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AGENDA 2030: KINDERSPEL?
Kinderrechten en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
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Agenda 2030 omvat 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (de Sustainable Development
Goals – SDG’s) om te realiseren tegen 2030 en dient steeds meer als een kompas voor de
Belgische ontwikkelingssamenwerking, waarnaar zowel de gouvernementele samenwerking
als het middenveld hun acties oriënteren. Maar goed ook, want voor mondiale uitdagingen is
zo’n mondiale agenda wel aan de orde.
Centraal in Agenda 2030 staat het principe “leave no one behind”. Om duurzame ontwikkeling
te garanderen, moeten extra inspanningen geleverd worden voor personen in de meest
kwetsbare posities, waaronder kinderen. Ze zijn vatbaarder voor bepaalde ziektes en bijvoorbeeld kwetsbaarder voor misbruik. Ondanks de gerealiseerde inspanningen de laatste jaren
om de situatie van kinderen in de wereld te verbeteren, moeten nog vele uitdagingen aangepakt worden.
Hoewel in de Agenda 2030 niet wordt verwezen naar het Internationaal Verdrag inzake de
rechten van het kind (IVRK), zijn er toch tal van voorbeelden van interactie tussen elk van de
SDG's en de rechten van kinderen die deel uitmaken van het IVRK, waarvan wij er hieronder
enkele presenteren. In meer dan 10 van de doelstellingen zijn er specifieke indicatoren rond
kinderen. Dit betekent dat landen informatie moeten verzamelen over de situatie van kinderen
en hier ook over moeten rapporteren en uitwisselen om tot betere resultaten te komen.
Hoewel er niet voor elke SDG een indicator rond kinderen is, speelt de situatie van kinderen
wel een belangrijke rol in elke doelstelling.
Tegelijkertijd zijn kinderen en jongeren bijzonder belangrijke actoren in het ontwikkelingsproces. Ze dragen bij tot bewustwording over het klimaat, stellen sociale en gendernormen in vraag en ontwikkelen innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.
Nochtans worden ze nog te vaak beschouwd als passieve ontvangers van hulp in de plaats van
belangrijke actoren om mee samen te werken aan een duurzame ontwikkeling.
Toch vormen kinderen geen kleine groep. De wereldbevolking bestaat voor 35% uit kinderen1 .
In de regio’s waar de Belgische ontwikkelingssamenwerking actief is ligt dat percentage
veel hoger: 55% van de bevolking in de minst ontwikkelde landen is jonger dan 18 jaar.
In Sub-Sahara-Afrika ligt het percentage op 54%.
Kinderen zijn dus niet simpelweg de toekomst, ze zijn ook het heden. Hun noden en
rechten zijn vandaag belangrijk en hun inspanningen en potentieel om bij te dragen aan Agenda
2030 zijn niet te onderschatten.
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SDG 1 GEEN ARMOEDE
Bijna 385 miljoen kinderen leven in extreme armoede 2 . Meer dan
de helft van deze kinderen woont in Sub-Sahara-Afrika. Voor kinderen
is het risico om in armoede te leven veel groter dan voor volwassenen.
Bijna 20% van de kinderen in ontwikkelingslanden leeft in een gezin
dat overleeft op minder dan 1,90 dollar per dag. Wereldwijd zijn er
voor elke 100 jongens in extreme armoede 105 meisjes3 . Extreme
armoede bedreigt de andere ontwikkelingsdoelstellingen. Onder
voeding en ziektes hebben grote gevolgen voor de ontwikkeling van
een kind.

SDG 2 GEEN HONGER
Bijna de helft van de sterftegevallen van kinderen onder de 5 jaar
is te wijten aan ondervoeding 4 . Daarnaast hebben zo’n 51 miljoen
kinderen onder de 5 jaar ondergewicht. Ondervoeding leidt tot
verschillende gezondheidsproblemen: de groei van meer dan 30%
van de kinderen in Sub-Sahara-Afrika en Zuid-Azië is belemmerd door
ondervoeding.

SDG 3 GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN
Van elke 1.000 kinderen die geboren worden, sterven er 41 voor
hun vijfde verjaardag 5 . Ondervoeding, gebrek aan proper water en
hygiëne dragen bij aan bepaalde ziekten. In lage en middeninkomenslanden bevallen ongeveer 16 miljoen meisjes tussen 15 en 19 jaar,
onder wie 2,5 miljoen meisjes jonger dan 16 jaar6 . Complicaties
tijdens de zwangerschap en bevalling zijn één van de voornaamste
doodsoorzaken voor meisjes tussen 15 en 19 wereldwijd.
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SDG 4 KWALITEITSVOL ONDERWIJS
Over de hele wereld gaan ongeveer 263 miljoen kinderen en
jongeren niet naar school 7, waarvan bijna 30 miljoen een
handicap hebben 8 . Vaak zien we een verschil tussen jongens en
meisjes. In Sub-Sahara-Afrika, bijvoorbeeld, maakt slechts 1 op de
4 meisjes de middelbare school af. Gewoon naar school kunnen
gaan is niet genoeg. Wereldwijd zijn er meer dan 617 miljoen
kinderen en jongeren die niet over de basisvaardigheden in lezen
en wiskunde beschikken, terwijl de meerderheid van hen wel naar
school gaat 9 .
Tegen 2030 moeten alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven
die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen. In de klas
worden waarden, kennis en competenties aangeleerd die belangrijk
zijn voor het bevorderen van sociale mobiliteit, toegang tot waardig
werk, gendergelijkheid, vredesopbouw en democratie. Kwaliteitsvol
onderwijs biedt daarom een kader waarbinnen complexe uitdagingen
zoals klimaatverandering, globalisering of de hoge bevolkingsdruk
aan bod komen.10

SDG 5 GENDERGELIJKHEID
Meisjes tussen 5 en 14 jaar spenderen 40% meer tijd aan huishoudelijke taken dan jongens 11 . Ook krijgen meisjes wereldwijd te
kampen met schadelijke praktijken. Zo zijn vandaag meer dan 200
miljoen meisjes en vrouwen genitaal verminkt12 . Ook worden elk
jaar zo’n 12 miljoen meisjes uitgehuwelijkt voor hun achttiende
verjaardag. Daarnaast zijn meisjes vaker het slachtoffer van seksueel
geweld. Ongeveer 15 miljoen meisjes tussen de 15 en 19 jaar
hebben een verkrachting meegemaakt13 . 30% van de slachtoffers
van mensenhandel zijn kinderen, waarvan 23% meisjes en 7%
jongens14 .
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SDG 6 SCHOON WATER EN SANITAIR
Proper water, toegankelijke toiletten en goede hygiënepraktijken zijn
essentieel voor het overleven en de ontwikkeling van kinderen.
Elke dag sterven bijna 1000 kinderen aan ziektes gelinkt aan
gebrekkige water- en sanitaire voorzieningen15 . In landen met
hoge kindersterfte is diarree de voornaamste doodsoorzaak bij
kinderen onder de vijf jaar oud – meer dan pneumonie, malaria en
HIV/AIDS samen16 .

SDG 7 BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE
Veel kinderen over de hele wereld hebben weinig of geen toegang
tot moderne energie, wat een groot aantal negatieve gevolgen
kan hebben voor hun welzijn, opleiding, veiligheid en gezondheid.
Binnenluchtverontreiniging door het gebruik van brandbare stoffen
voor huishoudelijke energie veroorzaakte in 2012 4,3 miljoen doden,
waarvan 6 op 10 vrouwen en meisjes waren 17. Zij zijn namelijk de
grootste gebruikers van huishoudelijke energie.

SDG 8 WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE GROEI
Bijna 1 op 10 kinderen in de wereld werkt. In Afrika gaat het zelfs
om 1 op de 5 kinderen. In zijn ergste vorm kan kinderarbeid zich
omvormen in slavernij en uitbuiting (zowel seksueel als economisch)
en in sommige gevallen kan dit zelfs leiden tot de dood 18 . Aan dit
tempo zullen 121 miljoen kinderen nog steeds werken in 2025,
waarvan 52 miljoen in onveilige omstandigheden19 . Kinderarbeid
berooft kinderen van hun jeugd en toekomst. Het schaadt hun
fysieke, mentale, sociale en morele ontwikkeling en verstoort hun
scholing 20 .
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SDG 9 INDUSTRIE, INNOVATIE EN INFRASTRUCTUUR
Digitale technologieën bieden kinderen kansen op onderwijs en
leren, met name in afgelegen regio’s en tijdens humanitaire crisissen.
Digitale technologieën kunnen economische kansen bieden door
jongeren opleidingsmogelijkheden en toegang tot diensten voor het
vinden van een baan aan te bieden en door nieuwe soorten werk te
creëren. Maar ongeveer 29% van de jongeren wereldwijd – ongeveer
346 miljoen personen – zijn niet online. Afrikaanse jongeren zijn het
minst verbonden. Ongeveer 60% is niet online, vergeleken met slechts
4% in Europa 21 .

SDG 10 ONGELIJKHEID VERMINDEREN
Overal ter wereld worden miljoenen kinderen hun rechten ontzegd
en alles wat ze nodig hebben om gezond en sterk op te groeien,
vanwege hun geboorteplaats of familie van herkomst; vanwege
hun ras, etniciteit of geslacht; of omdat ze in armoede of met een
handicap leven. Investeren in de armste kinderen en hen gelijke
kansen geven om toegang te krijgen tot gezondheid, onderwijs en
bescherming is nodig om intergenerationele armoedecycli te doorbreken en de ontwikkelingsvoortgang te versnellen. Studies tonen
aan dat wanneer we beleid en programma’s rond de meest kansarme
landen ontwerpen, we eigenlijk meer en betere resultaten behalen
op een kosteneffectieve manier22 .
Kinderen die zonder ouderlijke zorg opgroeien of deze zorg dreigen te
verliezen, behoren tot de meest kwetsbare kinderen. Naar schatting
220 miljoen kinderen wereldwijd groeien op zonder de liefdevolle zorg
van een familie. Het versterken van families en het aanbieden van
kwaliteitsvolle alternatieve zorg voor kinderen die ouderlijke zorg
hebben verloren, is noodzakelijk om alle kinderen een gelijke kans te
geven. Geen enkel kind mag alleen opgroeien 23 .
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SDG 11 DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN
Wereldwijd wordt meer dan een derde van de kinderen die geboren
worden in een stad niet geregistreerd, wat maakt dat er weinig cijfers
te vinden zijn over het aantal kinderen dat wereldwijd in sloppenwijken opgroeit. Er wordt geschat dat zo’n half miljard kinderen in
informele nederzettingen zullen wonen tegen 2030 24 . Kinderen in
sloppenwijken, of kinderen die leven op straat hebben minder
toegang tot kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en zijn kwetsbaarder
voor publieke gezondheidsrisico’s en tijdens rampen.
Hoewel hier een indicator voor bestaat, zijn er geen wereldwijde
statistieken te vinden over het aantal kinderen dat getroffen wordt
door rampen. Wel weten we dat kinderen bijzonder kwetsbaar zijn
tijdens en in de nasleep van een ramp.

SDG 12 VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
Niet-verantwoorde consumptie- en productieprocessen hebben
ingrijpende gevolgen voor kinderen, zeker in onze partnerlanden.
Zo zijn er de afvalbergen, waar in ontwikkelingslanden ongeveer
15 miljoen mensen van leven door afval te sorteren en te verkopen 25 .
Velen van hen zijn kinderen. De gezondheidsgevolgen van dit soort
informeel en gevaarlijk werk zijn niet te onderschatten.

SDG 13 KLIMAATACTIE
Klimaatverandering zet fundamentele kinderrechten onder druk.
Het recht op onder andere voedsel, onderwijs en bescherming komt
in gedrang door de klimatologische veranderingen. Bijna 160 miljoen
kinderen leven vandaag al in gebieden van hoge of extreem hoge
droogte 26 . Daarbij zijn 13 miljoen kinderen op de vlucht voor de
gevolgen van klimaatopwarming, waar van 7 miljoen intern
ontheemd.
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SDG 14 LEVEN IN HET WATER
Oceanen en zeeën ondersteunen levensonderhoud en hele
gemeenschappen. Meer dan 3,1 miljard mensen over de hele
wereld zijn afhankelijk van vis voor ten minste 20% van hun
totale dierlijke eiwitinname. Vis speelt een cruciale rol in de
vroege ontwikkelingsstadia van een kind. Visconsumptie door
aanstaande moeders bevordert de neurologische ontwikkeling van
hun kinderen: van het bevorderen van optimale hersenontwikkeling
tot het verzekeren van sterke botgroei en het verschaffen van
voldoende niveaus van ijzer en zink 27.

SDG 15 LEVEN OP HET LAND
Ongeveer 1,6 miljard mensen zijn afhankelijk van bossen voor
hun levensonderhoud, waaronder ongeveer 70 miljoen inheemse
mensen. Bovendien is 80% van de mensen op het platteland
in ontwikkelingslanden afhankelijk van traditionele, op planten
gebaseerde medicijnen voor hun basisgezondheidszorg 28 . Een kind
zonder voldoende voeding en zorg kan zijn volledige fysieke of
cognitieve potentieel nooit bereiken.
Elk jaar sterven 1,7 miljoen kinderen omdat ze in een ongezonde
omgeving leven. Meer dan een op de vier sterfgevallen van alle
kinderen onder de vijf jaar zijn het gevolg van luchtverontreiniging,
passief roken, onveilig water, gebrek aan sanitaire voorzieningen,
ontoereikende hygiëne of andere milieurisico's. Het probleem is zo
groot geworden dat artsen het een "stille pandemie" noemen29 .
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SDG 16 VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN
In Sub-Sahara-Afrika is slechts 43% van de kinderen geregistreerd bij de geboorte 4 . Dit betekent dat ze niet bestaan voor de
staat en dus ook hun recht op sociale bescherming en het beschermen
van individuele rechten niet kunnen doen gelden.
Kinderen, waarvan de meerderheid meisjes, vertegenwoordigen bijna
30% van de slachtoffers van mensenhandel wereldwijd 30 .
Bijna 8 op de 10 kinderen in de leeftijdscategorie van 1 tot 14 jaar
werden regelmatig thuis blootgesteld aan psychische agressie en/of
fysieke straffen in 81 landen (voornamelijk in ontwikkelingslanden),
volgens beschikbare gegevens van 2005 tot 201731 .
Om de SDG’s te realiseren is het imperatief om kinderen in het hart
van het mondiale debat voor gerechtigheid te plaatsen en om dit
debat voorop te stellen als een opportuniteit en een motor van
ontwikkeling voor hen. Op die manier kunnen ze formele of gemengde
gerechtelijke systemen promoten die gelijke toegang garanderen voor
iedereen en die steun en bescherming biedt aan kinderen.

SDG 17 PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN
Om de SDG’s te halen, is een mix van financiering (offciële ontwikkelingshulp, private financiering en remittances) nodig, mét publieke
middelen. Zeker in de minst ontwikkelde landen en fragiele contexten
is het belangrijk om met publieke financiering te investeren in onderwijs, gezondheidszorg en sociale bescherming 32 .
Zorg daarom voor een realistisch groeipad voor de 0.7%-doelstelling voor ontwikkelingshulp. België spendeerde in 2018 echter
0,43% van het bni aan ontwikkelingssamenwerking. Het record van
0,64% in 2010 ligt ver achter ons. Sindsdien is de Belgische officiële
ontwikkelingssamenwerking met maar liefst 33% gedaald. Dit brengt
de engagementen voor de SDG’s in gevaar. 33
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AGENDA 2030 – KINDERSPEL?
Ondanks de vele realisaties van de voorbije decennia, liggen er nog heel wat uitdagingen voor ons om kinderrechten over de hele wereld te verbeteren.
Agenda 2030 is een ambitieuze agenda. Door rekening te houden met kinderen in de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kan hun leefsituatie op een inclusieve en duurzame manier verbeteren en een vooruitgang betekenen voor zowat elke doelstelling.
Kinderen dragen ook bij aan het ontwikkelingsproces.
De kinderrechtenbenadering, die we aanbevelen in het kader van de inspanningen
voor ontwikkelingssamenwerking, bouwt voort in het Internationaal Verdrag inzake de
Rechten van het Kind (IVRK), een normatief en internationaal geaccepteerd kader. Het
IVRK waarborgt de realisatie van alle mensenrechten in de kwetsbare kinderjaren
vanuit een holistisch perspectief en kent bijzonder belang toe aan participatie van
jongeren.
De kinderrechtenbenadering is een goede manier om op alle vlakken kinderen
en hun rechten centraal te stellen en zo op participatieve wijze duurzame ontwikkeling te garanderen.

LEES MEER OVER ONZE AANBEVELINGEN:

http://www.plateformedroitsdelenfant.be/
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Het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking is een informeel samenwerkingsverband met een expertise inzake kinderrechten en ontwikkelingssamenwerking. Het Platform
Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking streeft er naar om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren in België voor kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking.
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