	 van	 een	 democratisch	
bestuur,	 dat	 rekening	 houdt	 met	 de	 noden	 en	 rechten	 van	
de	bevolking,	leren	kennen.	Als	volwassenen	zullen	ze	beter		
kunnen	bijdragen	tot	de	ontwikkeling	van	de	maatschappij.

We	kunnen	niet	wachten	tot	het	in	een	land	goed	gaat	om	pas	

dan	kinderen	de	toegang	te	verzekeren	tot	basisvoorzienin-
gen.	Het	tegendeel	is	waar:	als	kinderen	onderwijs,	bescher-
ming	en	een	goede	gezondheidszorg	krijgen,	dan	wordt	de	
basis	gelegd	voor	duurzame	groei	en	vooruitgang.

De	 Wereldbank	 berekende	 dat	 elke	 euro	 die	 in	 kinderen	
wordt	 geïnvesteerd,	 maatschappelijk	 7	 euro	 opbrengt.	 Een	
betere	investering	in	de	strijd	tegen	armoede	kan	men	zich	
amper	inbeelden.

Enkele onthutsende cijfers:
-	 Elk	jaar	worden	3,3	miljoen	kinderen	dood	gebo-

ren	en	sterven	er	4	miljoen	kinderen	binnen	hun	
eerste	levensmaand;	daarbij	sterven	er	nog	eens	
9,7	miljoen	voor	hun	vijfde	levensjaar.

-	 Het	aantal	kinderen	dat	niet	naar	school	gaat,	
wordt	op	meer	dan	80	miljoen	geschat.

-	 70	miljoen	moeders	en	hun	kinderen	hebben	
geen	toegang	tot	de	gezondheidszorg	waar	ze	
recht	op	hebben.

-	 150	miljoen	meisjes	en	73	miljoen	jongens	zijn	
het	slachtoffer	van	seksueel	geweld,	onder	meer	
door	vroegtijdig	opgelegd	seksueel	contact	en	
huwelijk.

-	 Jaarlijks	worden	ongeveer	1,2	miljoen	kinderen	
verhandeld	en	naar	schatting	3	miljoen	meisjes	
genitaal	verminkt.
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Paradox
Er	bestaat	een	brede	internationale	consensus	om	meer	aan-
dacht	 te	besteden	aan	de	rechten	van	het	kind	en	hen	alle	
kansen	te	bieden	voor	volledige	ontplooiing.	Eerst	en	vooral	
is	er	het	Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het 
Kind	(IVRK)	dat	in	1989	werd	aangenomen	door	de	Verenigde	
Naties	(VN)	en	vandaag	door	maar	liefst	193	landen	is	gerati-
ficeerd.	Daarmee	is	het	Kinderrechtenverdrag	het	meest	ge-
ratificeerde	mensenrechtenverdrag	uit	de	geschiedenis.	Het	
Verdrag	 bevat	 alle	 rechten	 die	 voor	 kinderen	 gewaarborgd	
moeten	worden.	Dit	betekent	dat	alle	landen	ter	wereld,	op	
twee	na,	bevestigen	dat	kinderrechten,	zoals	beschreven	 in	
het	 internationale	 verdrag,	 ook	 in	 hun	 land	 erkend	 worden	
en	opgenomen	zijn,	of	zullen	zijn,	in	hun	wetgeving.

Daarnaast	 zijn	 er	 ook	 nog	 de	 Millennium Ontwikkelings-
doelstellingen.	Tijdens	de	Millenniumtop	van	de	Verenigde	
Naties	 in	2000	deden	190	VN-lidstaten	de	krachtige	belofte	
om	 tegen	 2015	 een	 einde	 te	 stellen	 aan	 extreme	 armoede.	
Acht	 millenniumdoelstellingen	 geven	 dit	 streven	 zeer	 con-
creet	 vorm	 en	 worden	 sindsdien	 door	 zowel	 overheden	 als	
door	ngo’s	aangenomen	als	een	leidraad	voor	internationale	
samenwerking.	Zes	van	de	acht	doelstellingen	verwijzen	bo-
vendien	rechtstreeks	naar	de	kinderen.

Ondanks	deze	beide	positieve	ontwikkelingen	blijven	kinder-
rechten	massaal	geschonden.	Nog	altijd	sterven	er	miljoenen	
kinderen	aan	ondervoeding	en	aan	ziektes	die	kunnen	voor-
komen	worden.	Honderdduizenden	kinderen	zijn	het	slacht-
offer	van	prostitutie	en	gewapende	conflicten.	Op	sommige	
vlakken	 zijn	 de	 misbruiken	 tegen	 kinderen	 vandaag	 zelfs	
schrijnender	 dan	 ooit.	Wel	 groeit	 tegelijkertijd	 de	 aandacht	

en	opmerkzaamheid	voor	deze	toestanden.

We	stellen	nu	een	paradox	vast:	het	erkennen	en	promoten	
van	kinderrechten	 is	het	moeilijkst	 in	 landen	waar	heel	wat	
schendingen	plaatsvinden.	 In	 landen	waar	 in	het	algemeen	
meer	respect	voor	kinderrechten	heerst,	bestaan	er	ook	beter	
uitgewerkte	beschermingsmaatregelen.	Economische	onge-
lijkheid,	socioculturele	beperkingen	veroorzaakt	door	histori-
sche	en	culturele	evoluties,	een	gebrekkige	democratie	waar	
goed	bestuur	nog	niet	verankerd	is,	liggen	vaak	aan	de	oor-
sprong	van	deze	paradox.	

Het	is	de	taak	van	de	Belgische	ontwikkelingssamenwerking	
met	deze	landen	een	dialoog	te	zoeken	om	zorg	voor	kinder-
rechten	te	versterken	en	uit	te	bouwen.
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Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind
Het	 IVRK	 maakt	 geen	 onderscheid	 tussen	 de	 verschillende	
rechten,	en	geeft	ze	geen	prioriteit.	Het	Verdrag	verlaat	bo-
vendien	de	probleem-	of	behoeftebenadering	van	het	kind	
en	legt	de	klemtoon	op	de	benadering	van	het	kind	als	dra-
ger	van	fundamentele	mensenrechten.	

Het	IVRK	steunt	daarvoor	op	vier	basisprincipes:	
-	 non-discriminatie	(art.	2)
-	 het	belang	van	het	kind	(art.	3)
-	 het	recht	op	leven	en	ontwikkeling	(art.	6)
-	 het	recht	op	participatie	(art.	12)

Bovendien	kunnen	deze	vier	basisprincipes	samen	met	de	an-
dere	rechten	die	opgenomen	zijn	in	het	IVRK	onderverdeeld	
worden	in	drie	categorieën,	de	zogenaamde	3	P’s:	Provision,	
Protection	en	Participation.	

	Het	blijft	verwonderlijk	dat	het	IVRK	nog	al	te	vaak	wordt	op-
gevat	als	een	verklaring,	een	morele	code.	Het	moet	daarom	
beklemtoond	 worden	 dat	 het	 IVRK	 een	 verdrag	 is,	 dus	 juri-
disch	bindend,	en	met	een	concrete	impact	op	het	nationale	
beleid.

Provision	(diensten	en	voorzieningen	voor	kinderen):	
het	IVRK	erkent	dat	het	kind	recht	heeft	op	bepaalde	
voorzieningen.	Hieronder	worden	zowel	overlevings-
rechten	(het	recht	van	het	kind	om	te	leven,	en	dit	met	
een	zekere	levenskwaliteit)	als	ontwikkelingsrechten	
(het	 recht	 van	 het	 kind	 om	 zich	 volledig	 te	 kunnen	
ontplooien)	verstaan.

Protection	 (kinderen	 beschermen):	 kinderen	 heb-
ben	 specifiek	 recht	 op	 juridische	 bescherming,	 be-
scherming	 van	 hun	 fysieke	 en	 morele	 integriteit	 en	
bescherming	tegen	alle	vormen	van	uitbuiting.

Participation	(kinderen	een	stem	geven):	het	meest	
vernieuwende	van	het	IVRK	ligt	in	de	erkenning	van	
een	 aantal	 zelfbeschikkingsrechten	 voor	 kinderen,	
die	tegelijk	de	deelname	van	kinderen	aan	het	maat-
schappelijke	leven	waarborgen.	Art.	12	is	daarbij	een	
sleutelartikel.	Het	bepaalt	het	 recht	van	het	kind	op	
vrije	meningsvorming	en	-uiting	in	alle	aangelegen-
heden	die	het	aanbelangen.	Aan	de	mening	van	het	
kind	moet	daarbij	passend,	d.w.z.	 in	 functie	van	zijn	
groeiende	 capaciteit,	 belang	 gehecht	 worden.	 Vol-
waardige	 participatie	 betekent	 medezeggenschap	
in	 initiatieven	 die	 het	 kind	 aanbelangen.	 Om	 dit	 te	
bereiken	moeten	kinderen	de	nodige	aangepaste	in-
formatie	en	ondersteuning	krijgen.
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2. Kinderrechten binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking
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Kinderrechten als vierde transversaal thema
Respect voor kinderrechten moet in alle onderdelen van  
de Belgische ontwikkelingssamenwerking gerealiseerd 

worden.

De	Wet	van	25	mei	1999	inzake	de	Belgische	interna-
tionale	 samenwerking	 bepaalt	 dat	 de	 Belgische	 ont-
wikkelingssamenwerking	 “�	 sleutelsectoren”	 onder-
steunt:

-	 basisgezondheidszorg	en	reproductieve	gezond-
heid,

-	 landbouw	en	voedselzekerheid,

-	 onderwijs	en	vorming,

-	 basisinfrastructuur,

-	 maatschappijopbouw	(waaronder	mensenrech-
ten).

In	de	Wet	van	25	mei	1999	inzake	de	Belgische	inter-
nationale	samenwerking	worden	“� transversale the-
ma’s”	vermeld.	Met	deze	thema’s	moet	doorheen	alle	
sectoren	 van	 de	 Belgische	 ontwikkelingssamenwer-
king	rekening	gehouden	worden:	

-	 gelijke	kansen	en	rechten	voor	vrouwen	en	man-
nen	(gender),	

-	 zorg	voor	het	leefmilieu,	
-	 promotie	van	sociale	economie	en	
-	 kinderrechten	(sinds	2005).

Het	opnemen	van	kinderrechten	in	de	Wet	van	1999	was	een	
van	 de	 belangrijkste	 aanbevelingen	 van	 de	 internationale	
conferentie	 “Kinder(recht)en	 en	 ontwikkelingssamenwer-
king”	die	ECPAT	België,	Plan	België	en	UNICEF	België	in	2004	
organiseerden.	

Door deze wetswijziging speelt eerbied voor de rechten 
van het kind dus mee in elk beleid en elke actie van de 

Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Dit	is	niet	alleen	het	geval	tussen	België	en	de	partnerlanden	
(gouvernementele samenwerking),	maar	ook	in	het	kader	
van	 internationale	 organisaties,	 zoals	 de	 Verenigde	 Naties	
(multilaterale samenwerking)	 en	 met	 partners	 die	 geen	
staten	zijn	zoals	ngo’s	en	onderzoeksinstellingen	(niet-gou-
vernementele samenwerking).

Bij	 elk	 transversaal	 thema	 hoort	 een	 strategienota,	 waarin	
richtlijnen	staan	voor	het	Belgische	beleid.	De	strategienota	
Eerbied voor de Rechten van het Kind	 werd	 op	 vraag	 van	 de	
minister	 van	 Ontwikkelingssamenwerking	 opgesteld	 door	
DGOS,	 in	 samenwerking	 met	 de	 Belgische	Technische	 Coö-
peratie	(BTC),	academici	en	ngo’s.	

Deze	nota	is	een	handig	instrument	voor	wie	in	België,	in	in-
ternationale	fora	en	op	het	terrein	ons	beleid	moeten	uitvoe-
ren	en	dus	ook	de	kinderrechten	moeten	helpen	verwezenlij-
ken.	De	strategienota	Eerbied	voor	de	Rechten	van	het	Kind	
bevat	een	hele	reeks	beleidsopties.

Het	hoofddoel	van	de	Belgische	ontwikkelingssamen-
werking:	door armoede te bestrijden tot een duur-
zame menselijke ontwikkeling komen!



Kinderrechten op internationale fora en in de 
beleidsdialoog tussen België en haar partner-
landen
De	strategienota	Eerbied voor de rechten van het kind	onder-
streept	dat	kinderrechten	moeten	gepromoot	en	gerealiseerd	
worden	 in	 alle	 sectoren	 van	 de	 Belgische	 ontwikkelingssa-
menwerking.	 Een	 kinderrechtenbenadering	 veronderstelt	
de	versterking van structuren	en	mechanismen	die	kinder-
rechten	promoten	en	beschermen,	en	de	sensibilisering van 
de hele maatschappij:	 beleidsmakers,	 professionelen	 die	
met	 en	 voor	 kinderen	 werken,	 media,	 de	 privésector,	 ngo’s	
én	het	grote	publiek.	Daartoe	treft	de	Belgische	overheid	een	
aantal	concrete	maatregelen,	bijvoorbeeld	op	internationale	
fora	en	in	haar	beleidsdialoog	met	de	partnerlanden.

Internationale fora
België	werkte	mee	aan	de	richtlijnen	van	de	Europese	Unie	
(EU)	over	kinderen	 in	gewapend	conflicten	en	wacht	op	de	
aangekondigde	EU-richtlijn	over	kinderrechten.	België	ijvert	
ook	voor	de	uitbanning van bijzonder schadelijke vormen 
van kinderarbeid	en	is	voortrekker	om	een	wapenhandels-
verdrag	uit	 te	werken	dat	meer	controle	op	de	handel	van	
kleine	en	lichte	wapens	toelaat	en	dat	effectieve	verbodsbe-
palingen	 bevat	 voor	 de	 uit-	 en	 doorvoer	 naar	 landen	 waar	
nog	kindsoldaten	ingezet	worden.	Deze	verbodsbepaling	is	
al	in	onze	nationale	wetgeving	van	kracht.

�
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Beleidsdialoog met de partnerlanden
De	vaste	beleidsdialoog	die	de	Belgische	overheid	voert	met	
de	partnerlanden	biedt	een	uitgelezen	kans	om	kinderrech-
ten	aan	te	kaarten.	Zo	zet	België	de	partnerlanden	ertoe	aan	
het	IVRK en andere mensenrechteninstrumenten	—	zon-
der	voorbehoud	—	om te zetten in nationale regelgeving.	
Concreet	hulpmiddel	hierbij	zijn	de	“Concluding Observations”	
van	het	Comité	voor	de	Rechten	van	het	Kind	aangaande	het	
partnerland	 in	kwestie.	Ook	de	“General Comments”	van	het	
Comité	geven	handige	richtlijnen	(zie	kader).

Zo	ondersteunt	België	haar	partnerlanden	opdat	zij	kinder-
rechten opnemen in hun beleid en actieplannen,	van	ont-
werp	tot	evaluatie.	

Bijzondere	aandacht	gaat	naar	de	precaire	positie	van	meis-
jes	en	kinderen	die	behoren	tot	andere	kwetsbare groepen:	
kinderen	 in	 gewapende	 conflicten,	 vluchtelingenkinderen,	
straatkinderen,	 kinderen	 in	 instellingen,	 kinderen	 met	 een	
handicap,…	

Het Comité voor de Rechten van het Kind van de 
Verenigde Naties (www.ohchr.org)

Noodzakelijk	voorwaarde	voor	de	realisering	van	kin-
derrechten	is	controle	op	de	naleving	ervan.	Voor	het	
IVRK	houdt	het	Comité	voor	de	Rechten	van	het	Kind	
–	 met	 18	 onafhankelijke	 experts	 uit	 de	 hele	 wereld	
–	drie	sessies	per	jaar	in	Genève.

Elke	 staat	 die	 het	 IVRK	 geratificeerd	 heeft,	 moet	 om	
de	 vijf	 jaar	 bij	 het	 Comité	 rapporteren	 over	 de	 mate	
waarin	 kinderrechten	 gerespecteerd	 worden	 op	 zijn	
grondgebied.	 Het	 Comité	 gaat	 in	 dialoog	 met	 over-
heid	en	ngo’s	en	schrijft	op	basis	daarvan	“Concluding	
Observations”.	Dit	document,	dat	zowel	positieve	als	te	
verbeteren	elementen	bevat,	formuleert	concrete	aan-
bevelingen	om	de	overheid	te	helpen	de	rechten	van	
kinderen	beter	te	realiseren.	

Daarnaast	brengt	het	Comité	ook	“General	Comments”	
uit	waarin	een	bepaald	aspect	van	het	IVRK	uitvoerig	
besproken	 wordt,	 zodat	 duidelijker	 is	 welke	 verplich-
tingen	staten	precies	hebben.	

De	 uitspraken	 van	 het	 Comité	 zijn	 toonaangevend	
voor	 de	 overheid,	 rechters	 en	 alle	 anderen	 die	 met	
kinderen	te	maken	hebben.	Als	leidraad	voor	de	inter-
pretatie	van	het	IVRK	moeten	ze	zo	wijd	mogelijk	ver-
spreid	worden.
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Kinderrechten op het terrein
Het	IVRK	schuift	3	dimensies	van	rechten	naar	voren	die	te-
gelijk	 gerealiseerd	 moeten	 worden:	 kinderen	 beschermen	
(Protection),	diensten	en	voorzieningen	voor	kinderen	garan-
deren	(Provision)	en	kinderen	een	stem	geven	(Participation).	
Om	het	IVRK	waar	te	maken	voor	elk	kind	en	de	rechten	van	
elk	kind	te	respecteren,	moeten	dus	voor	elk	van	deze	3	P’s	
maatregelen	getroffen	worden	in	de	5	sectoren	van	de	Belgi-
sche	ontwikkelingssamenwerking.	

Enkele	voorbeelden	van	hoe	het	respect	voor	kinderrechten	
vertaald	 kan	 worden	 binnen	 de	 verschillende	 sectoren	 van	
de	ontwikkelingssamenwerking:

Protection
-	 Onderwijs:	campagnes	voor	geweldpreventie	

steunen.
-	 Gezondheid:	mee	strijd	leveren	tegen	genitale	

vrouwenverminking.
-	 Landbouw	en	voedselzekerheid:	ergste	vormen	

van	kinderarbeid	in	de	landbouw	bestrijden.
-	 Basisinfrastructuur:	infrastructuur	in	vluchtelin-

genkampen	helpen	aanpassen,	met	specifieke	
aandacht	voor	vrouwen	en	kinderen.

-	 Maatschappijopbouw:	bestrijden	van	kinder-	en	
meisjeshandel.

Provision
-	 Onderwijs:	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	helpen	

verbeteren	en	mee	ijveren	voor	het	openstellen	
van	scholen	voor	meisjes	en	voor	kinderen	beho-
rend	tot	minderheden.

-	 Gezondheid:	vaccinatiecampagnes	steunen.
-	 Landbouw	en	voedselzekerheid:	tijdens	conflicten	

kinderen	prioritair	toegang	geven	tot	voedselre-
serves.

-	 Basisinfrastructuur:	toegang	tot	veilig	drinkwater	
en	sanitatie	realiseren	door	watervoorziening	op	
scholen	te	garanderen.

-	 Maatschappijopbouw:	psychosociale	bijstand	
voorzien	voor	gedemobiliseerde	kindsoldaten.

Participation
-	 Onderwijs:	steun	geven	aan	de	oprichting	van	

leerlingenraden.
-	 Gezondheid:	jongerenkranten	over	hiv/aids	helpen	

verspreiden	en	peer educators	ondersteunen.
-	 Landbouw	en	voedselzekerheid:	kinderen	nieuwe	

landbouwtechnieken	aanleren	via	bewerken	van	
schooltuinen.

-	 Basisinfrastructuur:	inspraak	geven	aan	jongeren	
bij	de	bouw	van	infrastructuren.

-	 Maatschappijopbouw:	jongerengroepen	die	parti-
ciperen	binnen	de	eigen	gemeenschap	ondersteu-
nen.
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Kinderrechten in de Belgische  
niet-gouvernementele samenwerking
België	 subsidieert	 ontwikkelingsprojecten	 en	 -programma’s	
van	 ngo’s,	 universiteiten,	 wetenschappelijke	 instellingen,	
educatieve	 vzw’s,	 vakbonden	 en	 steden	 en	 gemeenten.	 De	
overheidssteun	 kan	 oplopen	 tot	 85%	 van	 het	 programma-
budget.

Omdat de niet-gouvernementele samenwerking een 
grote impact op het terrein heeft, mogen de rechten van 
kinderen ook hier zeker niet vergeten worden.

Ngo’s	krijgen	financiële	steun	van	de	Belgische	overheid	als	
zij,	eens	erkend	als	ngo,	aan	bepaalde	voorwaarden	voldoen.	
De	Wet	van	25	mei	1999	inzake	de	Belgische	internationale	
samenwerking	 vormt,	 samen	 met	 de	 uitvoeringsbesluiten	
van	de	koning	en	de	minister	van	Ontwikkelingssamenwer-
king,	het	regelgevend	kader	van	deze	voorwaarden.	Met	an-

dere	woorden,	ook	bij	de	niet-gouvernementele	samenwer-
king	moet	rekening	gehouden	worden	met	de	4	transversale	
thema’s	(zie	blz.	7)	en	dus	ook	met	kinderrechten.

Heel wat ngo’s hebben specifieke projecten en program-
ma’s voor kinderen.	Een	kinderrechtenbenadering,	de	3	P’s	
indachtig,	is	hierbij	onontbeerlijk.	Zo	is	het	bouwen	van	scho-
len	niet	voldoende	om	het	recht	op	onderwijs	te	realiseren:	
er	 moet	 kwaliteitsvol	 onderwijs	 verzekerd	 worden,	 waarbij	
kinderen	mee	inspraak	hebben	via,	bijvoorbeeld,	een	leerlin-
genraad.	

Maar ook alle andere ngo’s hebben met hun projecten en 
programma’s een rechtstreekse impact op kinderen:	 zo	
heeft	de	bouw	van	een	waterput	altijd	invloed	op	de	kinde-
ren	van	een	gemeenschap.	Vaak	zijn	het	kinderen	die	water	
halen	en	meehelpen	met	de	aanleg	van	de	put.	Het	is	abso-
luut	noodzakelijk	om	de	3	P’s	dus	ook	op	dit	soort	projecten	
toe	te	passen,	die	niet	rechtstreeks	gericht	zich	op	kinderen.



Het Platform Kinderrechten  
in Ontwikkelingssamenwerking
Dit	 Platform,	 dat	 in	 2007	 werd	 opgericht	 op	 initiatief	
van	ECPAT	België,	Plan	België	en	UNICEF	België,	is	een	
samenwerkingsverband	 dat	 een	 expertise	 rond	 kin-
derrechten	 en	 ontwikkelingssamenwerking	 samen-
brengt.

Het	Platform	organiseert	verschillende	activiteiten	om	
een	zo	breed	mogelijk	draagvlak	 te	creëren	 in	België	
voor	het	belang	dat	gehecht	moet	worden	aan	kinder-
rechten	 binnen	 ontwikkelingssamenwerking.	 Zo	 wil	
het	Platform	toezien	op	de	correcte	uitvoering	van	de	
Wet	van	25	mei	1999	inzake	de	Belgische	internationa-
le	samenwerking	op	het	vlak	van	kinderrechten.	In	dit	
kader	 verleent	 het	 advies	 aan	 het	 beleid	 en	 verzorgt	
het	opleidingen	aan	overheden	en	ngo’s.

Naast	ECPAT	België,	Plan	België	en	UNICEF	België	zijn	
ook	 11.11.11,	 het	VIC	 en	 Croix	 Rouge	 Belgique	 actief	
lid	 van	 het	 Platform,	 evenals	 onderzoekscentra	 en	
onafhankelijke	experts	met	 terreinervaring	en/of	een	
specifieke	expertise	rond	kinderrechten	en/of	ontwik-
kelingssamenwerking.	

Voor	meer	 informatie:	Platform	Kinderrechten	 in	ont-
wikkelingssamenwerking	–	Secretariaat	Plan	België,	Ga-
lerij	Ravenstein	3	B	5,	1000	Brussel.	Tel.	02/504.60.00.
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