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Schokkende feiten over de strijd van VN voor vrede  

 

In december 2015 was ik de gelukkige die de Jaap Doek Scriptieprijs in ontvangst mocht nemen. 

Naast een mooi geldbedrag, kreeg ik ook een driedaagse reis naar Genève om te zien waar het VN-

Kinderrechtencomité zetelt. Yukyung, werkzaam bij het Internationale Secretariaat van Defence for 

Children heeft mij deze dagen laten zien hoe de VN werkt en hoe er in het kinderrechtenveld wordt 

samengewerkt met de VN. 

 

Het is zeer boeiend om ter plekke in het gebouw van de Verenigde Naties meer te leren over het 

ontstaan van de VN en de Volkerenbond. De gids die de rondleiding geeft bij de VN gaf niet alleen 

geschiedenisles: hij vertelde nogal wat schokkende feiten over de strijd die de VN voert om vrede 

te garanderen. Bijvoorbeeld dat het totale budget van de VN minder is dan het budget dat 

Duitsland heeft voor Defensie. Het Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor Vluchtelingen 

(UNHCR) heeft bijvoorbeeld per vluchteling maar € 35,- om aan haar taken te kunnen voldoen. 

Ook kost het maar € 1,- om een landmijn te produceren, en wel 500 keer zo veel om een landmijn 

te verwijderen. Het beeld dat ik had van de van de VN is voor mij veranderd: het viel me vooral op 

met hoeveel energie  zij zich ondanks financiële beperkingen blijven inzetten voor het garanderen 

van mensen- en kinderrechten.  

 

Helaas is er in de vakantieperiode geen zitting van het VN-Kinderrechtencomité. Als alternatief heb 

ik een sessie bijgewoond van het VN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW). De rechten van meisjes en vrouwen in  Trinidad en Tobago, eilanden 

voor de kust van Venezuela, staan tijdens deze sessie centraal. Een delegatie van het eiland wordt 

door de Commissie aan de tand gevoeld over het overheidsrapport over de naleving van vrouwen- 

en meisjesrechten. Het gaat onder meer over overheidsingrijpen in het aantal 

tienerzwangerschappen, geboorteregistratie, vrouwen- en kinderhandel en het tegengaan van 

illegale prostitutie van vrouwen en minderjarige meisjes. Het valt me op dat iedereen in de zaal  

rustig en kalm was. Ik had meer vuurwerk verwacht, vooral vanwege de heftigheid van de 

onderwerpen die aan bod komen.  

 

Een geweldige en indrukwekkende ervaring om zo’n sessie bij te wonen, vooral omdat het in de 

grootste zaal van deze VN locatie is. De VN-Mensenrechtenraad (UNHRC) heeft hier normaal 

gesproken zitting. Al met al een interessante, leerzame en inspirerende driedaagse reis gehad! Veel 

gezien en geleerd. Het heeft er in ieder geval bij mij voor gezorgd dat ik nog gemotiveerder ben 

om me in te zetten voor de rechten van het kind. 

 

Mocht je de kans hebben om mee te doen aan de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs, dan zou ik 

dat zeker doen.   


