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Een land als Nederland moet hetvoorbeeld geven

als het op kinderrechteq aankomt. Noblesse oblige.
Een twe ege sprek tus s en staats s ecretaris Martin
van Rijn en fan Bouke Wijbrandi, directeurvan
Unicef Nederland.

Vam ffià§m:'§3e VN
ë*eqpqrrdeBesa *esË Ëaxxd
sxxe* vee§ srmmede exr
§q§xxdermrheËd *ea-ecËet
mead.ers dan eest Bamd mss
FË*c§erëaxxd a§s fueÉ gamÉ
msa'n §q§mderree§eÉ*rn'rExsr lllíilÍrled van der BIes

e snelle asielprocedure in
Nederland, waarbij binnen
acht dagen moet worden
besloten over voorlopige
toelating van vluchtelin-
gen: schaf hem af. De mo-
gelijkheid om 16- en 17-ja-

rigen te berechten volgens het volwassenen-
strafrecht: weg ermee. Euthanasie bij min-
derjarigen of het babyluikje waar wanhopige
moeders hun baby te vondeling kunnen leg-
gen: stop ermee alstublieft.

Het zijn soms opmerkelijke aanbevelingen
die het Kinderrechtencomité van de Verenig-
de Naties doet om het Nederlandse beleid
meer in overeenstemming te brengen met
het Kinderrechtenverdrag van de VN. Vol-
gens dat door bijna alle landen ondertekende
verdrag (de Verenigde Staten niet!) dient een
land bij alle wetgeving en beleidsbeslissingen
na te gaan wat de gevolgen zijn voor het
kind. Het belang van het kind moet altijd
vooropstaan.

Eens in de vijf jaar moet een land zich in
Genève tegenover het VN-comité verant-
woorden over de naleving van het verdrag
dat dateert uit 1989. Vervolgens doet het co-
mité een reeks aanbevelingen. Dit jaar was
Nederland aan de beurt. Het leverde maar
liefst zestig aanbevelingen op. In een brief
aan de TWeede Kamer meldt staatssecretaris
Martin van Rijn van volksgezondheid, na-
mens het kabinet woordvoerder op dit ter-
rein, vandaag wat hij daarmee doet.

Uit de hoeveelheid aanbevelingen zou de
indruk kunnen ontstaan dat Nederland zich
gruwelijk misdraagt en zich weinig aan kin-
derrechten gelegen laat liggen. Maar in een
discussie metJan Bouke Wijbrandi, directeur
van UnicefNederland, zegt Van Rijn dat voor
Nederland de lat extra hoog ligt. Dat lijkt op
het meten met twee maten. Van Rijn: "De VN
houden in hun oordeel rekening met de ont-
wikkelingsfase van een land. Een land met
veel armoede en kinderarbeid wordt anders
beoordeeld dan een land als Nederland dat
de kinderrechten al hoog in het vaandel
heeft staan. In die zin wordt er ook echt met
twee maten gemeten. Maar wij willen zelf
ook dat de lat hoog ligt. Noblesse oblige."

Wijbrandi: "De lat ligt hoog voor landen die
zich dat kunnen veroorloven. Die zetten de
standaard en geven het voorbeeld. Maar te-
gelijk gaan we ervan uit dat alle landen zich
aan hetVN-verdrag houden en kinderrechten
accepteren. We accepteren geen gedoog-
zones."

Van Rijn wijst erop dat Nederlandse organi-
saties door het Kinderrechtencomité worden
gehoord. "Dat lees je in de aanbevelingen
terug." Een rol speelt eveneens dat de aan-
bevelingen ook betrekking hebben op de
Caribische delen van het koninkriik. Daar
zljn ze nog niet zover als in Nederland, al
verzekert Van Rijn dat daar de afgelopen
jaren wel degelijk behoorlijke stappen zijn
gezet.

Hoeksteen
Hartelijk eens zijn de heren het over de aan-
beveling om de jeugd bij het beleid te betrek-
ken en op scholen aandacht te besteden aan
wat kinderrechten zijn. Zo heeft Van Rijn in
de Jeugdrvet geregeld dat gemeenten kinde-
ren bij het beleid een stem moet geven. De
NationaleJeugdraad doet daartoe samen met
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) aanbevelingen aan de gemeenten.
Trots is de staatssecretaris op de Jongeren-
taskforce Kindermishandeling die aanbeve-
lingen kan doen aan de regering.

Volgens Wijbrandi is kinderparticipatie de
'hoeksteen' van het VN-Kinderrechtenver-
drag: "Alle beleid moet worden getoetst aan
het belangvan het kind. Ikvind dat je kinde-
ren daarbij eigenlijk altijd moet raadplegen.
Maar zover is het nog niet."

Het formuleren van universele kinderrech-
ten is één, maar het toepassen ervan in de
praktijk, in de concrete situatie van in dit ge-
val Nederland, twee. Wijbrandi en de staats-
secretaris kruisen over vier van de zestig aan-
bevelingen de degens. Het is een discussie
tussen een politicus/bestuurder die de nei-
ging heeft vooral ook naar praktische oplos-
singen te zoeken tegenover een wat idealis-
tischer belangenbehartiger van kinderen.

Schaf de sne§le acht-dagsit-
proeedure veor asielbeàluiten af
Het Kinderrechtencomité wijst erop dat
snelheid ten koste kan gaan van di zorg-
vuldigheid. Van Rijn: "Wij hebben die
acht-dagenprocedure om snel te bestuiten.
Dat willen we graag zo houden. Tegelijk
constateer ik dat we nu wel heel bijzonde-
re omstandigheden meemaken. Door de
noodopvang waartoe we gedwongen zijn
door de grote toestroom van vluchtelin-
gen is het lastig om bijvoorbeeld zo snel
mogelijk onderwijs te regelen of goede
zorg. Dat proberen we natuurlijk te garan_
deren, ook in de noodopvang. Maarjrsr
thingsfirst:'
Wijbrandi: "Ook hier verschillen we

van inzicht. Ons startpunt is dat een kind
niet in de eerste plaats vluchteling is,
maar kind. Dat staat helder in hetverdrag.
Nu zijn er plotseling heel veel kinderen. i-k
ben wel bezorgd dat er onder deze om-
standigheden wordt gezegd: zullen we het
vluchtelingenverdrag maar eens een beet_
je opschorten? Zullen we de mensenrech-
ten maar eens anders gaan benaderen?
Hoe zit het met artikel 1 van de Grondwet,
de gelijke behandeling voor iedereen?
Alsjeblieft, houd je aan het uitgangspunt
dat een kind op de eerste ptaati kind is en
pas daarna viuótelins. Dan heb ie vervol-
gens inderdaad heel veel praktische pro-
blemen op te lossen, màar in die volgor-
de."

Van Rijn: 'Dan verschillen we ook niet
heel veel van mening, want wij zorgen er-
voor dat volwassenen en kinderen goed
worden opgevangen en dat er vervolgstap-
pen worden genomen. Dat doen we omdat
ook wij de mensenrechten witlen respec-
teren."
Wijbrandi: "Maar zeg dat dan ook zo

hard mogelijk, want je hoort ook andere
geluiden, namelijk dat niet iedereen op
het Nederlandse grondgebied gelijk be-
handeld hoeft te worden. Wij vinden dat
vanuit de politiek heel duidelijk moet
worden gezegd: pas op, we gaan niet aan
die principiële grenzen morrelen. Het be-
lang van het kind hoort voorop te staan.
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Ook als het gaat om de gedwongen terus-
Iegr van minderjarige asielzoeklrs. Datïs
rn heel veel situaties niet de beste wee.
Werp atsjsllieft een dam op t"g"n àÀ!o
nen die zeggen: we moetei het-beleicl-àn
oe prmcrpes maar veranderen, omdat we
nu een zogenoemde tsunami van vluchte
lingen over ons heen krijgen. W"o 

".--*voorzichtig mee. Wij zijnir bezorgd over."
Van Rijn: "Het is sowieso goed aïi a" -

nuance wat meer in het debat komt, zodat
we niet in een zwart-witdiscussie td";il- 

-

komen. Aan de ene kant willen we de in_
ternationale verdragen respecteren. Aan
de andere kant hebben wete maken met
de zorgen die er zijn, omdat er veel grote_
re aantallen vluchtelingen binnenkJmen
dan verwacht. Met die iorgen hebben we
ook te dealen."

_Wijbrandi: "Wij voeren geen zwart-wit-
discussie. Ook wij gaan uit van de werke_
hjkheid, namelijk de werkelijkheid dat we
bepaalde standaarden moeten handhaven.
Vervolgens moet je dat wel vertalen in be-
leid, want anders praat je in de lucht. Hoe
gaan we dat zo doen dat het belang van
het kind altijd vooropstaat? Is dat íel het
g-eval, alsje ziet hoe kinderen om de paar
dagen moeten verkassen van noodopirang
naar noodopvang? Weet u wel hoe siecht-
dat is voor een getraumatiseerd kind?"
Van Rijn: "De kinderen hebben die trau-

ma's opgelopen in oorlogsgebied. Ze moes_
ten huis en haard achteriaten, omdat ze
voor hun leven moesten wezen. Ja, ze ko
men hier in een noodopvang terécht enja,
ze moeten vaak drie keer yerhuizen. En
wij weten dat drie keer verhuizen slechter
is dan twee keer. Maar ze verhuizen wel in
een veilig land."

Geen euthanasie bij minderjarig€n
Het Kinderrechtencomité geeft in or".iro
grng om eurhanasie Ui.; miíae4ari!;Ë-
verbied_en. Recht op leven is 

""í híirie b"-
gmser. Het comité doelt op de vijfgevà[en
vart euthanasie die tot nog toe iri ÈeaertÀa
zijn g.eme_ld. Het gaat om linderen d[;;;;_
y-eesfJf zrek zijn en uitzichtloos lijden.
Van Rijn: "We hebben in Neaertaià na
heel veel discussie een uitermate ràr*ofain
systeem tot stand gebracht met U"t oït"n_'
nelo van artsen en ouders. We vinden echt
dat we dat we het hier op een heel neft;;;
zorgvuldige manier hebben uor*g"g"*rr 

--

en dar wilten we gmag zo noua"n}ïÀJiit
neDben we een iets andere opvatting?an
het gomité, zullen we maar zeggen.-
l{librandi: "Het KinderrecfiËncàmite

van de VN is een internationaal .o*itË--
yalnn over deze deticate problematiek
heel anders wordt gedachfOan in N"à;;_
land. Ik vind dat de kinderen zelf, naarmate
ze o '.der zijn, betrokken moeten worden bii
deze heel moeitijke bestuiten. nAà". à"in"]''
Deurt hrer gelukkig ook. Nederland is inïe_
z€ olscussie verder dan veel andere landen.
Ik ben het in dir delicate geval eens _"ià"
staatssecretaris dat deze aanbeveling, !e---zien de Nederlandse context, niet mïeï wor_den overgenomen.',

Verbied de babyluikjes
Het Kinderrechtencomité vindt babyluikjes
- ook wel vondelingenkamers genoemd -
in strijd met het beginsel dat kinderen er
recht op hebben te weten wie hun ouders
zijn. Van Rijn: "Ik snap die redenering. Ei-
geniijk vind ik die babyluikjes ook niet zo'n
goed idee. Maar, tegelijk, je weet dat het
weleens voorkomt dat een baby te vonde
ling wordt gelegd op straat. Dan is het van
belang dat zo'n kind wordt opgevangen om
te voorkomen dat er vreselijke dingen ge
beuren. Op dit moment verbieden we de ba-
byluikjes niet bij wet, maar we volgen de
onnvikkelingen."
Wijbrandi: "Ik zegverbieden, want het

kind heeft er recht op te weten wie het is.
Daarbij is een groot nadeel dat we de moe-
ders, die zo wanhopig zijn dat ze hun kind
via een babyluik afstaan, niet kunnen hel-
pen. Vaak immers is er meer aan de hand."

Geen volwassenenstraf recht
voor t6- en l7-iarigen
Van Rijn: "Ook hierover kun je een zwart-
wit-redenering ophangen. Je kunt zeggen, je
hebt strafrecht voor kinderen tot 18 jaar en
je hebt strafrecht voor volwassenen, klaar
uit. Maar in enkele gevallen kun je ook an-
ders redeneren. Dat doen wij hier in Neder-
land. We maken twee uitzonderingen op de
regel. Sommige zaken zijn zodanig heftig
dat je je kunt afirragen ofje dat als het ge-
drag van een kind moet beoordelen ofvan
een volwassene waarop je dus het volwasse-
nenrecht moet loslaten. Wij kiezen in enke-
le gevallen voor dat laatste. Tegelijk maken
we ook een uitzondering naar de andere
kant door soms hetjeugdstrafrecht van toe-
passing te verklaren op jongvolwassenen
van 18 tot 23 jaar. Het werkt twee kanten
op. Ofwe de uitzondering maken hangt af
van de persoon en de aard van het vergrijp."
Wijbrandi: "Hier verschillen wij van me-

ning. Achttienjaar is de grens, doe daar
geen afbreuk aan, want waar eindigt dat? Ie-
mand van nog geen achttien is nog niet
volgroeid. Pas nou op datje die grens niet
gaat verschuiven. Wij roepen bijvoorbeeld
ook niet dat een zestienjarige stemrecht
moet krijgen. Hou alsjeblieft dat principièle
onderscheid. Een kind is een kind. Op dit
punt heb je dus rekkelijken en preciezen."
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Jan Bouke Wilbrandi (orrecteul van Unicef Nederland)

en staatssecretaris Martin van Riin kruisen de degens over de aanbevelingen die Nederland van de VN heeft gekregen. Foro pHlL NtJHUls

Om de paar dagen
Yerka§§gn van , .,.,

noodopvang naar
noodopvang? Weet
u wel hoe slecht
dat ie Yoor een
gatraumatiseerd
kind?
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Ja, dat weten wii.
lllaar ze verhuizen
wel in een veilig
land.
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