13 maart 2010, Vlaams Parlement, Brussel

Kinderparlement eist boeiende boeken voor kinderen die minder vlot lezen
Ook kinderen die niet goed kunnen lezen, hebben recht op leuke boeken. Dat beslisten
kinderen tussen 9 en 12 jaar vandaag tijdens een bijzondere zitting in het Vlaams
Parlement. Met een Bijzonder Boekenparlement openden 300 kinderen en 22 auteurs en
illustratoren de 39ste Jeugdboekenweek, in aanwezigheid van prinses Mathilde.
Deze middag, aan de start van de Jeugdboekenweek, namen 108 volksvertegenwoordigers tussen 9
en 12 jaar oud deel aan een bijzondere parlementaire zitting over het recht op boeken. Zij hielden
een uitvoerig debat en aansluitende stemming. Hun conclusie luidt dat ook kinderen die niet goed
kunnen lezen, recht hebben op leuke boeken.
Aan het debat namen afgevaardigden uit alle hoeken van het land deel, onder meer via het
Minderhedenforum, Samenlevingsopbouwwerk, het Rode Kruis, verschillende kindergemeenteraden
en de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Ze bespraken verschillende thema’s:

- alle kinderen hebben het recht om elke dag voorgelezen te worden
- alle kinderen hebben het recht op een vrij leesmoment op school
- alle kinderen hebben het recht om eigen boeken te hebben
- alle kinderen hebben het recht om zelf te kiezen wat ze lezen
- Ook kinderen die niet goed kunnen lezen, hebben recht op leuke boeken
De volksvertegenwoordigers voor één dag vragen aan de Minister van Cultuur om aandacht
te besteden aan al deze thema’s, maar het laatste thema het hoogst op de agenda te
plaatsen.
‘De boeken die gemaakt worden voor dyslectici zijn te kinderachtig.’
‘Ik vind dat eenzelfde boek in verschillende niveaus zou moeten bestaan.’
‘Zet moeilijke boeken op cd’s, zodat iedereen kan meelezen en meepraten.’
‘Ik lees voor aan mijn broer want die kan zelf niet goed lezen.’
Na de parlementaire zitting hielden 300 kinderen en 22 auteurs, illustratoren, muzikanten en acteurs
een boekenfeest met workshops en lezingen in de gangen en zalen van het Vlaams Parlement.
Allemaal rond één thema: kinderrechten en boeken.
Prinses Mathilde was aanwezig en leidde de stelling ‘alle kinderen hebben het recht om voorgelezen
te worden’ in. Ze praatte over het belang van voorlezen, zowel thuis als op school. Verhalen kunnen
helpen om kinderen weer blij te maken als ze zich niet zo goed voelen, benadrukte ze.
Het Bijzonder Boekenparlement is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lezen en het
Kinderrechtencommissariaat en meteen ook het nationale openingsfeest van de Jeugdboekenweek
2010. Die loopt van 13 tot 28 maart en zet met de slogan ‘Recht op boeken’ alles in het teken van
kinderrechten. Twee weken lang besteden scholen, bibliotheken, boekhandels en cultuurcentra extra
aandacht aan het recht op boeken en aan hoe rechten in kinderboeken aan bod komen. Samen
organiseren ze honderden activiteiten, waaronder meer dan 500 auteurslezingen. De coördinatie van
de Jeugdboekenweek is in handen van Stichting Lezen. (einde persbericht)

Meer info en beeldmateriaal:
www.jeugdboekenweek.be | www.kinderrechten.be
Kinderreporters maakten een videoverslag van het Bijzonder Boekenparlement, u vindt het vanaf
maandag online.
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