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Vlaams Actieplan Kinderrechten - Kindvriendelijke vertaling Vlaams kinderrechtenbeleid
In het eindverslag van het Vlaams Actieplan Kinderrechten 2011-2014 staat bij VAK 2:
Kinderrechteneducatie en -informatie een actie waarbij het VN-Comité een oproep doet
om een kindvriendelijke vertaling te maken van het Vlaams kinderrechtenbeleid.
Hierdoor zouden kinderen en jongeren beter op de hoogte moeten zijn over zaken die
hen aanbelangen.
Het VN-Comité sprak zich al uit over de kindvriendelijke vertaling van het Verdrag inzake
de Rechten van het Kind.
Wat is de stand van zaken in verband met de kindvriendelijke vertaling van het Vlaams
kinderrechtenbeleid? Werd dit proces al opgestart? Zo ja, wanneer wordt het resultaat
verwacht? Zo neen, wanneer staat dit gepland?

SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL

ANTWOORD

op vraag nr. 210 van 8 mei 2015
van TINE SOENS

Het VN – Comité voor de Rechten van het Kind heeft bij de bespreking van zijn
gecombineerd derde en vierde periodiek verslag (juni, 2010) België aanbevolen dat “het
derde en vierde periodiek verslag, de geschreven antwoorden die door de Lidstaat
werden ingediend en de bijhorende aanbevelingen (slotbeschouwingen) die het Comité
heeft aangenomen, verspreid worden in alle officiële talen van de Lidstaat onder het
grote publiek, het maatschappelijk middenveld, jeugdverenigingen, media en andere
professionele groepen en kinderen, om zo een debat op gang te brengen en een
bewustzijn te creëren betreffende het Verdrag, zijn Facultatieve Protocollen en de
implementatie en opvolging ervan.”
In het kader van het Vlaams Actieplan Kinderrechten 2011 – 2014 van de vorige Vlaamse
Regering, was er inderdaad voor gekozen om over te gaan tot een kindvriendelijke
vertaling van het Vlaams kinderrechtenbeleid. Na enige prospectie bleek dat het
communicatiekanaal dat het meest kinderen bereikte, Klasse was. Bovendien bleek dat
de redactie van Klasse van plan was om bijzondere aandacht te besteden aan de 25 ste
verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. De besparingen bij Klasse hebben gemaakt
dat we van deze plannen hebben moeten afzien.
Ondertussen gaf de Vlaamse Regering op vrijdag 22 mei 2015 haar principieel akkoord
aan het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Momenteel wordt het advies
ingewonnen van de Strategische Adviesraden, de Vlaamse Jeugdraad en het
Kinderrechtencommissariaat, waarna het plan tegen ten laatste 25 juli 2015 zal worden
overgemaakt aan het Vlaams Parlement. Overeenkomstig het decreet van 2012 op het
jeugd- en kinderrechtenbeleid moet dit plan uitvoering geven aan de slotbeschouwingen
van het Comité. Zodoende is dit een nieuwe gelegenheid voor de Vlaamse Regering om
haar jeugd- en kinderrechtenbeleid te vertalen naar de leefwereld van kinderen en
jongeren.
Als Vlaams minister van Jeugd, bevoegd voor de coördinatie van het kinderrechtenbeleid,
neem ik mij voor om uiterlijk in 2016 werk te maken van een kindvriendelijke vertaling
van het JKP.

