VVD gezinshereniging
beperken SP pooierboys aanpakken PvdA
meldcode genitale
verminking PVV volwassenenstrafrecht
16-jarigen CDA laatstekanscampussen CU
producten kinderarbeid
weren GroenLinks
meer inspraak jongeren
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Jeroen Kleijne

Met name rond
het jeugdstrafrecht overheerst
de harde lijn

Weinig aandacht in verkiezingsprogramma’s voor kinderrechten

ONDERGESCHOVEN
KINDJE

De meeste politieke partijen hebben opvallend weinig beleidsvoornemens op het gebied van kinderrechten in hun verkiezingsprogramma’s. De PVV en VVD willen zelfs de minimumleeftijd
voor volwassenenstrafrecht verlagen. Alleen de SP pleit voor
strikte naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag.
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Het thema
‘uitbuiting
van kinderen’
is vooral bij
linkse partijen
stiefmoederlijk
bedeeld
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Kinderrechten en

uitbuiting

jeugdzorg

kindermishandeling

jeugdstrafrecht

vreemdelingenrecht

CDA

• Versterken opsporingscapaciteit kinderporno
• Europees register daders
van misbruik

• Betrokkenheid ouders bij
opzetten en besturen van
Centra voor Jeugd en Gezin

• Huisverbod handhaven
als middel tegen huiselijk
geweld • Aanpak van totale
gezinsproblematiek

• Laatste-kanscampussen
– eventueel onder dwang –
voor risicojongeren
• ‘Strafdienstplicht’ overlastplegers vanaf 14 jaar, eventueel gecombineerd met
nachtdetentie en leerstraf
• Special aanpak voor
daders jonger dan12 jaar:
gedragscorrectie, betrekken
ouders en aanpak achterliggende problemen

• Herenigen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen met hun familie in land
van herkomst • Opzetten van
opvangvoorzieningen voor
minderjarigen in landen van
herkomst als familieleden niet
te traceren zijn

PvdA

Geen kindspecifieke
beleidsvoornemens

• Meer ruimte voor professional • Aanpak verkokering

• Verplichte meldcode én
medisch certificaat tegen
genitale verminking
• Voldoende opvangplekken
voor slachtoffers

Geen kindspecifieke
beleidsvoornemens

• Geen gezinnen met kinderen in de cel of op straat

SP

• Meer kennis over kinderporno bij overheid en politie
• Harde aanpak pooierboys.
Ook zonder aangifte vervolging van de daders • Bij
adoptie controle op kinderontvoering en -handel

• Meer contacturen voor
jeugdhulpverleners • Meer
plekken in de jeugdzorg
• Opsluiten van jongeren voorkomen. • Meer
gezinshuizen, pleeggezinnen en opvangplekken voor
zwerfjongeren

• Laagdrempelige centra
voor opvoedingsondersteuning • Permanente
campagne tegen kindermishandeling • Meer behandelplaatsen voor slachtoffers

Geen kindspecifieke
beleidsvoornemens

• Vreemdelingenbewaring
mag nooit bij kinderen.
• Kinderen bouwen zélf
verblijfsrechten op

VVD

• Krachtige bestrijding
kindermisbruik • Meldplicht
kindermisbruik

• Energie steken in de
kinderen die het meest hulp
nodig hebben

• Krachtige bestrijding
kindermishandeling
• Zware straffen voor genitale verminking, mogelijk zelfs
verlies verblijfsvergunning
• Meldplicht voor kindermishandeling en genitale
verminking

Volwassenstrafrecht
toepassen bij ernstige
geweldsdelicten

• Gezinshereniging beperken
tot partner en kinderen onder
de 16 jaar

PVV

Minimum prostitutieleeftijd
naar 21 jaar

• Geen centra Jeugd en
Gezin

• Afschaffen verjaring van
gewelds- en zedenmisdrijven • Vrouwenbesnijdenis
zwaar bestraffen

• Heropvoedingskampen
• Verlagen strafrechtelijke
meerderjarigheidsgrens naar
16 jaar

Geen kindspecifieke
beleidsvoornemens

GroenLinks

Geen kindspecifieke
beleidsvoornemens

• Pleegzorg stimuleren,
• Meer aandacht voor de
positie van migrantenjongeren • Inspraakrecht in de
jeugdzorg voor jongeren
en ouders

• Intensieve opvoedhulp
voor probleemgezinnen

• Preventie van misdaad
staat voorop

• Bijzonder aandacht voor
kwetsbarige groepen, zoals
minderjarigen • Minderjarigen onder geen beding in
vreemdelingendetentie

ChristenUnie

• Harde aanpak pooierboys
• Bij kinderporno ook providers aansprakelijk stellen
• Producten weren die
strijdig zijn met internationale
afspraken over kinderarbeid
• Opvang van minderjarigen
in de prostitutie

• Ouders en het sociaal
netwerk de regie over het
gezin geven

• Vrijwillige opvoedondersteuning via het Centrum
voor Jeugd en Gezin

• Aanpak ouders van
overlastgevende jeugd
onder de 12 met lichte gezagsmaatregel • Ingrijpen in
ouderlijk gezag alleen met
tussenkomst rechter

• Verbetering leefomstandigheden (jonge) asielzoekers
• Kinderen niet in detentie
• Verblijf geven aan minderjarige kinderen langer dan tien
jaar in procedure en geworteld in de samenleving

D66

Geen kindspecifieke
beleidsvoornemens

• Het kind centraal stellen.
• Inzetten van PGB of PVB
mogelijk maken • Investering
in de geestelijke gezondheid
van jongeren

Geen kindspecifieke
beleidsvoornemens

Pedagogische doelstelling
is leidend

Geen kinderen in de cel

PvdD

• Verbod op producten
die geproduceerd zijn met
kinderarbeid

Geen kindspecifieke
beleidsvoornemens

Geen kindspecifieke
beleidsvoornemens

Geen kindspecifieke
beleidsvoornemens

• Geen uitgeprocedeerde
asielzoekers met kinderen
op straat

SGP

• Actief optreden tegen kinderhandel en illegale adoptie
• Strenge straffen voor kinderporno • Verplicht kinderpornofilter voor providers • Meer
geld voor tegengaan van
kinderprostitutie • Meer opvang
voor minderjarige prostituees

• Alleen ingrijpen in het
gezin als veiligheid van het
kind in het geding is • Uitbreiding van de steun voor
weeskinderen en andere
kwetsbare kinderen

• Training van huisartsen
voor signaleren kindermishandeling • Nazorg voor
gezinnen bij onterechte
melding van kindermishandeling

Geen kindspecifieke
beleidsvoornemens

Geen kindspecifieke
beleidsvoornemens

12=oáÖÜí>

Bestrijding t
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HARDE LIJN
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~~åé~â=îççê=âáåÇÉêÉå=íçí=íï~~äÑ=à~~êK
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é~êíáàÉå=ÉÉå=çåÇÉêÖÉëÅÜçîÉå=âáåÇàÉ=ÄäáàîÉåK

‘GEEN KINDEREN IN DETENTIE’
Elsa van de Loo (21) is sinds oktober 2009 VNjongerenvertegenwoordiger van Nederland.
In New York praat ze mee over VN-resoluties,
in Nederland luistert ze naar zo veel mogelijk
jongeren. Elsa weet nog niet wat ze op 9 juni
gaat stemmen.
‘Ik zal zeker letten op onderwerpen als participatie en studie-financiering. Zelf vind ik duurzaamheid een
belangrijk thema.
Ik ben blij met de komst van de Kinderombudsman. Die kan
letten op de naleving van kinderrechten.’
In Nederland worden helaas nog steeds minderjarige asielzoekers én jongeren die opvang nodig hebben in detentie
geplaatst, aldus Elsa. ‘Dat moet de politiek voorkomen. Op de
dag van de kinderrechten heb ik met kinderen de VN nagespeeld en gevraagd welke rechten zij belangrijk vinden. Ze
kwamen bijvoorbeeld met het recht op liefde, op spelen, op een
eigen identiteit. Niet zo gek eigenlijk. Politici moeten meer naar
kinderen en jongeren luisteren.’

‘KRIJGEN MIJN KINDEREN STRAKS
NOG STUDIEFINANCIERING?’
Jurgen Franse (18) is lid van de jongerenraad van Borsele (Jong
Lokaal Bokaal 2008). Hij weet nog niet op welke partij hij gaat
stemmen, wel welke thema’s zijn aandacht hebben. ‘Ik wil zeker
weten hoe de situatie is als ik straks ga werken en een gezin
krijg. Blijft mijn leefomgeving groen, wordt niet alles volgebouwd? Wat gebeurt er met de hypotheekrenteaftrek, de AOWleeftijd? Krijgen mijn kinderen straks nog studiefinanciering? En,
niet te vergeten, hoe zit het met mijn eigen studiefinanciering?’
Dat laatste raakt Jurgen direct. ‘Wat betreft kinderrechten hecht
ik veel waarde aan onderwijs op alle niveaus, hét middel om de
kansen van toekomstige generaties te vergroten. Daarnaast is
het belangrijk dat de positie van het gezin in de samenleving
wordt gewaarborgd. Zo kunnen kinderen opgroeien in een
veilige omgeving.’

GOEDE SCHOLEN VOOR IEDEREEN
Josephine Zwaan (19) is hoofdredactrice van het magazine van
Jongeren Actief voor Amsterdam (JAA!), een jongerenadviesorgaan van de gemeente en andere instellingen. JAA! is winnaar
van de Jong Lokaal Bokaal 2009, een prijs voor gemeenten die
zich inzetten voor jeugdparticipatie. Zo is de organisatie betrokken geweest bij de ontwikkeling van de XXXS-pas waarmee jongeren korting op cultuur krijgen en bij een kleurenblind deurbeleid
in de horeca. Josephine is als kiezer nog zwevende. ‘Belangrijke

onderwerpen zijn voor mij duurzaamheid en onderwijs. Ik wil
kwalitatief goede scholen, die toegankelijk zijn voor iedereen. Alle
kinderen moeten hun talenten breed kunnen ontwikkelen. Ik hoor
politici niet vaak praten over kinderen en jongeren, waarschijnlijk omdat het hun kiezers niet zijn. In Amsterdam wordt zeker
rekening gehouden met de belangen van kinderen en jongeren,
maar in andere steden is dat minder goed geregeld. Dat is een
punt van aandacht.’
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