Manifest
Jongerentaskforce

De Jongerentaskforce van Augeo Foundation vindt dat kinderen met liefde en in
veiligheid moeten opgroeien. Volgens het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde
Naties hebben kinderen daar ook recht op. Toch zijn jaarlijks tussen de 90.000 en
127.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. En dagelijks zijn er nog te veel
van deze kinderen die zich niet gezien, gehoord of gesteund voelen. Daar willen wij
verandering in brengen. Wij, de Jongerentaskforce, vertegenwoordigen de stem van
kinderen en jongeren. Wat wij belangrijk vinden hebben we beschreven in ons
manifest. We willen de Nederlandse overheid, politici en beleidsmakers en praktijk
professionals vragen om hiervoor aandacht te hebben en we nodigen u graag uit voor
een gesprek hierover.

Om te beginnen informeer je alle kinderen over hun rechten

Informeer ons allemaal.
Zorg dat álle kinderen weten wat veilig opgroeien inhoudt. Daarvoor moet ieder kind informatie krijgen
over zijn recht op een geweldloze opvoeding en op passende hulp als hij dat nodig heeft. Als kinderen
voorlichting krijgen zullen zij eerder iemand in vertrouwen nemen en om hulp vragen. Geef daarom álle
kinderen en jongeren een makkelijke toegang tot informatie, concrete tips en handvatten in
kindvriendelijke taal.
Wij, de jongeren van de Jongerentaskorce, weten hoe het is om als kind te maken te hebben met
verwaarlozing of mishandeling. En er zijn heel erg veel kinderen zoals wij. Daarom hebben we 7
aanbevelingen, die van belang zijn voor alle kinderen in Nederland die te maken hebben met
verwaarlozing of kindermishandeling.

Zie ons.
Zorg dat je ons in beeld hebt. 1 op de 30 kinderen wordt thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel
misbruikt. Het is belangrijk dat omstanders en professionals weten wie deze kinderen zijn. Daarnaast
vinden wij het belangrijk dat niemand wegkijkt. Professionals niet, een ook de overheid niet. Deze
kinderen verdienen blijvende politieke aandacht.

En als je ons dan in beeld hebt:

Hoor ons.
Geef ons informatie over wie wat doet. Wij willen gewoon duidelijke uitleg over wie betrokken is en wat
er gaat gebeuren. Dan snappen we beter waar we aan toe zijn. Zorg daarom dat alle professionals met
wie wij te maken krijgen ons áltijd informatie geven over wie welke informatie heeft, wie allemaal
betrokken is en wie wanneer wat gaat doen. En kan er dan ook iemand zijn die ons vertelt dat wat er thuis
gebeurt niet onze schuld is?
Luister naar ons en neem onze mening serieus. Wat wij het allerbelangrijkste vinden is dat wij gezien en
gehoord worden. Laat merken dat je naar ons luistert en dat onze mening ertoe doet. Wij weten als geen
ander wat er speelt bij ons thuis. Zorg dus dat kinderen áltijd betrokken worden bij de beslissingen die ons
raken. Niet alleen in onze thuissituatie, maar ook bij beslissingen die de overheid neemt over kinderzaken.
Daarom pleiten wij voor een kinderminister.

Maar dan zijn we er nog niet; help ons ook:

Steun ons.
Zorg dat wij passende hulp krijgen. Te vaak horen wij verhalen dat kinderen geen hulp, of niet de juiste
hulp, hebben gekregen. Ieder kind heeft het recht op passende hulp. Dat betekent dat er voldoende en
geschikte hulp beschikbaar moet zijn, zonder lange wachtlijsten. Ook nadat we 18 zijn.
Zorg op zijn minst voor één vast en vertrouwd aanspreekpunt. Het vertrouwen van kinderen is geschaad
en daarom is het superbelangrijk dat we zien dat mensen er onvoorwaardelijk voor ons zijn en dat we
gezien, gesteund en gehoord worden. Voorkom voortdurende wisselingen van hulpverleners en zorg dat
ieder kind op zijn minst toegang heeft tot één vaste vertrouwensfiguur of steunfiguur.
Help ons veerkrachtig zijn. Door ons te steunen en aandacht te geven, kunnen wij herstellen van
ervaringen en weer vertrouwen krijgen in onszelf en in de toekomst. Help ons positieve ervaringen op te
doen. Daarom vinden wij het belangrijk dat volwassenen tijd en geld steken in herstel- en
steunprogramma’s voor kinderen en jongeren die thuis in de knel zitten.

En tenslotte; laat ervaringsdeskundige jongeren en volwassenen, meepraten:

Praat met ons.
Gebruik ervaringskennis. Wij, de jongeren van de Jongerentaskforce, maar ook nog vele andere mensen
in Nederland weten als geen ander hoe het is om op te groeien in onveiligheid. Luister goed naar onze
ervaringen en geef ervaringsdeskundigheid een belangrijke plek in beleid en praktijk.
Ervaringskennis is onmisbare kennis die je moet benutten!

