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Als comité 21 maart zien we dat er in zowel het binnenlandse 
als het buitenlandse beleid  weinig oog is voor kinderrechten. 
Zie bijvoorbeeld de staat van de   jeugdzorg op dit moment, 
het onderwijs  of de huidige discussie over het kinderpardon of 
het  Compact Global (migratie Pact). Bovendien worden de 
problemen van on gedocumenteerde kinderen onderbelicht.
Kinderen zijn kwetsbaar en vormen tegelijkertijd ook de toekomst. 
Wij geloven daarin en daarom willen we vanuit het Comité 21 maart 
met kinderen en jongeren over hun rechten praten en over de manier 
waarop we racisme en discriminatie kunnen signaleren en stoppen. 
Dit alles In het kader van de ‘VN rechten van het kind-
dag’, jaarlijks op 20 november. 

 

Aanleiding 
Op zondag 25 november werd voor de tweede keer in Amsterdam een Kinder- 
rechten Festival georganiseerd. 
Het festival vond plaats in Ru Pare, midden in Amsterdam West, van 13:00 tot 
17:30 uur. Het werd aangekondigd via een persbericht en op verschillende 
plekken werd er ruchtbaarheid aan gegeven. In de Ru Pare krant, de wijkkrant 
ECHO en in het agendaprogramma van Pakhuis De Zwijger, FB advertenties, via 
de organisaties die meededen en via de scholen. Het  netwerk van het comité 
21 maart hielp mee met het uitnodigen van kinderen en hun ouders of begeleiders. 
De directe aanleiding voor het festival was het feit dat Nederland  op 
20 november 1995 het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind gerati�ceerd 
heeft. Dit betekent dat Nederland verplicht is ervoor te zorgen dat kinderen in 
een veilige en beschermde omgeving op kunnen groeien. Dit betekent een 
omgeving, waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Hier willen wij via het 
Festival elk jaar aandacht aan schenken.

Nerrimene (12) “Alle kinderen die leven waar oorlog is, hebben verdriet en pijn. 
Ik gun alle rechten aan deze kinderen.” Voor mij zijn de belangrijkste kinderrechten 
veiligheid, genoeg eten en iedere dag naar school kunnen gaan”.



Kinderrechten door de community gedragen worden. 
Het Festival was bij Ru Pare. Daarom hebben we organisaties en 
mensen uit de directe omgeving benaderd om vorm geven aan het 
programma en actief te participeren. 
Dit is gelukt, Dock, Vooruit, Argan, Home Empowerment, Nisa for Nisa, 
De schrijftafel; al deze buurt organisaties hebben op 25 november een 
bijdrage geleverd aan het programma.

Kinderrechten verbindend zijn. 
Het was belangrijk om ook organisatie uit andere delen van A’dam te 
laten deelnemen, zoals Kinds van A’dam Oost, Jaco. Maar ook van 
buiten Amsterdam waren er kinderen aanwezig en zelfs 1 organisatie 
vanuit Frankrijk.

Visie & resultaten 
Als comité 21 maart vinden we belangrijk dat
Kinderrechten door jong en oud gedragen worden. 
Dit heeft geresulteerd in deelnemers en publiek van tussen 3 en 92(!) 
jaar oud en iedereen had de mogelijkheid om te participeren en te 
leren van elkaar. 

Kinderrechten inclusief zijn. 
Wij praten niet over bepaalde doelgroepen maar MET. Vluchtelingen, 
asielzoekers en on en gedocumenteerde kinderen hebben actief  
geparticipeerd tijdens het festival. 

Kinderrechten gelijk tijdens het festival gepraktiseerd moeten worden. 
Kinderen en jongeren waren dit keer voornamelijk zelf  aan het woord.  
Politici en ook de kinderombudsvrouw werden uitgenodigd om 
vooral naar de verzoeken van de jongeren en kinderen te luisteren. 
Er is een prijs uitgereikt voor “jonge activist van het jaar”. Deze prijs is 
bedoeld om jongeren te stimuleren om te blijven vechten voor hun 
rechten. 
Er was de mogelijkheid om tijdens het festival je stem te laten horen 
via het tekenen van een manifest, het deelnemen aan de ‘ Instagram 
hoek’ en het gezamenlijk maken van kunst, die verbeeldt wat 
kinderrechten zijn. 

Het kinderfestival een groot gezellig feest moet zijn. 
We vieren dat het VN-verdrag bestaat. 

Het Festival was vol met muziek, theater, dans, poëzie, optredens. 
Er was lekker eten, maar het was ook een feest, waar je van alles  kon 
leren over Kinderrechten door middel van workshops en rolmodellen. 



 

Er was een feestelijk opening met de Florida Band en de drummers van 
Kids van Amsterdam Oost (KvAO).Kinderen, zoals Nerrimene, hebben 
daarna verteld over kinderrechten op het podium, maar ook via een 
hele mooie fototentoonstelling. Jongeren van Jaco en KvAO hebben 
hun talenten laten zien en hun recht om te zijn wie ze zijn. De kinderen 
van Azc Amersfoort en Dock hebben eigen liedjes gezongen of ‘spoken 
word’ gesproken over hun ervaringen, rappers als Basim hebben met 
krachtige  stem hun verhaal verteld. De zanger NVI heeft een fantastisch 
optreden neergezet. Hetzelfde geldt voor de groep Khamsa uit Frankrijk. 

Er waren betrokken dichters zoals Godfrey, F.Pansa, J. Valianpour ,
artiesten, zoals Hakim, Neco Novellas en George Mensink, topsporter 
Belgaroui, story teller Sahebdivan, kunstenaar Pablo Ponce, rolmodellen 
als Sinem en Salim, het ‘Amsterdammertje van het jaar’, die zich allen  
ingezet hebben om deze dag mogelijk te maken.

Ook waren er de toekomstige journalisten van Media Lab, op zoek naar 
een goed verhaal. De kinderen van Circus Olympia hebben hun kunsten
 laten zien. 

De jongeren van Argan gingen met politici in debat over rechten als 
veiligheid en geen discriminatie op het werk. Dit debat werd geleid door 
de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam West; Fenna Ulichki. 

Kinderombudsvrouw Anne Martien van der Does, heeft een spreekuur 
gehouden. 

Organisaties als Nisa for Nisa, Home Empowerment, Young & United en 
De Dappere Draak, Duch child Center waren aanwezig met workshops 
en stands. 

Rondom het festival heeft het Comité 21 maart een manifest over 
kinderrechten en een petitie uitgebracht. De petitie kan nog getekend 
worden via deze link:

https://actie.degoedezaak.org/petitions/nederland-moet-de-rechten-
van-alle-kinderen-beschermen

Het verzetsmuseum was aanwezig met hun mobiele tentoonstelling 
voor de deur van Ru Pare en had Max van der Berg als spreker en 
speciale gast op het podium. 

Tijdens het festival is de prijs van ‘Jonge Activist van het Jaar’ uitgereikt 
aan Lydia van der Klei en Noortje van Lith. Zij hebben zich beiden ingezet 
voor de Wajongeren in Nederland.
Iedereen kon in de ‘Instagram Hoek’ op eigen wijze, zijn of haar mening 
uiten. Verder was er natuurlijk lekker eten en een speciale taart voor
iedereen! 
De presentatrices Rosa Ana en Soumia hebben het festival professioneel 
in goede banen geleid. 

Ook werd er geschminkt en was er een Henna hoekje, je naam in 
Arabisch laten schrijven, samen een beeld maken met de kunstenaar 
Pablo Ponce, wat daarna wordt geëxposeerd als aandenken aan kinder-
rechten Festival. 

Fenna Ulichki van West leidde het debat met de lokale politici. Jongeren 
van Argan konden hun eigen vragen en stellingen. 

Meer dan 300 kinderen en jongeren kwamen gedurende de middag in en 
uit de zaal. Vrolijk en vrij, beschermd door ouders en begeleiders en een 
goed herkenbare groep vrijwilligers, bewogen ze zich in het rond. 
We bereikten ruimschoots het aantal kinderen dat we wilden bereiken. 

Het festival verliep zo….



Aanwezig waren de gemeenteraadsleden en 2de kamer: 
Jan Bert Vroege, D66
Jennifer Bloemberg, Partij voor de Dieren
Lisa Westerveld, GroenLinks ( 2de kamerlid)
Jazie Veldhuyzen, Bij1
Gianni da Costa, CU
Caesar Bast, PvdA

Conclusie & lessen
Wij vonden deze formule, een Kinderrechten festival waarbij gezelligheid, 
vrolijkheid en ‘samenzijn’ centraal stonden,  een heel geslaagde manier 
om moeilijke onderwerpen toch bij mensen te brengen, die we normaal 
niet zo snel zouden bereiken en waar het eigenlijk overgaat. 

De betrokkenheid van de buurt was hoog, nagenoeg alle optredende 
gasten waren uit de buurt en/of Amsterdam en er waren veel 
bezoekers uit de wijk. Het feit dat er ook kinderen uit het AZC Amersfoort 
en jongeren en families uit AZC Leersum waren, gaf het een meer 
landelijke karakter, deze samenspraak werd verrassend verwelkomd 
door iedereen. Wij hebben onze contacten met jongerencentra en 
kinderencentra duidelijk vergroot. Het Comité kan nu, en neemt zich 
ook voor om, hen bij volgende activiteiten rondom racisme en 
discriminatie te betrekken. 

De betrokkenheid en aanwezigheid van verschillende kinderen en 
jongerenorganisaties was eveneens hoog. De organisaties waren 
allen tevreden met het bereikte resultaat. 

Financieel kreeg het festival  steun van de gemeente Amsterdam en 
de Regiegroep Slotervaart - Noord. Het Festival is mede mogelijk 
gemaakt doordat o.a. het Huis van de wijk De Buurtzaak en Ru Pare 
Community en vrijwel alle deelnemers gereduceerde tarieven hebben 
gerekend voor de huur van de accommodatie, de voorzieningen en 
de optredens. Zonder deze bijdragen was het niet mogelijk geweest 
om het Festival mogelijk te maken.
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