Een minister van kinderen! – kinderpetitie
De meeste kinderen in Nederland zijn gelukkig. Toch zijn er ook veel kinderen met wie het niet
goed gaat. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•

Kinderen die in armoede leven. Dat zijn er in Nederland een kwart miljoen.
Kinderen die thuis te maken hebben met kindermishandeling. Ook dat is een grote groep.
Kinderen wiens ouders na de scheiding erge ruzies blijven maken of niet meer met elkaar
praten.
Kinderen die geen dak boven hun hoofd hebben en steeds weer ergens anders moeten
slapen.
Kinderen die niet naar school kunnen, terwijl ze dat wel graag willen, doordat ze extra hulp
nodig hebben die er niet altijd is.
Kinderen en jongeren met psychische problemen, die dringend hulp nodig hebben en die
vaak erg lang moeten wachten op hulp.

Wij vinden dat dat moet veranderen! Wij denken dat dat niet vanzelf gaat lukken. Daarom willen wij
een Minister van Kinderen, die daarvoor gaat zorgen!
In het Kinderrechtenverdrag staat dat bij alle regels en beslissingen die genomen worden over
kinderen, het belang van het kind voorop moet staan. Dat is nu nog niet altijd zo.
Kinderrechten zijn er voor álle kinderen. Het mag dus niet uitmaken waar je geboren bent, of je
ouders arm of rijk zijn, naar welke school je gaat, of je een beperking hebt of niet, welke huidskleur je
hebt, of je baby of tiener bent. Alle kinderen hebben er recht op om gezond en veilig op te groeien.
Een Minister van Kinderen moet ervoor zorgen dat de regering daar zijn uiterste best voor doet.
Kinderen kunnen bij verkiezingen nog niet stemmen. Maar ze hebben er wel recht op om mee te
praten over wat ze belangrijk vinden. Zeker als het gaat om thema’s waar ze nu of later mee te
maken hebben, zoals het klimaat of de coronacrisis. Daarom is het tijd dat de regering en de Tweede
Kamer gaan luisteren naar kinderen zelf.
Als we goed voor kinderen zorgen, zorgen we ook goed voor de maatschappij. En dat is precies de
taak van de regering. Toch lukt het tot nu toe niet om problemen als armoede, kindermishandeling
en wachtlijsten in de jeugdzorg op te lossen. Dat is niet alleen heel naar voor kinderen die daar nu
mee te maken hebben, maar ook voor later, als ze volwassen zijn: als problemen langer duren,
kunnen ze erger worden en ingewikkelder om op te lossen.
De Minister van Kinderen heeft als taak dat het goed gaat met ALLE kinderen in Nederland. Deze
minister zorgt ervoor dat de regering zich houdt aan het kinderrechtenverdrag, bij alle beslissingen
die ze neemt en alle regels die ze maakt. De Minister van Kinderen zorgt ervoor dat kinderen mogen
meedenken en meepraten. De Minister van Kinderen zorgt daarmee niet alleen goed voor alle
kinderen, maar ook voor de toekomst van iedereen in Nederland.
In de nieuwe regering die nu in de maak is, komt niet automatisch zo’n Minister voor Kinderen. Wij
willen zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen om politici in de Tweede kamer te overtuigen dat
het belangrijk is dat zo’n Minister er komt. Onderteken jij ook?
→ Voor kinderen is er de kinderpetitie om te ondertekenen!
Kiezen voor de toekomst is kiezen voor een regering met een Minister van Kinderen!

