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ADVERTENTIE

Op 22 november presenteerde de 
Stichting Minister van Kinderen 
zich in Perscentrum Nieuws-
poort. Philip Veerman beschrijft 
de nieuwe poging om kinderen 
en jongeren hoger op de agenda 
in Den Haag te krijgen. 

In 2011 was in Ierland de beerput opengegaan 
over kindermishandeling in internaten en 
seksueel misbruik door priesters. Dat leidde 
tot het streven om rechten van kinderen vast 
te leggen in de Ierse grondwet (een referen-
dum daarover werd inderdaad net gewonnen). 
Ook werd ervoor gepleit om de belangen van 
kinderen op het hoogste niveau in de regering 
te behartigen. In 2011 werd Frances Fitzgerald 
benoemd tot ‘minister of Children and Youth 
Affairs’. 

In Nederland waren er in het eerste kabi-
net-Rutte, dat in 2010 tot stand kwam, twaalf 
ministersposten, maar een minister voor 
Jeugd en Gezin was daar niet meer bij. De 
gedoogsteun van de PVV voor Rutte-I leidde 
er destijds toe dat beperken van migratie 
en meer aandacht voor ouderenzorg priori-
teit kregen en kinderen en jongeren naar de 
achtergrond verdwenen. Op de bijeenkomst 
in Nieuwspoort waar de nieuwe Stichting 
Minister van Kinderen zich presenteerde, in-
terviewde anchorwoman Sandra Rottenberg 
oud-minister André Rouvoet (ChristenUnie) 
over zijn tijd als programmaminister voor 
Jeugd en Gezin (in de regering Balkenende-IV 

van 2007-2010). Jeugd kwam door dit minis-
terschap meer in de aandacht, met als resul-
taat dat er ook meer wethouders jeugd kwa-
men. We missen thans die aandacht op het 
hoogste niveau voor kinderen, denk maar aan 
de weinig daadkrachtige houding waarmee 
de regering de crisis in de jeugdzorg ‘aanpakt’. 
Een daadkrachtige minister van Kinderen 
(met een coördinerende taak) is beslist geen 
sinecure.

Een inspiratie is de IJslandse minister van 
Onderwijs en Kinderzaken Asmundur Einar 
Daoason. Hij heeft als kind met de IJslandse 
jeugdhulp te maken gekregen en is (zoals hij 
zelf zegt) daardoor extra gemotiveerd zich 

hard te maken voor kinderen. Minister Daoa-
son belde in (via Zoom) naar de bijeenkomst 
in Nieuwspoort. IJsland is nu ook voorzitter 
van de Raad van Europa en zal ook in dat ka-
der de rechten van kinderen verder vooruit 
gaan helpen. 

Kiesgerechtigd?
Aan de bijeenkomst in Nieuwspoort deed ook 
de Schotse minister van Kinderen en Jonge-
ren Clare Haughey mee. Het betreft een ‘ju-
nior ministerial post’ (zij doet niet mee aan 

kabinetsvergaderingen en is te vergelijken 
met onze staatssecretaris, niet wat de initia-
tiefnemers van deze bijeenkomst voor ogen 
hebben voor Nederland). Wat Schotland inte-
ressant maakt, is dat 16- en 17-jarigen kunnen 
stemmen voor het Schotse parlement. Deze 
Schotse benadering is iets wat de 15-jarige 
Lars Westra (www.visievankinderen.nl/) aan-
spreekt. Lars (die ook op 22 november sprak) 
vindt dat er veel te weinig geluisterd wordt 
naar kinderen. Hij bepleit dat kinderen een 
stem krijgen in de Nederlandse politiek en dat 
het stemrecht daarom wordt verlaagd naar 
16. De weg die Lars bepleit op te gaan wordt 
al gevolgd door België. Daar kunnen jongeren 
vanaf 16 jaar deelnemen aan de Europese ver-
kiezingen vanaf 2024 (dat zullen dan ook jon-
geren kunnen in Oostenrijk, Griekenland en 
Malta). Een groot voorstander van die lijn is 
ook de Vlaamse minister van Jeugd Benjamin 
Dalle (ook een deelnemer aan de bijeenkomst 
in Nieuwspoort). Dalle is van mening dat er 
genoeg óver kinderen en jongeren wordt ge-
sproken maar te weinig mét hen. Hij probeert 
daar ook in het beleid bij andere ministers 
verandering in te brengen. Benjamin Dalle (in 
een gesprek met ondergetekende): “Het is een 
constante strijd om kinderrechten en kinde-
ren hoog op de agenda te houden. Kinderen 
worden gemakkelijk veronachtzaamd. In de 
Covid-tijd bleek hoe krachtig de horecalobby 
was om te proberen cafés open te houden, 
terwijl daarentegen de lobby om jeugdwerk 
open te houden veel minder sterk was. Men 
is toch vaak geneigd te kiezen voor economi-
sche belangen.” 

Philip Veerman is gz-psycholoog en bestuurslid van de 
Stichting Minister van Kinderen.

Ook kinderen willen gehoord worden. | Foto: Just Justa

‘Pleidooi voor daadkrachtige  
minister van Kinderen’
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‘Lars (15) bepleit dat 
kinderen een stem 
krijgen in de politiek’
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