Den Haag, 9 mei 2019

Beste EP kandidaat,
Defence for Children-ECPAT Nederland, Edukans, Plan International, SOS Kinderdorpen,
Stichting Red een Kind en Terre des Hommes schrijven u aan namens de campagne Vote
for Children met een persoonlijke uitnodiging om Kinderrechtenkampioen te worden.
Kinderen vormen de helft van de populatie in ontwikkelingslanden. Ongeveer 100 miljoen
kinderen leven in de Europese Unie. In Nederland wonen 3,5 miljoen kinderen. Dat zijn niet
zomaar cijfers alleen, dat is de toekomst van de wereld.
De situatie van kinderen in Europa en daarbuiten is verontrustend. Europeanen vrezen een
minder goede toekomst voor hun kinderen vanwege de klimaatvoetafdruk, overbevolking,
ongelijke kansen van kinderen met diverse sociale achtergronden en populistische
tendensen. Buiten Europa, alhoewel er wel een vooruitgang geboekt wordt, leven kinderen in
veel landen nog altijd in extreme armoede, ervaren ze discriminatie en ongelijkheid. Neem
migrerende kinderen die het risico lopen slachtoffer te worden van mensenhandelaren, om
seksueel misbruikt te worden of betrokken te raken bij de ergste vormen van kinderarbeid.
Migrerende kinderen leven echter ook binnen de Europese grenzen. Ze zijn gevlucht en
zoeken asiel, ook in Nederland. In Europa groeien ook nog te veel kinderen in armoede op
en ze hebben niet altijd toegang tot het recht.
Wij hebben een Europa nodig dat voor ieder kind iets te bieden heeft. De Europese
Parlementsverkiezingen van deze maand geven het Europees Parlement een gelegenheid
om een wereldkampioen te worden van kinderrechten.
Daarom werken wij als kinderrechtenorganisaties samen met andere maatschappelijke
organisaties aan de bevordering van kinderrechten en verzoeken we de kandidaten voor het
Europees Parlement om Kinderrechtenkampioen te worden die zich zal inzetten voor het:
1. Doorbreken van de cycli van armoede, ongelijkheid en conflicten die kinderen
kansen ontnemen op volledige ontwikkeling;
2. Investeren in kinderen binnen en buiten Europa;
3. Luisteren naar de stem van kinderen, betrekken van kinderen in beslissingen die
kinderen aangaan, en voldoende gewicht geven daaraan in de besluitvorming.
Meer informatie over de prioriteit-terreinen en onze 7 verzoeken aan de toekomstige leden
van het Europees Parlement, inclusief de wens om de Intergroup on Children’s Rights weer
tot leven te roepen, zijn in de bijgesloten Call to Action te vinden en op onze website:
www.childrightsmanifesto.eu. Met het ondertekenen van deze Call to Action maakt u bekend
dat u als toekomstig lid van het Europees Parlement zich voor kinderen en hun rechten zult
inspannen.

Ieder potentieel Kinderrechtenkampioen ontvangt een prachtige pin met het Vote for Children
logo. Met het dragen van deze pin geeft u een signaal af dat u de Call for Action ondertekend
heeft en dat u de rechten van kinderen hoog in het vaandel wil houden. Uw naam, als
ondertekenaar van de Call to Action zal op de website van Vote to Children verschijnen. De
initiatiefnemers van de Call to Action zullen ook de kiezers updaten over de vooruitgang van
de campagne.
We kijken er naar uit om gezamenlijk onze krachten te bundelen om rechten van kinderen
binnen de Europese Unie en wereldwijd te garanderen.

Met vriendelijke groet,
Carel Kok,
CEO Terre des Hommes Nederland

