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Kinderrechten in de digitale omgeving 
 
De Délégué Général aux Droits de l’Enfant en het 
Kinderrechtencommissariaat verwelkomen 37 jongeren uit 18 landen of  
regio's van de Raad van Europa op 25 en 26 juni in Brussel om te 
praten over kinderrechten in de digitale omgeving. 
 

Zeven Kinderombudsmannen uit Europa komen luisteren naar wat 
jongeren te vertellen hebben over hun rechten. 
 

Op deze internationale bijeenkomst spreken de jongeren af welke ideeën en 

aanbevelingen ze samen naar voren schuiven voor de  jaarlijkse conferentie van 

de Europese Kinderombudsdiensten op 25-26 september in Belfast, Noord-

Ierland. 

 

De kinderen en jongeren tussen 11 en 18 jaar legden een participatietraject over het 

thema ‘kinderrechten in de digitale omgeving’ af in hun land. Een tweetal  jongeren 

vertegenwoordigen deze week hun land of regio in Brussel.  

 
Het Europees Netwerk van Kinderombudsdiensten (ENOC) koos het thema 
‘kinderrechten in de digitale omgeving’ voor zijn jaarlijkse conferentie omdat het niet 
meer weg te denken uit het leven van kinderen en jongeren. Sociale media biedt tal 
van participatiemogelijkheden en een ruimte toegang tot informatie. De kunst bestaat 
erin om het recht op participatie en het recht op bescherming met elkaar te verzoenen. 
De beste bescherming ligt wellicht juist in een vroege, begeleide participatie. 
Mediawijsheid speelt een sleutelrol, veeleer dan formele verbodsbepalingen en 
controlemechanismen. 
 
Voor het Europees netwerk van Kinderombudsdiensten mag de stem van jongeren 
zeker niet ontbreken. Wat vertellen kinderen en jongeren hier zelf over? Hoe kijken zij 
naar kinderrechten in de digitale omgeving? Via het participatieproject ENYA delen 
kinderen en jongeren uit 18 Europese landen of regio's hun ervaringen en meningen.  
Ze gaan het op de internationale samenkomst onder andere hebben over  privacy, 
betrouwbaarheid van informatie, reclame en influencers, verbonden zijn en sexting. 
 

Einde bericht 
 

Interview van een kinderombudspersoon of samenkomst 
bijwonen? 
 Contacteer David Lallemand,  communicatieverantwoordelijke van de Délégué 

Général aux Droits de l’Enfant  op +32 (0)474 951 903 
 
 

Achtergrond 
Het VN-Comité voor de Rechten van het Kind onderstreept het belang van 
digitale media voor verschillende kinderrechten: het recht op vrije, meningsuiting, op 
informatie, participatie, onderwijs, rust, ontspanning en spel, kunst en cultuur. 
 
Uit welke landen komen de jongeren? Albanië, Andalusië / Spanje, Baskenland / 
Spanje, België / FR, België / NL, Catalonië / Spanje, Cyprus, Estland, Frankrijk, 
Georgië, IJsland, Italië, Malta, Noorwegen, Noord-Ierland  (VK), Polen, Schotland 
(VK), Wales (VK) 
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Zeven aanwezige Kinderombudspersonen: Geneviève Avenard, Children's 
Defender, France; Koulla Yiasouma, Northern Ireland Commissioner for Children & 
Young People; Niall Muldoon, Ombudsman for Children, Ireland; Bernard De Vos, 
Ombudsperson for Children's Rights, Belgium; Salvör Nordal, Ombudsman for 
Children, Iceland; Nejla Peka, Deputy Commissioner for Children's Rights, Albania; 
Bruce Adamson, Children and Young People's Commissioner Scotland  
 

 Meer informatie over ENOC en ENYA 

 www.dgde.cfwb.be 

 www.kinderrechtencommissariaat.be 

 

De filmpjes van de Vlaamse jongeren zijn terug te vinden op het YouTube kanaal van 

het Kinderrechtencommissariaat rond 12u30: 

https://www.youtube.com/user/Kinderrechtencom 

http://enoc.eu/
http://enoc.eu/?page_id=179
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/
https://www.youtube.com/user/Kinderrechtencom

