Jeugdboekenweek opent met kinderparlement over recht op boeken

Vandaag openen meer dan driehonderd kinderen de
Jeugdboekenweek met een Bijzonder Boekenparlement
in aanwezigheid van Prinses Mathilde. Het evenement
start om 14 uur met een parlementaire zitting. Een
honderdtal kinderen debatteert er over het recht op
boeken en wat dat recht voor hen inhoudt. Zo zetten ze
de band tussen boeken en kinderrechten in de kijker.
Parlementsvoorzitter Jan Peumans opent, VRTjournaliste Annelies Beck leidt het debat.
Aansluitend zijn er voorleessessies en workshops over
boeken en kinderrechten voor alle aanwezige kinderen.
22 illustratoren, auteurs, muzikanten en acteurs zijn
ingeschakeld. Onder meer illustrator Klaas Verplancke,
auteur Gerda Dendooven en zangeres Esmé Bos zijn
van de partij.
De aanwezige kinderen werden uitgenodigd via welzijns- en sociale organisaties (zoals het Rode
Kruis, Het Minderhedenforum en Samenlevingsopbouwwerk) en via de kindergemeenteraden en de
Kinder- en Jeugdjury.
Prinses Mathilde zal de parlementaire zitting bijwonen en de aanwezige kinderen een stelling
voorleggen ter discussie. Nadien bezoekt ze de leeshoek en de stand van Luisterpunt. Vervolgens
brengt ze een bezoek aan de illustratorenmarkt. Tot slot luistert ze samen met de kinderen naar acteur
Jo Jochems en muzikant Stefan Wellens.
Het Bijzonder Boekenparlement is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lezen en het
Kinderrechtencommissariaat. Het recht op mooie boeken en verhalen mag dan een luxe lijken, maar
dat is het niet. Verhalen kunnen troosten of begrip bijbrengen voor wie het minder goed heeft. Ze
kunnen een duwtje geven om onrecht niet zonder meer te aanvaarden en om in actie te komen bij
onrecht, vlakbij of ver weg.

Om 17 uur is er een verslag van de parlementaire zitting en een persbericht beschikbaar bij het
onthaal. Beeldmateriaal (logo + affiche Jeugdboekenweek geïllustreerd door Klaas Verplancke)
kunt u downloaden via www.jeugdboekenweek.be >praktische info > pers en promo. Foto’s en
filmpjes zijn beschikbaar vanaf begin volgende week op www.jeugdboekenweek.be.

Programma
Parlementaire zitting (14 uur – 15 uur)
Koepelzaal (0)
Een honderdtal kinderen bespreekt in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement wat het recht op
boeken voor hen betekent. Onder de leiding van journaliste Annelies Beck debatteren ze over vijf
stellingen. Voorzitter Jan Peumans opent de zitting. Onder andere Prinses Mathilde, acteur Jo
Jochems, Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen en directeur van Stichting Lezen Majo de
Saedeleer leiden de stellingen in.
Volgende stellingen komen aan bod:
- Alle kinderen hebben het recht om zelf te kiezen wat ze lezen.
- Alle kinderen hebben het recht om eigen boeken te hebben.
- Alle kinderen hebben het recht op een (vrij) leesmoment op school.
- Alle kinderen hebben het recht om elke dag voorgelezen te worden.
- Ook kinderen die niet goed kunnen lezen, hebben recht op leuke boeken.
Het resultaat krijgt u om 17 uur mee in een neergeschreven verslag.

Illustratorenmarkt (13.30 uur – 17.30 uur)
Schelp (-2)
Op deze markt maken kinderen onder begeleiding van een illustrator een bladwijzer, stempel,
deurhanger, badge... Wie klaar is bij de ene illustrator, schuift door naar de volgende.
De aanwezige illustratoren zijn: An Candaele, Sabien Clement, Stefanie De Graef, Tom Schamp, Tom
Schoonooghe, Kaatje Vermeire, Klaas Verplancke en Jurgen Walschot.

Laat je voorlezen (13.30 uur – 17.30 uur)
Verschillende zalen (+2)
Auteurs lezen verhalen rond kinderrechten voor uit hun eigen boeken.
Deze auteurs komen voorlezen: Kristien Dieltiens, Bettie Elias, Siska Goeminne, Kolet Janssen, Tine
Mortier, Do van Ranst en Dirk Weber.

Kijken & luisteren (13.30 uur – 17.30 uur)
Verschillende zalen (+2)
Hier kunnen kinderen luisteren naar een verhaal met live muziek of beelden erbij.
Bart Voet begeleidt actrice en zangeres Esmé Bos. Stefan Wellens zorgt voor muziek terwijl acteur Jo
Jochems voorleest. Edward van de Vendel leest voor uit zijn stripgedichten terwijl de beelden
geprojecteerd worden. En accordeonist Gwen Cresens vormt een duo met auteur/illustrator Gerda
Dendooven.

Kennismaking met het Vlaams Parlement (15.45 uur – 17.30 uur)
Koepelzaal (0)
Een inleiding tot de werking van het Vlaams Parlement. Op kindermaat!

Jeugdboekenweek :: 13-28 maart 2010
Opzet
De Jeugdboekenweek is een project van Stichting Lezen voor kinderen tussen 4 en 12 jaar. Met dit
jaarlijkse boekenfestival willen we aandacht voor het plezier van lezen, voorlezen en naar illustraties
kijken, aan de hand van een kwaliteitsvol aanbod. Om het project te realiseren, werken we samen met
Locus (het steunpunt voor openbare bibliotheken en cultuurcentra), Boek.be en wisselende andere
partners.

Recht op boeken!
De Jeugdboekenweek vindt plaats van 13 tot 28 maart 2010. Het thema van deze editie is
kinderrechten, met als slogan Recht op boeken! Dat doen we aan de hand van de mooiste boeken,
omdat die juist vaak gaan over dat dak boven je hoofd en mensen die om je geven, over klein zijn en
groot groeien in veiligheid én vrijheid.

Leesproject
Per leeftijdsgroep stelt een redactie in opdracht van Stichting Lezen een gevarieerd boekenpakket
samen: het leesproject. Die pakketten bieden we scholen aan dankzij de samenwerking met Boek.be,
de uitgevers en de boekhandels. De bijhorende lestips zijn gratis ter beschikking op
www.jeugdboekenweek.be. Verder maken we een krantje vol boekentips dat gratis te verkrijgen is in
de bib en de boekhandel of op aanvraag bij Stichting Lezen.

Promotie- en feestmateriaal
Bij een Jeugdboekenweek hoort feestmateriaal. Stichting Lezen zorgt voor gadgets, feestelijke
vlaggetjes en affiches. Die zullen tijdens de Jeugdboekenweek te zien zijn in scholen, bibliotheken en
boekhandels. Illustrator Klaas Verplancke zorgde voor het affichebeeld en het logo. Deze beelden
zijn beschikbaar voor publicatie en te downloaden op www.jeugdboekenweek.be.

www.jeugboekenweek.be
Op deze site vindt u alle informatie over de Jeugdboekenweek: een overzicht van de materialen,
boekentips, het beeldmateriaal en nog veel meer. Kinderen kunnen er vanaf 1 februari via spelletjes,
weetjes en boekentips de Jeugdboekenweek ontdekken.

Bibliotheekspel
Stichting Lezen werkt ook dit jaar samen met Locus, het steunpunt voor onder meer de openbare
bibliotheken. Locus maakt een inspiratiegids en ontwikkelt een bibspel waarmee kinderen het aanbod
en de spelregels van de bib leren kennen. Bovendien bieden ze aan elke bib een expo aan, die kinderen
informeert over kinderrechten.

…en iedereen doet mee!
De Jeugdboekenweek is een campagne die sterk leeft in de bibliotheken en op school. In vrijwel iedere
gemeente worden Jeugdboekenweek-activiteiten georganiseerd. Een overzicht van de plaatselijke
initiatieven vindt u op www.jeugdboekenweek.be en www.uitinvlaanderen.be.

Kinderrechten en Recht op Boeken!
Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
In 1989 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het ‘Internationaal Verdrag inzake
de Rechten van het Kind’ aan. Op 20 november 2009 vierde het Kinderrechtenverdrag zijn 20ste
verjaardag. In België kreeg dit kinderrechtenverdrag begin 1992 kracht van wet. Het geldt voor al
wie nog geen 18 – en dus minderjarig – is.
Het Verdrag geeft aan kinderen ‘Participatierechten’ (recht op een eigen mening, mogen meedoen,
mee beslissen…), ‘Provisierechten’ (toegang tot diensten, informatie, hulp, onderwijs…) en
‘Protectierechten’ (bescherming tegen geweld, verwaarlozing…). Alle rechten zijn even belangrijk
en hangen samen. Het ene recht kan soms niet zonder het andere. Zo is het moeilijk om een eigen
mening te vormen als je geen toegang hebt tot informatie. Kinderrechten zijn onvoorwaardelijk en
voor alle kinderen gelijk. Kinderrechten zijn geen kinderwensen, of dromen die uitkomen.

Geeft het Verdrag kinderen Recht op boeken?
JA. Artikel 17 zegt dat de staten verplicht zijn om te: “(…) waarborgen dat het kind toegang heeft
tot informatie en materiaal uit een verscheidenheid van nationale en internationale bronnen, in het
bijzonder informatie en materiaal gericht op het bevorderen van zijn of haar sociale, psychische en
morele welzijn en zijn of haar lichamelijke en geestelijke gezondheid. Hiertoe dienen de Staten die
partij zijn: (…) de vervaardiging en verspreiding van kinderboeken aan te moedigen (…)”.
Het Verdrag wijst zeer duidelijk op de verantwoordelijkheid van de massamedia (artikel 17) om
informatie en materiaal te verspreiden die “tot sociaal en cultureel nut zijn voor het kind”. Ook
onderwijs dient gericht te zijn op de ontplooiing van de persoonlijkheid en de talenten van het kind
(art 29). Maar ook andere delen van het Verdrag ondersteunen dit. Artikel 6 zegt dat elk kind het
recht heeft zich in de ruimst mogelijke mate te mogen ontwikkelen en in staat moet gesteld worden
een eigen mening te vormen en te uiten (art 12). Daartoe heeft elk kind het recht om informatie te
verkrijgen of te verspreiden (art 13). Daarbij hoort de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
(art 14). Bovendien heeft elk kind het recht op vrije tijd, spel en deelname aan culturele en artistieke
activiteiten (art 31).
En zeg nu zelf: hoe kan dit alles zonder boeken?

Boeken voor hier en nu
Boeken zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Toch, het echte belang van boeken zit
hem niet zozeer in wat het kinderen in de toekomst zal opleveren. In en door boeken komen
kinderrechten tot leven. Boeken zijn belangrijk om wat ze vandaag met kinderen doen:
empowerment, houvast, troost, dromen, even alleen… Boeken maken je babbelziek, of leggen je
het zwijgen op. Boeken zijn meer dan onschuldig entertainment, ze durven kinderen ook prikken.
Ze leiden in in het bekende maar leiden ook weg naar het onbestemde. Ze doen kinderen loskomen
van de vertrouwde wereld en ze geven hen vertrouwen om op zoek te gaan naar hoe de wereld ook
anders zou kunnen zijn.

Wat doet het Kinderrechtencommissariaat?

Het Kinderrechtencommissariaat verdedigt en vertolkt de belangen, de noden en de rechten van
minderjarigen. Het ziet toe op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van
het Kind. Minderjarigen en volwassenen kunnen bij het Kinderrechtencommissariaat terecht met
vragen en klachten over kinderrechten en schendingen ervan. De melder krijgt advies of informatie,
hij wordt doorverwezen of het Kinderrechtencommissariaat bemiddelt.
Een melding kan ook een signaal naar de overheid worden. Wanneer het probleem wijst op
onduidelijke, ontbrekende of discriminerende regelgeving, signaleren wij dat aan het beleid. Het
Kinderrechtencommissariaat schrijft ook adviezen en beleidsdossiers, soms op vraag van
parlementsleden, en ook op eigen initiatief. De beleidsaanbevelingen maken duidelijk wat de
rechten en belangen van minderjarigen zijn en welke verbeteringen mogelijk zijn aan de
regelgeving.
Het Kinderrechtencommissariaat maakt zijn dienstverlening, zijn standpunten en
kinderrechtenverdrag bekend bij een ruim publiek. Het Kinderrechtencommissariaat informeert en
sensibiliseert via verschillende informatieproducten en informatiekanalen, evenementen en
campagnes. Op maat gesneden brochures over kinderrechten kunnen kosteloos besteld worden via
de website.
Meer info: www.kinderrechten.be of kinderrechten@vlaamsparlement.be.

Organisatoren en partners
Het Bijzonder Boekenparlement is een gezamenlijk initiatief van het Kinderrechtencommissariaat
en Stichting Lezen, in samenwerking met verschillende partners. Het komt tot stand met de steun
van het Vlaams Parlement en NMBS.

Het Kinderrechtencommissariaat werd in 1997 opgericht door het Vlaams Parlement om toe te
zien op de naleving van het Internationaal verdrag inzake de Rechten van het Kind. Het verdedigt
en vertolkt de belangen, de noden en de rechten van minderjarigen. Het
Kinderrechtencommissariaat formuleert standpunten en beleidsaanbevelingen, informeert en
sensibiliseert een ruim publiek. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij het
Kinderrechtencommissariaat terecht met vragen en klachten over mogelijke schendingen van
kinderrechten.

Voor meer informatie:
Kinderrechtencommissariaat
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
tel. 02 552 98 00
fax 02 552 98 0
kinderrechten@vlaamsparlement.be
www.kinderrechten.be

Stichting Lezen is de organisator van de jaarlijkse Jeugdboekenweek, in samenwerking met de
bibliotheken, het onderwijs en het boekenvak. Stichting Lezen werkt aan een betere leescultuur in
Vlaanderen. Daartoe organiseert de vereniging campagnes voor kinderen (zoals Boekbaby’s en
Kinder- en Jeugdjury) en volwassenen (zoals Iedereen Leest en Gedichtendag). Stichting Lezen is
het Vlaamse aanspreekpunt en expertisecentrum over lezen en leesbevordering. Stichting Lezen
wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Voor meer informatie:
Griet Loix, coördinator Jeugdboekenweek
grietloix@stichtinglezen.be , tel. 03 204 10 05
Sofie Dewulf, Pers en communicatie
sofiedewulf@stichtinglezen.be, tel. 03 204 10 01 of 0486 290 300
www.jeugdboekenweek.be | www.stichtinglezen.be

Stichting Lezen en het Kinderrechtencommissariaat danken:
Prinses Mathilde, de ministers van Cultuur en Onderwijs en het Vlaams Parlement en voorzitter Jan
Peumans,
NMBS, de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek Brussel, Luisterpunt, Bednet, LOCUS, JAVI-tv,
Boek.be,
Bibkwintet, Rode Kruis Vlaanderen, Opvangcentrum Wingene, Opvangcentrum Eeklo,
Brugfiguren, CKG De Kleine Vos, Kinder- en Jeugdjury Gent, Kinder- en Jeugdjury Grimbergen,
Kinder- en Jeugdjury Roeselare, Kindergemeenteraad Geetbets, Kindergemeenteraad De Haan,
Internationaal Comité Antwerpen, Kinder- en Jeugdjury Ham, Centrum voor de Ontwikkeling van
de Jeugd van Ghana Gent, De Zevensprong, Kinder- en Jeugdjury Deinze, Kinder- en Jeugdjury
Lochristi, Die-’s-lekti-kus, Samenlevingsopbouw Willebroek, Rank Wezemaal, Russische School
Het Geluk, Heilig-Hartcollege Ganshoren, Vereniging Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg
Antwerpen (VAGGA), Minderhedenforum, vzw Recht-Op, Basisschool De @penstaartjes en OnzeLieve-Vrouwecollege Antwerpen.
Bijzondere dank aan alle bibliotheken, uitgevers en boekhandelaars die in het hele land mee
Jeugdboekenweek vieren.

Omdat niet alleen kinderen in Vlaanderen recht hebben op boeken, maken wij via IBBY
(International Board on Books for Young People) € 1000 over voor de heropbouw van
bibliotheken in Haïti.

