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Inleiding 
Op zaterdag 26 november werd voor de vierde keer in Amsterdam een Kinder & 
Jongerenfestival georganiseerd. 

Het festival vond plaats in het Amsterdams Lyceum, in Amsterdam-Zuid van 12.00-
17.00 uur. Het werd aangekondigd via een persbericht en op verschillende plekken 
werd er ruchtbaarheid aan gegeven, via sociale media, mailings aan scholen, via 
organisaties en via vluchtelingenorganisaties.
De directe aanleiding voor het festival is het feit dat Nederland op 20 november 
1995 het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind geratificeerd heft. Dit 
betekent dat Nederland verplicht is ervoor te zorgen dat kinderen in een veilige 
en beschermde omgeving kunnen opgroeien. Dit betekent een omgeving, waarin 
kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Hier willen we via het festival elk jaar 
aandacht aan schenken.

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, of het onderwijs. Bovendien worden de problemen van 
ongedocumenteerde 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 kinddag’, jaarlijks op 20 november.

Programma: 
•  Feestelijke opening met theatershow van Hakim (Sesamstraat)
•  Freerun show en workshop met Luciano Balestra
•  Creatieve workshops, Samen muziek maken, Schminken
•  Kinderrechten programma met een keynote van Amin Asad en Robert Mijnders
•  Feestband O.l.v. Onur Kaletas
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Het Festival in cijfers: 
Kinderen: 150  
Ouders & begeleiders: 60
Vrijwilligers: 20
EHBO: 2

Artistiek team:
Band:
Keynote:
Presentatie:
Aankleding & Decoratie:
Freerun workshop & show:
Discussie / Ronde tafels:

Video:
Fotografie:
Website:
Organisatie & Coördinatie:

Artistiek Team: 8
Sprekers & Presentatie: 8
Workshopleiders: 10

Hakim, Berk Augsburger, Onur Kaletas, Ibou Djembé
De Bucket Boyz
Amin Asad
Damla Seven
Andrea Peng en Ana Requena
Luciano Balestra
Julia Houwer, Robert Mijnders, Karin Kloosterboer,
Karijn Helsloot, Frank Bremer, Anne Martien van der
Does en kinderen van de kinderraad.
Handan Tufan
Hafsa Denizoglu
Maha Elbasuony
Julia Strijland; MoMo Education by Sister schools
Foundation & Comité 21 Maart.

Foto: Hakim opent het theaterprogramma 
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Het thema van dit jaar was: “Ieder kind veilig” 
in aansluiting op:

• 16 Actiedagen tegen kindermishandeling en zonder geweld (14 nov. – 10 dec.)
• Internationale dag van de rechten van het kind (20 november)
• European Year of the Youth 2022
• Kinderrechten strategie (2022-2027) van de European Union met 
 6 focuspunten:

• Geen geweld tegen kinderen en jongeren • Gelijke kansen en sociale inclusie 
 voor alle kinderen en jongeren • Toegang tot en veilig gebruik van digitale 
 middelen voor alle kinderen/jongeren • Kind- en jongeren vriendelijke 
 jurisprudentie • Een stem geven aan ieder kind/ iedere jongere • Kinder/
 jongerenrechten in crisis- en noodsituaties.

Het Comité 21 maart heeft door interne omstandigheden het festival dit jaar 
niet tijdig op kunnen zetten waardoor verschillende buurtorganisaties en andere 
mensenrechtenorganisaties niet meer konden aanhaken. Toch is het succesvol 
verlopen, met een belofte voor 2023 om met een aantal organisaties (IDFA, Unicef, 
Kinderombudsman Amsterdam, Kinderrechten NU, Defence for Children, Free 
a Girl, Jeugdfonds, de Weekend Academy, MoMo Education by Sister Schools 
Foundation en Amnesty Int.) het festival voor komend jaar met voldoende tijd 
gezamenlijk op te pakken.

Vanuit de ervaring van de afgelopen jaren (voor de Corona tijd) en hoe het 
festival 2022 is verlopen zal in 2023 gezocht worden naar een gemeenschappelijk 
gedragen visie en missie. De belangrijkste opdracht is om kinderen uit Amsterdam 
te verbinden met nieuwkomers, kinderen uit de COA’s en/of andere opvang. Om 
kinderen in gesprek te laten gaan met volwassenen, zoals ook dit jaar is gebeurd.

Foto: Julia Strijland, Festival organisator
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INHOUDELIJK PROGRAMMA 
Onder leiding van Julia Houwer en Robert Mijnders is er een inhoudelijk programma 
samengesteld met 5 rondetafels, waarvan de uitkomsten hieronder worden 
weergegeven;

Adviezen/Conclusies van de Ronde Tafel TAAL
De conclusies en adviezen zijn tot stand gekomen via de waardevolle input vanuit 
Iraanse, Somalische en Nederlandse hoek en van gemeenteraadslid Eduard Mangal, 
fractie DENK onder leiding van Karijn Helsloot en Robert Mijnders.

1. Het verbieden of niet actief inzetten van de thuistalen (= moedertalen, 
eerste talen) van leerlingen op school, gaat in tegen de Rechten van het Kind.

2. Amsterdam is een multi-etnische stad, laat dat ook in het onderwijs zien via 
meertaligheid op school.

3. Plaats nieuwkomers niet in aparte klassen, maar laat ze leren samen met 
Nederlandstalige leerlingen. Dagelijks een of twee uur separaat NT2-
onderwijs is voldoende voor extra taalsteun. Dit zorgt voor inclusiviteit.

4. Talenkennis is een rijkdom, economisch en cultureel gezien. Talen zijn een 
brug naar de rest van de wereld, naar vrede en veiligheid. De Amsterdamse 
jeugd is de ambassadeur, de tolk hiernaartoe. Gemeente, wethouder 
Onderwijs, benoem deze rijkdom hardop.

5. Laat anderstalige en Nederlandstalige ouders veel meer toe op school om 
te assisteren bij het (taal)onderwijs. De verbindingen in de driehoek School-
Kind- Ouders moet opener en ruimhartiger worden ingevuld. En zet tolken 
in, wanneer echt nodig.

6. Europees taalbeleid zegt 1+2, dwz. alle Europese burgers beheersen naast 
hun moedertaal nog twee andere talen. Laat dat in Nederland 2+1 zijn: het 
Nederlands en Engels, én de thuistaal of een taal naar keuze.

7. De focus in het onderwijs op het Nederlands zorgt ervoor dat de talenten 
van leerlingen die het Nederlands (nog) niet machtig zijn, onzichtbaar blijven.

8. Zet professionals in bij Meertaligheid als speerpunt van het hedendaagse 
onderwijsbeleid. Het gaat om taalwetenschappers, pedagogen, 
logopedisten en psychologen, en om kunstenaars, als musici, theatermakers 
en dansers, om spoken word, straattaal en multimedia.

Foto: Julia Strijland, Festival organisator
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Adviezen/Conclusies van de Ronde Tafels VEILIGHEID, 

ARMOEDE & ONDERWIJS
Er is over verschillende aspecten van veiligheid en bescherming gesproken, waarbij 
de kinderen en volwassenen allerlei voorbeelden noemden waarbij de veiligheid 
van kinderen in het geding is, zoals oorlogsgeweld, verkeer, pesten, online, 
mishandeling, scheiding, uitbuiting. In het Kinderrechtenverdrag is afgesproken 
dat kinderen goed beschermd moeten worden tegen gevaren zodat zij zich goed 
kunnen ontwikkelen. Dat kinderen goed geholpen moeten worden als ze niet 
veilig zijn of als ze slachtoffer worden. Ouders zijn  altijd eerst verantwoordelijk, 
maar als ouders om een of andere reden hun kinderen niet kunnen beschermen 
moeten anderen dat doen (zoals professionals in de gemeente). De rijksoverheid 
is verantwoordelijk dat het Kinderrechtenverdrag niet alleen maar een papieren 
afspraak is maar wordt waargemaakt.
Oplossingen werden aangedragen op verschillende niveaus.

Wat zijzelf/wijzelf kunnen doen:
1. Je zelf veilig gedragen, zoals in het verkeer.
2. Niet zelf pesten en opkomen voor kinderen die gepest worden of op andere 

manieren beschermd moeten worden.
3. Hulp zoeken als je beschermd moet worden of je onveilig voelt, zoals bij een 

volwassene die je vertrouwt of de Kindertelefoon.
Wat de gemeente kan doen:

1. Beter handhaven, zodat bijvoorbeeld het verkeer veiliger is voor kinderen.
2. Veilige plekken voor kinderen maken, zoals veilige speelplekken.
3. Kinderen die beschermd moeten worden of hulp zoeken omdat ze niet veilig 

zijn een veilige plek bieden.
Wat de rijksoverheid kan doen:
1. De kiesdrempel verhogen zodat er niet zoveel kleine partijen zijn; beter 

samenwerken voor kinderen, minder kletsen.
2. Meer jongerenpartijen en kinderburgemeesters, zodat meer gedacht wordt 

aan wat voor kinderen van belang is.
3. Beloftes nakomen.
4. Betere hulp voor landen in oorlog en met name voor kinderen daar.
5. Veiligheid voor kinderen in asielzoekerscentra.

Armoede moet bespreekbaar worden gemaakt. Er moet meer geld zijn voor 
goede zorg, juist voor mensen die dat niet zelf kunnen betalen. Ook moet 
iedereen eten hebben.
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Onderwijs:
De kinderen refereren naar het lerarentekort. Daar hebben kinderen last van 
want dan kunnen ze minder onderwijs volgen. Dat is slecht voor hun toekomst. 
Daarom moeten volgens de kinderen leraren beter betaald worden. Ook moet 
er minder bijles zijn, maar meer op school. Een idee is om mensen die nu bijles 
geven leerkracht te laten worden.

Adviezen/Conclusies van de Ronde Tafel MEEDENKEN
over de klimaatproblemen. 

Deelnemers waren Lana en Dana uit Syrië, Jady-Ann, Isa en Tamar van de 
Kinderraad, de moeder van Isa en Tamar en Sonia. Het gesprek is in het Nederlands 
en Engels gevoerd, waarbij door Sonia en Lana naar het Arabisch werd vertaald en 
door Julia naar het Engels.
 
De discussie spitste zich toe op het recht van kinderen en jongeren om mee te 
praten en gehoord te worden (Art. 12 van het IVRK). De grenzen daarvan zijn 
verkend aan de hand van voorbeelden van Julia’s 3-jarige kleindochter Ruby, die 
altijd zegt: ‘Maar ik wil ‘t.’
Soms kan iets wel maar soms ook niet. We zijn het erover eens dat volwassenen 
de verantwoordelijkheid moet nemen om kinderen te beschermen tegen gevaar en 
ongezonde dingen. Maar ook dat er voldoende ruimte moet zijn om nieuwe dingen 
uit te proberen.
Vervolgens zijn we in gesprek geraakt over het klimaat. Alle mensen aan de 
tafel maken zich er zorgen over. Julia heeft het een ander over de acties en 
speeches van Greta Thunberg verteld. Zij maakte zich ook zoveel zorgen over de 
klimaatverandering dat ze op haar 15e een schoolstaking is begonnen en voor het 
Zweedse Parlement is gaan zitten om er aandacht voor te vragen. Zij is daarna 
beroemd geworden en veel kinderen in de hele wereld hebben meegedaan. Sommige 
volwassenen vroegen haar waarom ze naar een kind zouden moeten luisteren. Haar 
antwoord was: dat hoeft niet. Maar luister dan naar de wetenschap, zodat wij weer 
zonder zorgen naar school kunnen en een toekomst hebben. Alle deelnemers aan de 
Ronde Tafel zijn het daar roerend mee eens.
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Daarna is er gepraat over mogelijke oplossingen: 

Wat je zelf kunt doen is: minder plastic gebruiken; minder vlees eten; geen voedsel 
verspillen of weggooien; geen troep op straat gooien; minder vliegen en meer reizen 
met de trein; spullen hergebruiken, vooral kleding; stemmen op een partij die deze 
dingen ook wil en de aarde wil beschermen in het belang van de kinderen. Maar het 
meeste moet door de overheid worden gedaan: zorgen dat vliegen duurder wordt 
en reizen met de trein goedkoper; alles eerlijker verdelen, zodat niet sommige 
mensen heel rijk zijn en van alles verspillen en veel mensen zo arm dat ze geen eten 
en drinken hebben; de regering moet samen met andere regeringen zorgen dat 
vervuiling en opwarming van de aarde worden gestopt.

Aan het eind is er nog gepraat over hoe we denken dat de toekomst er uit ziet. Het 
was fijn te merken dat de meeste jonge deelnemers niet pessimistisch willen zijn en 
hun best doen om de klimaatverandering tegen te gaan 

Foto: Damla Seven, Festival presentatie
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CONCLUSIE 
Er zijn veel ouders en kinderen blij gemaakt tijdens de festivaldag en het thema 
kinderrechten heeft weer de aandacht gekregen die nodig is om kinderen bewust 
te maken van hun rechten en plichten. Ook de verantwoordelijkheid voor kinderen 
om mee te denken en te praten is benut. Om het toekomstig beleid mede op basis 
van de mening en input van kinderen vorm te kunnen geven is het advies om 
gezamenlijk met de verschillende organisaties en de gemeente voor komende jaren 
een visie te ontwikkelen, waarbinnen verschillende doelgroepen en doelstellingen 
kunnen worden bereikt.

Er zijn veel problemen wereldwijd door het 
opgroeien in armoede en door complexe 
(wicked) problemen bijvoorbeeld
m.b.t. klimaat en milieu.
Kinderen zijn kwetsbaar en vormen 
tegelijkertijd ook de toekomst, zij hebben 
het recht om mee te beslissen en praten over 
onderwerpen die voor hen van belang zijn.

Onderwijs heeft een belangrijke rol als 
het gaat om kinderen bewust te maken 
van hun rechten en plichten en hoe zij zelf 
een positief verschil kunnen maken in een 
wereld die steed meer polariseert.

Wereldburgerschap en kinderrechten liggen 
naar onze mening in elkaars verlengde 
en wij geloven dat problemen niet op 
zichzelf staan, maar zijn verweven met 
de rest van de wereld. En daarom is het 
belangrijk om vanuit meerdere organisaties 
en de gemeente Amsterdam een solide 
visie te ontwikkelen voor toekomstige 
kinderrechtenfestivals, waarin met kinderen 
en jongeren over hun rechten wordt gepraat 
en over de manier waarop we ongelijkheid 
tegen kunnen gaan en racisme en 
discriminatie kunnen signaleren en stoppen

Foto: Bart Vink, voorzitter stadsdeel Zuid

Foto: Damla Seven, Festival presentatie
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