
INVESTEREN IN  

KINDEREN  

BINNEN EUROPA

LANDEN 

DIE SAMENWERKEN
B E S T A A T  U I TDE EUROPESE UNIE
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EÉN VAN HAAR 
TAKEN IS DE 
EUROPESE 
REGERINGEN 
ADVISEREN OVER 
BELANGRIJKE 
DINGEN.

• Om dit probleem op te lossen:  
• herinnerde de Europese Unie de landen aan hun belofte om de 
kinderrechten (zoals het recht op onderwijs en het recht op toegang 
tot de nodige zorgen voor alle kinderen) te bevorderen en verdedigen;  
• gaf de Europese Unie de landen advies over hoe zij de kinderarmoede 
kunnen bestrijden. 

Onlangs bracht de EU 
richtlijnen uit over hoe 
de regeringen hun geld 
aan kinderen kunnen 
besteden. Dit deed 
de EU omdat ze zich 
zorgen maakt over de 
kinderarmoede in Europa



DE AANBEVELING 
BEVAT 3 
BELANGRIJKE 
BELOFTEN…

1 OP 4 KINDEREN 
LOOPT RISICO OP 
ARMOEDE EN SOCIALE 
UITSLUITING

1 2 3 4

Een kind dat niet beschikt 
over levensnoodzakelijke 
voorzieningen is vaker ziek 
en doet het meestal minder 
goed op school dan andere 
kinderen..



DE EERSTE 

BELANGRIJKE  

BELOFTE 

1

De regeringe
n moeten hard 

werken om  

ervoor te z
orgen dat k

inderen en 
hun 

gezinnen de
 nodige ste

un krijgen. 

DUS... Moeten gezinnen 
toegang krijgen tot 

aangepaste en  
betaalbare 

kinderopvang.

Moeten ouders voldoende 
geld krijgen om aan de 

gezinsbehoeften te kunnen 
voldoen.



OUDERS EN 

WETTELIJKE 

VOOGDEN MOETEN 

HUN BEROEPS- EN 

GEZINSLEVEN KUNNEN 

COMBINEREN

Zo moeten

 brengen met hun kinderen
hebben om door te

ouders voldoende vrije tijd 



DE TWEEDE  

BELANGRIJKE  

BELOFTE
De regeringe

n moeten hard 
werken om 

ervoor te z
orgen dat k

inderen en 
hun 

gezinnen de
 nodige ste

un krijgen... DUS...
moeten 

alle kinderen 
toegang kunnen krijgen 
tot gezondheidsdiensten 

(artsen, verpleegkundigen, 
ziekenhuizen, tandartsen,  

geneesmiddelen); 

moeten kinderen de 
nodige ondersteuning op 

school krijgen om zich vanaf 
een zo jong mogelijke leeftijd 

te kunnen ontplooien; 

moeten 
kinderen op een 

veilige plek kunnen wonen 
en moet aan hun behoeften 

worden voldaan wanneer ze van 
hun gezin worden gescheiden. Zo 

moeten ze kunnen worden 
opgenomen in een  

pleeggezin.
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De kostprijs van
 

buitenschoolse
 activiteiten

 

mag niet te h
oog zijn. Alle 

kinderen moeten kunnen 

deelnemen.

Kinderen moeten hun mening kunnen geven wanneer er  beslissingen worden 
genomen. Bijvoorbeeld wanneer er een 
nieuwe speeltuin wordt gebouwd of wanneer hun school zal verhuizen.

DE DERDE 
BELANGRIJKE  

BELOFTE
De regeringe

n moeten hard 
werken om ervoor te 

zorgen dat
 alle kinder

en kunnen deelne
men aan 

activiteiten
 die ze zelf

 graag doen
, ongeacht h

un 

achtergron
d.

BIJVOORBEELD
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WAAROM IS DIT 

BELANGRIJK 

VOOR JOU? ??
Het is  

belangrijk dat je 
weet welke be-

loften jouw regering 
aan de kinderen 

maakt. 

Als je denkt dat jouw regering haar beloften niet houdt wil je misschien contact opnemen met jouw lokale politici om hen te herinneren en hen te vragen beter hun best te doen.



WAT WORDT 

VAN DE 
REGERINGEN 

VERWACHT?  

Landen moeten aan hun

denken als ze geld aan kinderen besteden

beloften op vlak van kinderrechten



KINDEREN  
BETREKKEN BIJ  
HET NEMEN VAN  
BESLISSINGEN



DE  
TOEKOMST 

VOORBEREIDEN 



ZORGEN  
VOOR EEN  

GOEDE  
SAMENWERKING



BESLUITEN NEMEN  
OP BASIS VAN  

CORRECTE  
INFORMATIE



FINANCIËLE MIDDELEN  
EN STEUN VRAGEN  

AAN DE EUROPESE UNIE 
INDIEN NODIG OM  

BELOFTEN NA TE KOMEN



Eurochild_orgFacebook

www.eurochild.org

Dit is een aangepaste kindvriendelijke versie van de 
aanbeveling “Investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van 
achterstand doorbreken”, die de Europese Commissie in 
2013 heeft bekendgemaakt.

Deze publicatie wordt gefinancierd door het EU-programma voor 
werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSi) 2014-2020. De meningen 
van Eurochild zijn niet noodzakelijk de standpunten of meningen van de 
Europese Commissie. Het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale 

innovatie (EaSi) 2014-2020 is een Europees financieringsinstrument dat rechtstreeks door 
de Europese Commissie wordt beheerd en dat dient voor de tenuitvoerlegging van de Europa 
2020-strategie. Ga naar http://ec.europa.eu/social/easi voor meer informatie. 

We bedanken Laura Lundy van het Centrum voor kinderrechten van de 
Queen’s University van Belfast en de kinderen (van 10 tot 14 jaar) voor 
de talrijke adviezen.
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