
 

 
Verdragen en richtlijnen 
 
Aan ons toekomstplan ‘Watoto kwanza’ liggen diverse verdragen en richtlijnen ten 
grondslag. Welke dat zijn lees je hier onder. 
 
Op 20 november 1989 is het Verdrag voor de Rechten van het Kind aangenomen door de 
Verenigde Naties. Hierin staat dat het kind, voor de volledige en harmonische ontwikkeling 
van zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van 
geluk, liefde en begrip. Tanzania heeft in 1991 dit verdrag ondertekend en conformeert zich 
hiermee aan bovenstaande tekst. 
 
In 2009 zijn richtlijnen opgesteld voor alternatieve zorg voor kinderen, ontwikkeld door de 
'NGO werkgroep ‘alternative care’ van de Commissie voor de Rechten van het Kind.1 
 
In 2013 is het handboek ‘Moving Forward, Implementing the guidelines for the alternative 
care for children’ verschenen. Het is een handleiding om bovengenoemde richtlijnen in de 
praktijk te brengen. Ieder aangesloten land was vrij om deze richtlijnen te volgen of niet. 
 
In 2014 onderzocht SOS Children’s Villages International de implementatie van deze 
richtlijnen in een aantal landen in Afrika, waaronder Tanzania. Daarover verscheen het 
rapport “Drumming together for change, a child’s right to quality care in Sub-Saharan 
Africa.” Een van de algemene conclusies is dat de richtlijnen nauwelijks zijn ingevoerd in 
deze landen. Regeringen kijken nauwelijks naar de noodzaak van opvang in instituten. 
Hierdoor worden kinderen vaak onnodig of langer dan noodzakelijk in instituten geplaatst. 
Het rapport is over een ding heel duidelijk: een verandering komt alleen tot stand met 
medewerking van alle betrokken instanties. Er bestaat geen eenduidig, uitgestippeld pad dat 
bewandeld kan worden om deze verandering door te voeren. Alle betrokkenen drummen 
met verschillende ritmes maar samen kunnen deze ritmes zorgen voor een daadwerkelijke 
verandering voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. 
 
In februari 2015 heeft het comité voor de Rechten van het Kind een voortgangsrapport 
uitgebracht.2 Het comité is positief over de diverse maatregelen die in Tanzania genomen 
zijn, maar tegelijkertijd uit het comité de zorg dat het aantal kinderen dat opgroeit zonder 
ouderlijke zorg toegenomen is. Kinderen blijven bovendien in instituten zonder dat er wordt 
gekeken of de plaatsing nog zinvol is. Het comité doet aanbevelingen om de rechten van 
kinderen te verbeteren door het ondersteunen van hun biologische familie om zo 
uithuisplaatsing te voorkomen.3 
 
 
 
 

                                                      
1 http://www.bettercarenetwork.nl/pg-17382-7-61666/pagina/documentatie_-_verdragen_en_richtlijnen.html 

2 http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fTZA%2f 

CO%2f3‐5&Lang=en   

3 Source: (Unpublished UNICEF/DSW) MoHSW-DSW and UNICEF, Institutional Care Assessment Situation Analysis Report, 

2011.  

http://wetten.overheid.nl/BWBV0002508/2002-11-18
http://www.bettercarenetwork.nl/pg-17382-7-61666/pagina/documentatie_-_verdragen_en_richtlijnen.html


 

 
 
 
In 2016 zijn Richtlijnen voor re-integratie van kinderen uitgebracht door de Inter-Agency 
Group4 On Children’s Reintegration. Deze groep is in 2011 speciaal opgericht om re-
integratie van kinderen in alternatieve zorg met hun ouders, familie en gemeenschap te 
onderzoeken en te bevorderen. De richtlijnen zijn gebaseerd en bouwen voort op bestaande 
relevante Verdragen en richtlijnen voor de re-integratie van kinderen, zoals het 
Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties en de Richtlijnen voor alternatieve zorg. De 
Richtlijnen voor de re-integratie van kinderen gaan een stap verder en geven meer 
gedetailleerde instructies voor de re-integratie van kinderen. De Richtlijnen voor de re-
integratie van kinderen zijn niet juridisch bindend. 
 

                                                      
4 De organisaties vertegenwoordigd in de Inter Agency Group zijn: Better Care Network, CESVI , CPC Learning Network, 

ECPAT, Faith to Action Initiative, Friends International, Juconi Foundation, Maestral, Next Generation Nepal, Retrak, Save the 

Children, UNICEF, USAID and World Vision.  


