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WORKSHOP: WAT HEBBEN KINDERRECHTEN TE MAKEN MET KINDERBOEKEN?  

NAIMA CHARKAOUI, KINDERRECHTENCOALITIE VLAANDEREN 

 

Na een inleiding over de persoonlijke ervaringen van de spreekster met – al dan niet diverse – kinderboeken, 

namen we het Kinderrechtenverdrag onder de loep. Het ‘Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind’ 

(1989) is een mensenrechtenverdrag specifiek op maat van kinderen. Het telt 3 pijlers van rechten:  

bescherming (protectie), toegang tot voorzieningen en diensten (provisie) en participatie. Ook zijn er 4 

leidende basisprincipes: recht op (over)leven en ontwikkeling, non-discriminatie, participatie en het belang van 

het kind. Het Verdrag is door bijna alle landen ter wereld aangenomen. 

Er staat geen specifiek recht op ‘diverse kinderboeken’ in het Kinderrechtenverdrag. Als je het Verdrag in zijn 

geheel bekijkt, ligt het belang van etnisch-cultureel diverse kinderboeken wel in het logisch verlengde ervan. Zo 

gaat artikel 30 specifiek in op de rechten van (onder meer) culturele en taalkundige minderheden. 

Kinderboeken worden expliciet genoemd in artikel 17, over de ‘massamedia’.  Dit artikel besteedt ook aandacht 

aan het belang van culturele diversiteit en aan de rechten van minderheden. Verder verwijst het naar de 

functies van onderwijs, zoals opgenoemd in artikel 29. Daar wordt het belang benadrukt van “het bijbrengen 

van eerbied voor de ouders van het kind, voor zijn of haar eigen culturele identiteit, taal en waarden, voor de 

nationale waarden van het land waar het kind woont, het land waar het is geboren, en voor andere 

beschavingen dan de zijne of de hare”.   

Diverse kinderboeken hebben ook een link met 2 basisprincipes van het Kinderrechtenverdrag: non-

discriminatie en participatie. Indien we het belangrijk vinden dat kinderen toegang hebben tot kinderboeken 

die aansluiten op hun leefwereld, kunnen we het als een vorm van (onbedoelde) discriminatie beschouwen dat 

kinderen uit minderheidsgroepen daarvoor geen aanbod vinden. Qua participatie hoeven kinderen niet per sé 

spontaan te vragen naar ‘diverse kinderboeken’, dat bewustzijn is er immers niet altijd. Wel merken we vaak 

dat kinderen, eens men dergelijke boeken aanbiedt, duidelijk vragende partij zijn naar meer. Op die manier 

kunnen ze dus hun mening vormen en dient het aanbod daarmee rekening te houden. 

In het gesprek dat hierop volgde, waren we het erover eens dat er gewoon veel meer kwalitatieve diverse 

kinderboeken en verhalen nodig zijn. Nog los van de juridische betekenis hebben kinderen vandaag daar 

gewoon recht op. Een groter aanbod moet ook een grotere diversiteit  toelaten: immers niet elk kind met een 

bepaalde afkomst zal zich herkennen in elk verhaal over een ander kind met dezelfde afkomst. Ook 

benadrukten we dat het uiteraard niet exclusief is: kinderen met een diverse achtergrond kunnen tegelijk ook 

aansluiting vinden bij boeken die niet per sé vanuit dat perspectief geschreven zijn, en er bestaan ook boeken 

die kinderen met heel uiteenlopende afkomsten lijken te bekoren. Verder was iedereen het over eens dat 

diverse kinderboeken ook belangrijk zijn voor kinderen die zelf geen diverse achtergrond hebben. Zelfs als hun 

buurt of zelfs gemeente relatief ‘monocultureel’ is, groeien ze uiteindelijk op in een samenleving die steeds 

diverser wordt. Wel heerst de indruk dat de interesse – en soms zelfs de openheid – tegenover diverse 

kinderboeken bij verantwoordelijken in dergelijke regio’s vaak minder groot is dan in (groot)steden waar al een 

grote diversiteit aanwezig is. 

Diverse kinderboeken verdienen dus zeker een grotere plaats in het kinderboekenlandschap, naast vele andere 

boeken. Kinderen kunnen er hun eigen leefwereld in herkennen en kennismaken met de leefwereld van andere 

kinderen in onze diverse samenleving. Een duidelijke opdracht voor alle verantwoordelijken op het vlak van 

kinderboeken!  

 

http://kinderrechtencoalitie.be/content.aspx?l=006.007.007

