Bijlage 2: Verslag Mini-conferentie
Op zaterdag 13 november kwamen ruim tachtig volwassenen, jongeren en kinderen naar
het Kinderrechtenhuis in Leiden voor de mini-conferentie die de Korcakstichting in
samenwerking met het Kinderrechtencollectief organiseerde. Gelukkig kon alles nog
doorgaan, ondanks de corona-beperkingen.
Het werd een inspirerende levendige dag met inbreng van de Kindercommissie van de
deelgemeente Amsterdam ZO, samen met de
voorzitter van de deelgemeenteraad Tanja
Jadnanansing, jongeren van LAKS, het Landelijk
Aktie Komitee Scholieren, van Childpress, van
Improbattle en de stichting Kindbehartiger.
In de inleiding benadrukte Arie de Bruin dat Janusz
Korczak al honderd jaar geleden pleitte voor
stemrecht voor jongeren en participatie van
kinderen op vele fronten. Waarom zou eenderde
deel van de mens-heid niet mee mogen doen? Wat
is dat voor rare vorm van discriminatie?
Zouden kinderen daar nog te dom voor zijn?…
Nou, dan moet je ook maar eens kijken naar al die
domme volwassenen. “Onder kinderen bevinden
zich net zoveel domkoppen als onder volwassenen”, zei Korczak.
Tako Rietveld, de Kindercorrespondent ging daarna
op zijn bekende enthousiaste wijze met iedereen in
gesprek. Moeten kinderen nou wel of niet
stemrecht krijgen? En waarom wel of niet?
Uri Sahin pleitte er namens het Kinderrechtencollectief voor om de stemgerechtigde leeftijd
in ieder geval te verlagen naar 16 jaar. Rotterdam en Amsterdam en nog enkele andere
gemeenten gaan daar in ieder geval bij de komende gemeenteraadsverkiezingen mee
experimenteren.
In verschillende sessies kwam “de stem van
kinderen” verder aan bod: wat is jouw stem waard
op school, thuis, in de politiek, bij echtscheidingen (Kindbehartiger), of op de sportclub?
Mogen kinderen voor spek en bonen mee doen of
nemen wij hen echt serieus?
Improbattle liet de zaal met improvisatietheater
daarna hier nog eens extra over nadenken en
actief meedoen.

Het geheel werd afgesloten met een toepasselijke blues.
Er was een heerlijke lunch, verzorgd door het Steunloket Migranten Leiden.
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Stemmige blues
Al hebben wij geen stemrecht, wij hebben wel een stem
en als je echt wilt luisteren, dan hoor je hem,
wij staan een beetje buitenspel, op het verkeerde been
wij zijn hier op de wereld, dus daar kun je niet omheen,
neem ons eens serieus, wij hebben mensenrecht
daar hebben jullie ons voor in de wieg gelegd!
Wij hebben ook een mening, wij zijn echt niet dom
hoe jullie met klimaat omgaan, dat vinden wij stom,
het gaat om onze toekomst, daar wringt dus echt de schoen
de wereld wordt veel mooier als wij ook mee gaan doen
neem ons nou serieus, wij menen het echt
daar hebben jullie ons voor in de wieg gelegd!
Er is geen enkel kind dat een oorlog begint
da’s altijd een volwassene die zo iets verzint,
maar wij krijgen de klappen, zo gaat dat nou altijd
geef ons dus ook een stem voor je eigen veiligheid,
neem ons nou serieus, wij menen het echt
daar hebben jullie ons voor in de wieg gelegd!
Zo zijn er nog wat dingen voor ons van belang
wij leven en wij voelen en hebben ook verstand
wij horen bij de wereld, wij zijn volledig mens
en daarom hebben wij deze ultieme wens
neem ons nou serieus, wij menen het echt
daar hebben jullie ons voor in de wieg gelegd!
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