PLEIDOOI VOOR EEN MINISTER VOOR KINDEREN
Ervaren dat je ertoe doet als kind, dat je er wezen mag als kind, dat je erbij hoort als kind, en je veilig weten
bij degenen van wie je het moet hebben als kind, alleen zo kom je tot je recht als kind, zo ontwikkel je
veerkracht als kind voor de rest van je leven, en alleen zo heb je toekomst. Wij willen en wij moeten dat
mogelijk maken. Zij zijn onze kinderen en zij zijn dé toekomst. We pleiten daarom voor een Minister voor
Kinderen.

1. EEN MUST
Algemeen maatschappelijk belang
Veilige ontwikkeling van kinderen en jeugdigen is een fundamenteel maatschappelijk goed dat bepalend is
voor kwaliteit en duurzaamheid van de samenleving. Zorg voor kwaliteit en duurzaamheid van de
samenleving is een kerntaak van de politiek. Dus is zorg voor ontwikkeling en veiligheid van kinderen een
primaire verantwoordelijkheid van de politiek.
Plicht van de Staat
Op grond van het kinderrechtenverdrag heeft de Staat de plicht erop toe te zien dat bij alle maatregelen
die kinderen raken de belangen van het kind de eerste overweging vormen.
De beste borging van deze politieke kerntaak en plicht is een Minister voor Kinderen.
2. URGENTIE
Bedreigde ontwikkeling van kinderen
Al jaren achtereen blijken zorgwekkend grote aantallen kinderen – (veel) meer dan 100.000 op jaarbasis in hun ontwikkeling en veiligheid ernstig te worden bedreigd. Ze zijn het slachtoffer van geweld, seksueel
misbruik, verwaarlozing, en/of zijn getuige van huiselijk geweld. De effecten hiervan voor het leven van het
kind – nu en later - zijn veelal dramatisch. De gevolgen ervan voor de samenleving zijn immens. Zonder een
krachtig, centraal beleid van lange adem is dit tij niet te keren.
De jeugdzorg alleen is onvoldoende bij machte om dit maatschappelijke drama het hoofd te bieden, alle
inzet en betrokkenheid van individuele professionals ten spijt. Preventieprogramma’s worden niet benut,
wachtlijsten zijn onacceptabel en tal van kinderen blijven verstoken van hulp. Er is een krachtig, centraal
beleid nodig om evenwicht te brengen en voorts te handhaven tussen vereiste en geboden zorg.
Kansrijk, gezond en veilig opgroeien
De Minister voor Kinderen investeert in een ondersteunende, stimulerende leefomgeving voor alle
kinderen. De plaats waar het wiegje heeft gestaan moet geen verschil maken voor iemands kansen in het
leven, voor gezondheid en voor veiligheid. Het is belangrijk dat kinderen en ouders leren wat kansrijk,
gezond en veilig opgroeien is. Praten met elkaar over opvoeden is normaal. Zo zijn, bijvoorbeeld, de
verschillen in levensverwachting tussen laag- en hoogopgeleiden onaanvaardbaar groot. Mensen met een
lager opleidingsniveau leven gemiddeld 6 jaar korter. Gemiddeld leven zij 15 jaar korter in goede
gezondheid.
Per jaar worden (veel) meer dan 100.000 kinderen mishandeld. In de afgelopen 15 jaar hebben we dit akelig
grote getal - ondanks veel inspanningen - niet verminderd.

Participatie van kinderen
Kinderen en jongeren moeten meer en beter betrokken worden bij de manier waarop hun toekomst
vormgegeven wordt, betrokken bij het beleid dat wordt gevoerd dat hen direct of indirect raakt. Actuele
vraagstukken die kinderen diep raken, in het heden en in de toekomst, zijn die van de corona pandemie en
die van het klimaat. Toch hebben ze niet de mogelijkheid hun stem te laten horen. Hen wordt niets

gevraagd. Waar volwassenen zich op hun deelbelangen hebben georganiseerd, worden kinderen over het
hoofd gezien.
Kinderen moeten niet alleen het recht en de mogelijkheid krijgen om te participeren, zij moeten ook leren
hoe zij hun rechten kunnen effectueren.

3. VISIE, SAMENHANG EN WERKTERREIN
De Minister voor Kinderen ontwikkelt een visie op de rol en taken van de overheid: wat is nodig om te
waarborgen dat in Nederland de rechten van kinderen worden nageleefd en kinderen kansrijker, gezonder
en veiliger kunnen opgroeien? Welke concrete doelen worden geformuleerd? Hoe waarborgt de staat de
naleving van kinderrechten van alle kinderen en wat betekent dat voor de verdeling van de
verantwoordelijkheid tussen Rijk en gemeenten?
De Minister voor Kinderen slaat een brug tussen onderwerpen als opvoeding, jeugdgezondheidszorg,
onderwijs, zorg en bescherming, burgerschap en democratie. Deze Minister brengt alle programma’s van
de verschillende ministeries samen in één plan binnen één gezin waarbij de school dé spilfunctie heeft van
waaruit hulp, ondersteuning en participatie wordt gecentraliseerd. Zo wordt bijvoorbeeld al vijftig jaar
geklaagd over de versnippering en het gebrek aan samenhang en samenwerking in de jeugdzorg. Alle
pogingen van de centrale overheid ten spijt daar iets aan te doen, die versnippering is blijven bestaan. Het
leidt tot verspilling van middelen en ondermijnt de kwaliteit van zorg.

Kinderrechten beginnen bij kinderparticipatie, verbetering in beleid begint bij de ervaringen van kinderen, hun
eigen verhaal serieus nemen. We zeggen “kinderen hebben een stem”. Maar kunnen zij hun stem zelf gebruiken
om ons te vertellen als het niet goed gaat in hun leven? Hoe gaan we kinderen steunen in het leren omgaan met
hun leefomgeving?

De Minister voor Kinderen draagt – door het creëren en het bestaan van de functie - bij aan het besef bij
politici dat zorg voor een kansrijke, gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen een kerntaak is van de
politiek. Kinderen hebben daar recht op, en voor de samenleving als geheel is deze zorg van fundamenteel
belang.
Beleid waarin respect voor kinderen manifest is door hen uit te nodigen mee te denken, mee te praten en
mee te doen heeft een belangrijke voorbeeldfunctie voor respectvol omgaan met kinderen in het leven van
alledag. Op het departement van de Minister voor Kinderen zal het een komen en gaan moeten zijn van
kinderen; het zal een voorbeeldfunctie zijn voor het respect en de zorg die we kinderen verschuldigd zijn.
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Kiezen voor de toekomst is kiezen voor een kabinet met een Minister voor Kinderen!

