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Abstract 

Op 20 november 2009 werd het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) twintig 

jaar, bijgevolg het ideale moment om de impact ervan te evalueren. In deze thesis wordt toegespitst op 

één indicator van de doorwerking van het IVRK, d.i. bewustmaking, promotie en educatie, en één 

regio, Mwanza City in Tanzania. Via open interviews met verschillende relevante lokale actoren en de 

verspreiding van vragenlijsten onder leerlingen uit het lager,  het secundair, het publiek en het privaat 

onderwijs en onder plus18jarigen at random werd een eerste inzicht bekomen in de wijze waarop men 

in Mwanza de bevolking bewust tracht te maken van kinderrechten en in welke mate men daarin 

slaagt. Het werd duidelijk dat nagenoeg iedereen met de term kinderrechten vertrouwd is, maar dat de 

kennis redelijk oppervlakkig blijft. De overheid lijkt weinig actief te zijn of slaagt er niet in de lokale 

bevolking te bereiken. Ook is er geen enkele NGO die zich in Mwanza op lokaal niveau specifiek richt 

op de promotie van de rechten van het kind. Men verkrijgt informatie over kinderrechten vooral op 

school en via de verschillende mediakanalen. Doordat kinderrechten tot het onderwijscurriculum 

behoren, sinds de afschaffing van het schoolgeld het aantal schoolgaande kinderen enorm gestegen is 

en scholen van invloed zijn op de hele lokale gemeenschap, kunnen scholen als geleider dienen om het 

kinderrechtenproject tot bij de lokale bevolking te brengen. Al mag men niet vergeten dat 

bewustmaking slechts een klein onderdeel is van een langdurig proces, dat op holistische wijze 

ingevuld moet worden.     
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I. Inleiding 

 

1.1.  20 jaar kinderrechten: tijd voor een evaluatie 

 

Op 20 november 2009 werd het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) 20 jaar, 

het ideale moment om de concrete impact ervan te evalueren. Er bestaat heel wat academische theorie 

over kinderrechten, maar welke gevolgen hebben ze in de praktijk? Wat betekenen kinderrechten op 

het lokale niveau? Hoewel de ondertekening van een verdrag en de opname ervan in de nationale 

wetgeving noodzakelijk zijn voor de effectieve realisatie van de rechten van het kind, volstaat dit niet. 

Een andere onontbeerlijke stap bestaat uit het bekendmaken van die kinderrechten en het bewustzijn 

erover te vergroten. Iemand die zijn of haar rechten niet kent, kan deze niet nastreven. Net zomin kan 

men rechten waar men geen weet van heeft, respecteren. Het belang hiervan wordt ook in het IVRK 

zelf benadrukt. Artikel 42 van het Verdrag verplicht staten tot het bekendmaken van de kinderrechten 

uit het verdrag. (IVRK, 1989). Bewustmaking en educatie inzake kinderrechten is één van de eerste 

essentiële stappen die men moet ondernemen, wil men de kinderrechten ten volle realiseren. Een 

inzicht krijgen in de wijze waarop de overheid, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en andere 

actoren de bevolking bewust tracht te maken van het belang van kinderrechten en wat het resultaat 

hiervan is, kan aangeven in welke mate de universele normen naar de lokale realiteit vertaald zijn. 

Voor de effectieve implementatie van kinderrechten en het succesvol verder zetten van het 

kinderrechtenproject op internationaal, nationaal en lokaal niveau  is een doorgedreven bewustzijn van 

en kennis over kinderrechten bij de gehele bevolking onontbeerlijk.    

Het is zeer moeilijk, misschien zelfs onmogelijk om na te gaan in welke mate het Internationaal 

Verdrag voor de Rechten van het Kind het leven van kinderen daadwerkelijk in positieve zin heeft 

veranderd (De Roover & Rooms, 2007). Dergelijk onderzoek zou immers uit ontzettend veel 

variabelen bestaan. Bovendien is de situatie van kinderen en kinderrechten zo afhankelijk van plaats, 

geschiedenis, politieke context en culturele en sociale gewoonten dat er enorme verscheidenheid 

bestaat. Daarom spitst deze thesis zich toe op de situatie in één land, meer nog, op één bepaalde locatie 

en richt het zich op één indicator voor de impact van kinderrechten. Het niveau van kennis en 

bewustzijn over kinderrechten en het IVRK is één van de aspecten die een beeld kunnen geven van de 

implementatie van kinderrechten op lokaal niveau. Immers, wanneer niemand uit de onderzochte regio 

de rechten uit het IVRK kent en er geen publiek bewustzijn omtrent kinderrechten bestaat, kan men er 

van uitgaan dat het IVRK er weinig tot geen impact heeft gehad. Bewustmaking, kennisverspreiding 

en educatie vormen een duidelijke indicator van de doorwerking van het IVRK. We mogen echter niet 

vergeten dat er bij de realisatie van kinderrechten en de implementatie van het IVRK ontzettend veel 

facetten en actoren meespelen. Het bekendmaken ervan is slechts een klein onderdeel van een 

langdurig proces, dat op een holistische wijze ingevuld moet worden.    
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Deze studie spitst zich toe op Tanzania. Na het theoretisch kader volgt een uiteenzetting van de 

kinderrechtensituatie in Tanzania en de inspanningen van de overheid omtrent kennisverspreiding, 

bewustmaking en sensibilisatie over kinderrechten en het IVRK. Nadien wordt weergeven welk effect 

dit heeft op lokaal niveau en hoe de verschillende actoren zich inspannen voor de promotie van 

kinderrechten en wat de resultaten van deze inspanningen zijn. De casestudie hiervoor vond plaats in 

Mwanza, de tweede grootste stad van Tanzania en gelegen in het noordwesten, aan het Victoriameer. 

1.2. De Rechten van het kind 
 

1.2.1.  Het ontstaan van het kinderrechtenproject 

De wijze waarop naar kinderen gekeken wordt, wordt bepaald door cultuur, sociale gewoonten en het 

mens – en maatschappijbeeld (Verhellen, 2008). Tot het einde van de Middeleeuwen bestond de 

sociale categorie ‘kinderen’ als dusdanig niet. Het heersende mensbeeld  was dat van een passief 

wezen dat zelf niets kan veranderen aan de door God vastgelegde weg en enkel tracht te overleven. 

Kinderen waren niet meer en niet minder. Tot aan de 18de eeuw stond men redelijk onverschillig ten 

aanzien van kinderen. Met de Verlichting veranderde het maatschappijbeeld, en dus ook het 

mensbeeld, drastisch. De idee ontstond dat de mens in staat is om de eigen maatschappij te maken. 

Men geloofde dat men een ideale wereld kon construeren. Kinderen werden als ‘not yets’ gezien, ze 

waren de rijkdom van morgen, maar ook niet meer dan dat. Een kind was een object, een toekomstige 

volwassene die nog niets is, weet of kent. Bijgevolg was er ook in deze periode maar weinig te merken 

van een bewustzijn omtrent kinderrechten. In de twintigste eeuw kwamen kinderen in de wetgeving 

meer en meer als aparte categorie voor en voor het eerst ontstond ook de notie van kinderen als 

dragers van rechten. Gaandeweg werden kinderen niet langer als passieve wezens beschouwd, maar 

als actieve subjecten van rechten en zodoende was de weg vrij voor het ontstaan van een specifiek 

kinderrechtenverdrag waarin niet de bescherming van kinderen, maar de bescherming van hun rechten 

centraal staat.  

Bij de ontwikkeling van het kinderrechtendiscours op internationaal niveau kunnen verschillende fases 

geïdentificeerd worden (Alston & Tobin, 2005). De eerste fase speelt zich af van 1901 tot 1947 en 

bracht een einde aan de onzichtbaarheid van kinderen op het internationaal speelveld. Men had meer 

aandacht voor kinderen en dan vooral voor wat voor hen bedreigend was, zoals bijvoorbeeld de 

ernstige vormen van kinderarbeid en de kwetsbaarheid van kinderen in Wereldoorlog I. De 

Volkenbond en de Internationale Arbeidsorganisatie namen verklaringen aan om kinderen te 

beschermen. Zo was er in 1924 de Verklaring van Genève die weergaf wat de verplichtingen en 

verantwoordelijkheden van volwassenen ten aanzien van kinderen waren. Deze tekst werd in 1934 

bevestigd door de Volkenbond. Van 1947 tot 1977 was er veel aandacht voor internationale 

samenwerking, verdragen en mensenrechten. De gruwel van de twee Wereldoorlogen en de schaamte 
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daarover vormden de voornaamste aanleiding tot al deze activiteit en de Verenigde Naties (VN), de 

Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) en regionale mensenrechtenteksten 

zagen het levenslicht. Ook kinderen kregen specifieke aandacht, zoals in de VN-Verklaring over de 

rechten van het kind uit 1959. Kinderen en kinderrechten werden wel vooral benaderd vanuit een 

welzijn- en op noden gebaseerde aanpak, wat wil zeggen dat kinderen beschouwd werden als objecten 

die kwetsbaar en hulpeloos zijn en daarom specifieke bescherming nodig hebben. Van 1978 tot 1989 

steeg het kinderrechtenbewustzijn op internationaal niveau, wat culmineerde in de aanname van het 

Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. In de periode na het ontstaan van het IVRK, 

1989–2000, was het enthousiasme over kinderrechten erg hoog. Verschillende NGO’s startten met een 

werking omtrent kinderrechten en er werden twee optionele protocollen aan het IVRK toegevoegd (het 

Optioneel Protocol over de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten en het Optioneel 

Protocol over kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie, beiden van 5 mei 2000). In de 

laatste fase, 2001 tot heden, neemt de euforie ten aanzien van het mensenrechtenproject wat af. Staten, 

NGO’s en internationale organisaties realiseren zich dat het mensen- en kinderrechtenproject een 

enorme taak is. Er duiken stilaan ook tegenreacties op, zoals het afwijzen van het IVRK omwille van 

te grote inmenging in interne zaken en het beweren dat de financiële middelen die men heeft te 

beperkt zijn om kinderrechten na te streven, dat er andere en dringendere noden zijn. Hoewel het 

IVRK tot op heden in de praktijk weinig bereikt lijkt te hebben, er nog enorm veel werk te wachten 

ligt en er zelfs weerstand tegen opduikt, heeft de ratificatie van het Verdrag in 1989 toch een 

fundamentele verandering teweeggebracht: kinderen worden, althans op internationaal niveau, 

beschouwd als actieve subjecten met eigen rechten en zijn niet langer louter objecten van 

bescherming. Het kind werd niet langer gezien als slachtoffer, maar als een persoon met de capaciteit 

om het eigen leven te vormen terwijl het groeit en ontwikkelt en dat daarin  gesteund wordt door zijn 

omgeving (ACPF, 2008). De op rechten gebaseerde aanpak gelanceerd door het IVRK zorgde voor 

een belangrijke verschuiving in de conceptualisering van het kind. Het kind werd een sociale actor met 

competenties, inzichten en energie die het kan gebruiken om uitdagingen te overwinnen en bij te 

dragen aan zijn welzijn.  

Het IVRK bestaat uit een preambule en 54 artikels (IVRK, 1989). De eerste 41 artikelen bepalen de 

substantiële rechten van het kind en de verplichtingen van derden ten aanzien van kinderen. Artikel 42 

tot en met 54 behandelen de inwerkingtreding, de implementatie en het toezicht op de naleving van het 

IVRK. Het kinderrechtenverdrag omvat zowel burgerlijke, politieke, sociale, economische en culturele 

rechten en maakt daarmee een einde aan het traditioneel onderscheid dat gemaakt werd tussen deze 

twee categorieën (De Roover & Rooms, 2007). Doorheen het verdrag lopen vier niet van elkaar te 

scheiden basisprincipes: het beginsel van non-discriminatie (art.2), het belang van het kind (art.3), het 

recht op leven en ontwikkeling (art.6) en het recht op participatie (art.12). 
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Met het IVRK werd dus een op rechten gebaseerde benadering van kinderen geïntroduceerd welke de 

alomtegenwoordige nodenbenadering zou moeten vervangen (De Roover & Rooms, 2007). Niet alleen 

wat kinderen betreft, maar ook voor ontwikkeling in het algemeen wordt meer en meer vanuit een 

rechtenbenadering gewerkt. Het gaat dan over een model voor ontwikkeling gebaseerd op 

mensenrechtenstandaarden en gericht op de bescherming en promotie van mensenrechten. Het 

mensenrechtensysteem wordt hierbij geïntroduceerd in de plannen, het beleid en de processen van 

ontwikkeling. Ontwikkeling wordt als een recht naar voor geschoven en niet langer bekeken als een 

gunst of een vorm van liefdadigheid. In de rechtenbenadering wordt immers gesproken van 

rechthebbenden, zijnde alle mensen, en plichtendragers, waarbinnen staten de voornaamste categorie 

zijn. Mensen worden niet langer afhankelijk gemaakt van de liefdadigheid van anderen. Staten zijn 

verplicht om de rechten van mensen te vervullen, het gaat niet langer om een daad van 

menslievendheid. Zodoende zou bij een rechtenbenadering de financiering van ontwikkeling ook 

anders moeten lopen. Waar men bij een nodenbenadering op zoek gaat naar extra geld om de ergste 

noden te vervullen, is een staat volgens de rechtenbenadering verplicht om voldoende financiering te 

voorzien zodat de rechten gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast moeten rechtenhebbers niet passief 

afwachten tot de staat de rechten vervult, maar moeten zij de kans hebben hun rechten op te eisen. De 

staat heeft de plicht om te voorzien in structuren zodat de rechthebbende hiertoe de mogelijkheid heeft 

en zijn rechten kan uitoefenen. Het opeisen en het realiseren van rechten vereist echter dat de 

rechthebbende kennis moet hebben van zijn rechten en zo komen we bij het belang van 

kennisverspreiding en bewustmaking omtrent mensen- en kinderrechten.  

Naast het IVRK werd in Afrika ook op regionaal niveau aan kinderrechten gewerkt. Het African 

Charter on Human and Peoples’ Rights van 1979 bevat slechts een kleine verwijzing naar kinderen en 

dit vanuit een beschermend perspectief, maar in 1990 werd het African Charter on the Rights and 

Welfare of the Child (ACRWC) aangenomen. Het Handvest verschilt van het IVRK op sommige 

puntjes, zoals de bepaling dat alle personen onder de 18 jaar beschouwd worden als kinderen, daar 

waar het IVRK ruimte laat voor nationale wetgeving die een lagere leeftijdsgrens hanteert (ACRWC, 

1990). In tegenstelling tot het IVRK verliep de ratificatie van het ACRCW heel wat moeilijker. Het 

verdrag heeft het nodige aantal ratificaties om in werking te kunnen treden, pas behaald in 1999 en 

lange tijd bleef het aantal ratificaties erg beperkt, terwijl alle Afrikaanse landen, met uitzondering van 

Somalië, wel redelijk snel het IVRK hebben geratificeerd. Nu zijn 45 van de 53 landen uit de regio 

partijstaat bij het ACRWC (AU, 2009).  
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1.2.2. De implementatie van het IVRK 

Na de aanname van het IVRK, nu 20 jaar geleden, sprak men al snel vol bewondering over het 

Verdrag, het brak immers alle records (UNICEF IRC, 2004). Nog nooit had een verdrag zo snel de 

benodigde ratificaties om in werking te treden bekomen, nog nooit hadden zoveel staten zich 

aangesloten bij een internationaal verdrag en nog nooit was een verdrag zo allesomvattend. Ondanks 

dat er in dergelijke superlatieven over het Verdrag gesproken wordt, zijn schendingen van 

kinderrechten alomtegenwoordig. Om op de naleving van het IVRK toe te zien, werd met het Verdrag 

zelf een controleorgaan ingesteld: het Comité voor de Rechten van het Kind, dat zich in ‘Concluding 

Observations’ uitspreekt over de rapporten van de partijstaten en in ‘General Comments’ 

interpretatieve verklaringen geeft voor de verschillende artikels uit het Verdrag. Er wordt wel eens 

geargumenteerd dat het Comité weinig concrete macht heeft en dat haar aanbevelingen niet 

afdwingbaar zijn, toch heeft de rapporteringprocedure in vele landen aanleiding gegeven tot een 

wijziging in het kinderbeleid en een aanpassing van de nationale wetgeving.  

In General Comment No. 5 geeft het Comité uitleg over de implementatie van het IVRK en stelt het de 

‘General measures of implementation” voor (CRC, 2003). Het Comité gaat hierbij uit van drie artikels. 

Artikel 4, zijnde de plicht van staten om alle gepaste legislatieve, administratieve en andere 

maatregelen te nemen ter realisatie van de rechten erkend in het Verdrag, artikel 42, dat staten 

verplicht om de inhoud van het IVRK bekend te maken bij kinderen en volwassenen, en artikel 44 (6) 

dat de verplichting bevat om de rapporten aan het Comité voor iedereen beschikbaar te stellen. De 

algemene maatregelen die het Comité op basis van deze 3 artikels aanduidt als richtlijn voor staten om 

hun implementatieverplichting na te komen, kunnen samengevat worden in de acht hierna vernoemde 

onderdelen (UNICEF IRC, 2004). Het Comité voor de Rechten van het Kind benadrukt dat net zoals 

voor kinderrechten in het geheel ook voor deze acht maatregelen het ondeelbaarheidprincipe geldt. Het 

hervormen van wetgeving is de eerste richtlijn die het Comité aan staten oplegt. Het IVRK dient 

geïncorporeerd te worden in de nationale wetgeving. Bij de incorporatie van de kinderrechten in de 

nationale stelsels kunnen verschillende trends opgemerkt worden, bijvoorbeeld de hervorming van de 

grondwet, het aannemen van gewone wetgeving of het instellen van specifieke reguleringen of 

programma’s zonder de wet te hervormen. Het Comité staat achter een constitutionele verankering van 

het kinderrechtenverdrag of een allesomvattende kinderwet omdat dergelijke wetgeving het mogelijk 

maakt kinderrechten te ‘mainstreamen’ doorheen de gehele nationale wetgeving.  

Een tweede richtlijn voor de implementatie van het IVRK bestaat uit de aanbeveling om een 

onafhankelijke, nationale kinderrechteninstelling op te richten, zoals bijvoorbeeld een ombudsman 

voor kinderen of een  kinderrechtencommissariaat. Meer zelfs, het Comité voor de Rechten van het 

Kind stelt dat zo’n orgaan noodzakelijk is voor een succesvolle implementatie van het IVRK. 

Dergelijke instellingen kunnen immers een belangrijke rol spelen in het promoten, beschermen en 

opvolgen van de kinderrechten. Belangrijk is wel dat het niet blijft bij de formele oprichting van zo’n 
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organisatie, maar dat de instelling daadwerkelijk de financiële, materiële en politieke macht krijgt om 

iets te kunnen betekenen voor kinderrechten.  

Ten derde wijst het Comité op het nut van en de nood aan een coördinerend orgaan binnen de 

overheid. Kinderrechten moeten door alle overheidsdepartementen en op alle overheidsniveaus 

nagestreefd en gerespecteerd worden en de implementatie van het IVRK mag dus niet uitsluitend op 

de schouders van de departementen met een directe impact op kinderen terechtkomen. Mainstreamen 

van kinderrechten moet niet enkel binnen de wetgeving, maar ook binnen het hele 

overheidsfunctioneren gebeuren en hiervoor is coördinatie door een permanent overheidsorgaan 

noodzakelijk. Dat orgaan kan verschillende vormen aannemen, zoals een onafhankelijk orgaan of een 

subdivisie binnen een andere instelling, maar het is vooral van belang dat het voldoende financiële 

middelen ter beschikking heeft en dat het bij besluitvorming en beleidsvoering effectief kan 

doorwegen.  

Als vierde maatregel wordt de staat gevraagd te voorzien in een nationaal plan van actie voor 

kinderrechten en de implementatie van het IVRK. Dergelijk plan moet een reeks van duidelijke, 

kwantificeerbare en tijdsgebonden doelstellingen omtrent kinderrechten bevatten.  De vijfde richtlijn is 

het verzekeren van een kindvriendelijke budgetallocatie. Ook dient de implementatie van het IVRK op 

systematische wijze gecontroleerd en geëvalueerd te worden en is de betrokkenheid van de 

maatschappij, inclusief kinderen, essentieel (richtlijn zes en zeven). Als achtste, en voor dit werk 

belangrijkste richtlijn stelt het Comité voor de Rechten van het Kind dat er voldoende aandacht 

gegeven moet worden aan educatie, training en bewustmaking inzake kinderrechten en het IVRK.  

Het is vooral belangrijk dat staten beseffen dat de realisatie van kinderrechten meer inhoudt dan het 

ondertekenen van een verdrag en het aanpassen van de wetgeving. (UNICEF IRC, 2007).  

Hoewel in de eerste plaats de staat verplicht is om de bepalingen uit het IVRK te implementeren, moet 

er ook rekening gehouden worden met andere actoren (Alston en Tobin, 2005). Ten eerste dient 

gewezen te worden op de groeiende trend van decentralisatie waarbij de centrale overheid een deel 

van haar autoriteit, middelen en politieke, fiscale en administratieve bevoegdheden overdraagt aan 

lokale overheden. Lokale overheden zijn bijgevolg medeverantwoordelijk voor de realisatie van 

kinderrechten. De lokale overheid is daarnaast het overheidsorgaan dat zich het dichtst bij het kind 

bevindt en daardoor in principe het best geplaatst is om de belangen van het kind te behartigen. Echter, 

lokale overheidsstructuren zijn vaak niet voldoende uitgewerkt en daardoor erg inefficiënt. Bovendien 

hebben zij regelmatig te kampen met een ernstig gebrek aan financiële middelen en mankracht. 

Daarnaast blijkt er binnen lokale overheden vaak een schrijnend tekort te zijn aan kennis van en 

bewustzijn over kinderrechten en het IVRK. De centrale overheid moet haar verantwoordelijkheid 

opnemen om de lokale structuren voldoende uit te bouwen en van genoeg middelen te voorzien. 

Decentralisatie ontslaat de centrale overheid immers niet van haar verplichtingen.  
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Naast de lokale overheden spelen ook niet-statelijke actoren, in de eerste plaats NGO’s, een rol bij de 

implementatie van de kinderrechten (Alston & Tobin, 2005). Ook het IVRK zelf verwijst naar het 

belang van NGO’s voor de realisatie van de kinderrechten (bijvoorbeeld in artikel 24 (2) en 45).Op 

internationaal niveau werkten en werken NGO’s mee aan het ontwikkelen van initiatieven met 

betrekking tot kinderen en proberen ze staten te overhalen deze te ondersteunen. Nationaal kunnen 

NGO’s belangrijk zijn bij de implementatie van het kinderrechtenverdrag ondermeer door  te helpen 

bij het ontwerpen van wetgeving omtrent kinderrechten, door promotiecampagnes te organiseren en zo 

het publieke bewustzijn te verhogen en door de realisatie van kinderrechten op te volgen en te 

evalueren. Kleine, lokaal gerichte NGO’s lijken minder met het kinderrechtenverdrag vertrouwd te 

zijn, hoewel net deze organisaties belangrijk zijn voor de implementatie van kinderrechten op lokaal 

niveau. NGO’s zijn niet de enige actoren uit de civiele maatschappij, maar met betrekking tot de 

implementatie van kinderrechten lijkt het wel de enige groep die op dit gebied betrokken en actief is. 

Opdat de kinderrechten effectief gerealiseerd zouden worden, is echter ook nood aan de betrokkenheid 

van andere spelers, in de eerste plaats de kinderen zelf. Tot op heden besteden de overheid en de 

NGO’s in het algemeen redelijk weinig aandacht aan de participatie van kinderen. Dat hierin 

verandering moet komen is duidelijk, echter niet zo voor de handliggend. Nog al te vaak worden 

kinderen vanuit beschermend oogpunt benaderd, zonder rekening te houden met hun capaciteiten om 

zelf een mening te hebben en te uiten. 

Een andere belangrijke speler is de media, zoals televisie, radio, kranten en tijdschriften. De media 

heeft een nooit eerder geziene reikwijdte en invloed, en mag daarom niet over het hoofd gezien 

worden bij de promotie en realisatie van de rechten van het kind en het IVRK (Tobin, 2004; Woll, 

2000a). De media kan een enorme educatieve invloed hebben en mensen informeren en bewustmaken 

over de meest uiteenlopende onderwerpen en dus ook over kinderrechten. De media draagt bij in de 

constructie van het mens- en kindbeeld doordat zij de sociale, politieke en culturele waarden van een 

maatschappij reflecteert. Zij heeft echter ook de macht om dit beeld te beïnvloeden en te wijzigen, 

door stereotiepen te vermijden en mensen bewust te maken van kinderen als actieve dragers van 

rechten in plaats van passieve objecten. Om dit potentieel van de media ten volle te benutten, dient 

men in de opleiding van journalisten kinderrechteneducatie in te bouwen. Daarnaast moeten kinderen 

de kans krijgen te participeren. En natuurlijk moet men ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen 

toegang hebben tot de media. Zeker voor rurale gebieden in ontwikkelingslanden is dit een uitdaging. 

De media dient tenslotte de nodige budgetten ter beschikking te hebben, wat in ontwikkelingslanden 

niet altijd voor de hand ligt, zeker wat betreft de overheidskanalen. Dat de media erg belangrijk is voor 

de promotie van kinderrechten wordt door het IVRK zelf bevestigd in artikel 17 en eveneens erkend 

door het Comité voor de Rechten van het Kind. 
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Hoe kan men nu het IVRK daadwerkelijk een impact laten hebben op het lokale niveau? De kloof 

tussen de lokale autoriteiten en het nationale en internationale level mag niet te groot worden, er moet 

meer op lokaal niveau gewerkt worden, want daar moet de implementatie gebeuren (Levine en 

Veerman, 2000). Het IVRK is ontworpen voor de nationale overheid, maar een groot deel van de 

realisatie ervan dient op lokaal niveau en door de lokale autoriteiten te gebeuren. Men moet op het 

lokale niveau projecten installeren en steunen die de principes van het IVRK volgen en die tegelijk 

binnen de grenzen van de lokale cultuur vallen. Lokaal gerichte projecten zijn veel meer aangepast aan 

de lokale noden, en hebben bijgevolg meer kans op slagen. Wat betreft bewustmaking, promotie en 

educatie inzake kinderrechten kan eveneens verwacht worden dat projecten op het lokale level een 

grotere impact zullen hebben dan eender welke nationale campagne, aangezien het contact met de 

bevolking veel rechtstreekser is en men rekening kan houden met lokale gevoeligheden. De lokale 

autoriteiten moeten natuurlijk zelf de kinderrechten kennen en begrijpen, dus de eerste stap in dit 

proces is opnieuw bewustmaking en educatie.  

 

1.2.3. Universaliteit van kinderrechten 

Over het al dan niet universele karakter van mensen- en kinderrechten is al uitvoerig gedebatteerd. In 

dat debat wordt het begrip universaliteit meestal empirisch ingevuld, door te stellen dat als 

mensenrechten universeel willen zijn, ze in alle culturen wortels moeten hebben (Brems, 2003). Dit is 

natuurlijk niet het geval, waaruit men dan de conclusie trekt dat mensenrechten niet universeel kunnen 

zijn. De argumentering dat er onoverkomelijke verschillen bestaan tussen de culturen en dat daardoor 

waarden en normen slechts geldig kunnen zijn binnen een bepaalde culturele context 

(cultuurrelativisme) duikt nog regelmatig op en men tracht deze dan met allerlei argumenteringen te 

weerleggen. Wanneer men universaliteit echter als een normatief begrip beschouwt, dan vervalt het 

hele debat. Het gaat dan immers over de ambitie, de wil om de mensenrechten een zo ruim mogelijk 

geografisch en personeel toepassingsgebied te geven. Het cultuurrelativisme vertrekt vanuit de 

empirische vaststelling dat waarden en normen slechts binnen een bepaalde cultuur bestaan, om dan de 

stap te maken naar de normatieve conclusie dat de Westerse normen waarop mensenrechten gebaseerd 

zijn dus niet van toepassing kunnen zijn in andere culturen en er van universaliteit geen sprake kan 

zijn. Dit is een zwakke redenering. Men kan best wel de ambitie hebben om de mensenrechten over de 

hele wereld toegepast te zien. De redenering van het cultuurrelativisme is bovendien achterhaald door 

de feiten: mensenrechten worden nu over de hele wereld omarmd en an sich niet in vraag gesteld. De 

kritiek op mensenrechten vanuit andere culturen wijst de rechten niet af, maar uit de bezorgdheid van 

die niet-Westerse culturen dat er te weinig aandacht is voor de specifieke omstandigheden van het 

niet-Westerse leven. Het gaat dan niet enkel om culturele, maar ook om politieke en economische 

verschillen. Afrika verschilt enorm van de Westerse wereld en dat moet in het mensenrechtendiscours 

weerspiegeld worden. Er is nood aan een domesticatie, een Afrikaanse conceptualisering van 
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mensenrechten (Ake, 1987). Een belangrijk element hierin is het uitbreiden van het 

mensenrechtenconcept met collectieve mensenrechten, aangezien de Afrikaanse samenleving meer 

gericht is op collectivisme in plaats van op individualisme. Ook economische en sociale rechten zijn 

voor de Afrikaanse samenleving erg belangrijk. Indien een rechtenverklaring enige zin in Afrika wil 

hebben, dan moet men hiermee rekening houden en moeten deze elementen een belangrijke plaats in 

die verklaring krijgen. De Westerse normen moeten aangepast worden aan de Afrikaanse context en 

aangevuld worden met de niet-Westerse elementen en tradities die wel typisch voor Afrika zijn 

(Mutua, 1995). Het mensenrechtendiscours moet gecorrigeerd worden door in het 

mensenrechtensysteem rekening houden met culturele diversiteit en door tegemoet te komen aan de 

bijzondere behoeften van andere culturen (inclusieve universaliteit) (Brems, 2003). Dit is best 

mogelijk aangezien mensenrechten flexibel en dynamisch zijn. Daartegenover staat wel dat culturen 

bereid moeten zijn te werken aan culturele verandering opdat mensenrechten volledig ingevoerd 

kunnen worden. Aan de hand van bewustmaking, educatie en intern debat dient een sociale en 

culturele verandering bewerkstelligd te worden zodat mensenrechten ernstig genomen worden en 

toepassing kunnen vinden. 

Ook de universaliteit van kinderrechten wordt wel eens in vraag gesteld, vaak op dezelfde 

cultuurrelativistische gronden (zie ondermeer Bentley, 2005). Het kindbeeld in andere culturen 

verschilt inderdaad van het kindbeeld dat aan de basis van het IVRK ligt. Om hieraan tegemoet te 

komen, dient men het concept van inclusieve universaliteit toe te passen en rekening te houden met de 

bijzondere eigenschappen van de niet-Westerse culturen. Het Afrikaans Handvest voor de Rechten en 

het Welzijn van het Kind (ACRWC) is hiervan een toepassing. In deze verdragstekst worden enkele 

typische Afrikaanse elementen opgenomen, zoals het belang van culturele rechten en de plichten van 

kinderen. Daartegenover staat dat de Afrikaanse gemeenschappen een sociale en culturele verandering 

ten voordele van het kind zouden moeten ondergaan. Hiertoe dient ondermeer een uitgebreide 

bewustmaking- en educatiecampagne over kinderrechten en het belang ervan ingericht te worden. Om 

het evenwicht te vinden tussen een kinderrechtendiscours dat openstaat voor diversiteit en de vereiste 

culturele verandering moet er een dialoog gevoerd worden tussen de verschillende culturen, gericht op 

het bekomen van een gemeenschappelijk ‘gezond verstand’ ten voordele van kinderrechten (Freeman, 

2002). 

Het vinden van dit evenwicht is belangrijk, aangezien de meeste Afrikaanse landen veel belang 

hechten aan cultuur en gewoonterecht, wat resulteert in een legaal pluralisme, doordat het 

gewoonterecht een plaats krijgt in het nationaal rechtsysteem, en de grondwettelijke bescherming van 

culturele rechten (Himonga, 2001). Cultuur en gewoonterecht zijn dus een belangrijk onderdeel van de 

omgeving waarin kinderrechten geïmplementeerd moeten worden. Ook het IVRK en het ACRWC zelf 

leggen respect voor cultuur, tradities en gewoontes op. Het is echter zo dat  cultuur één van de grootste 

obstakels is voor de realisatie van kinderrechten in Afrika. De toepassing van culturele rechten en het 

gewoonterecht leiden vaak tot een conflict met de rechten van het kind. Het gewoonterecht regelt een 
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groot deel van de civiele en private aangelegenheden. Dit leidt er natuurlijk toe dat zo goed als elk 

Afrikaans kind in aanraking komt met dat gewoonterecht en dus geconfronteerd wordt met regels die 

niet altijd in overeenstemming met kinderrechten zijn. Er moet een balans gevonden worden tussen de 

bescherming van de culturele rechten en de kinderrechten. De bescherming van die culturele rechten 

mag immers niet gebruikt worden als excuus voor het niet bestrijden van kinderrechtenschendingen.   

 

1.2.4. Bewustmaking  

Kennis, bewustzijn en begrip van kinderrechten is essentieel indien men kinderrechten ten volle wil 

laten doorwerken (Mitchell, 2005). Dit is ook duidelijk in het IVRK zelf uiteengezet, meer bepaald in 

artikel 42 dat één van de kortste en duidelijkste artikels van het verdrag is. “De Staten die partij zijn, 

verbinden zich ertoe de beginselen en de bepalingen van dit Verdrag op passende en doeltreffende 

wijze algemeen bekend te maken, zowel aan volwassenen als aan kinderen”. Traditioneel worden 

kinderen niet als rechtssubjecten beschouwd en net daarom is dit artikel 42 van het IVRK zo 

belangrijk (Hodgkin & Newell, 2007). Immers, als volwassenen de implicaties van het IVRK niet 

begrijpen, dan is de kans groot dat het Verdrag voor vele kinderen niet gerealiseerd zal worden. Ook 

voor kinderen is de kennis van de bepalingen van het Verdrag een noodzakelijk en machtig middel 

opdat de realisatie van hun rechten mogelijk zou worden. De verplichting van staten om de inhoud van 

het IVRK kenbaar te maken, houdt in dat de overheid een grootschalig informatieplan moet uitwerken, 

niet enkel over de inhoud van het Verdrag, maar ook over alle onafhankelijke en overheidsorganen die 

rond kinderrechten werken en hoe deze gecontacteerd kunnen worden. Staten moeten ten minste de 

tekst van het IVRK in alle in het land gesproken talen verspreiden. Er moet rekening gehouden 

worden met ongeletterden en er moeten aangepaste versies voorzien worden voor kinderen. 

Volwassenen moeten inzicht krijgen in de bepalingen van het IVRK zodat zij beseffen dat kinderen 

dragers van rechten zijn, net als elke mens, en dat de naleving van dergelijke rechten voor het kind van 

groot belang is. Er moet een publiek bewustzijn over het belang van kinderrechten gecreëerd worden. 

Kinderen op hun beurt moeten kennis krijgen van hun rechten en van de wijzen waarop ze deze 

kunnen afdwingen. Belangrijk hiervoor is de incorporatie van mensen- en kinderrechteneducatie in het 

schoolcurriculum, maar kinderen moeten ook ervaren dat mensenrechten gerespecteerd worden in de 

praktijk, zijnde thuis, op school en in de gemeenschap. Alle sectoren van de maatschappij moeten 

betrokken worden in een grootschalig en levenslang parcours van bewustmaking omtrent 

mensenrechten. Het gaat om een proces van sociale verandering dat start bij de weerspiegeling van 

mensrechten in het dagelijks leven en de ervaringen van kinderen. Het is duidelijk dat de verspreiding 

van kennis en bewustzijn over kinderrechten één van de cruciale elementen is om tot realisatie van 

kinderrechten te kunnen komen. Aansluitend bij de verplichting van artikel 42 is er artikel 44 (6) dat 

staten oplegt de rapporten aan het Comité voor de Rechten van het Kind en de opmerkingen van het 

Comité eveneens onder de bevolking te verspreiden. De bedoeling hiervan is om te informeren over de 
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vooruitgang van het land en om een constructief debat omtrent kinderrechten te genereren. Dergelijk 

debat kan bijdragen tot verdere bewustzijnsverhoging. Ondermeer overheidsorganen, onafhankelijke 

instellingen, NGO’s en jongerengroepen moeten de rapporten kunnen inzien en ermee kunnen werken. 

Immers, als de rapportering bij het Comité op nationaal niveau gevolgen moet hebben, dient de inhoud 

ervan gekend te zijn door volwassen en kinderen en moet debat erover op alle fora en niveaus 

mogelijk zijn.  

Concreet kunnen er verschillende activiteiten ondernomen worden om kinderrechten te promoten 

(UNICEF IRC, 2001). Zo kunnen alle relevante actoren informatie verspreiden omtrent kinderrechten 

en dit op een wijze die toegankelijk is, in het bijzonder voor kinderen. Dit houdt in dat de informatie 

beschikbaar moet zijn in de verschillende talen van het betreffende land. Ook dient er nagedacht te 

worden over een manier om de informatie bij ongeletterden te krijgen. De inlichtingen moeten op een 

voor kinderen begrijpelijke wijze opgesteld zijn en moeten verdeeld worden op plaatsen waar men er 

eenvoudig toegang tot kan krijgen. Dit laatste speelt vooral voor de bevolking van rurale en afgelegen 

gebieden. Belangrijk is dat ook voor volwassen voldoende en duidelijke informatie over kinderrechten 

beschikbaar is. Zij staan immers  maar al te vaak wantrouwig ten aanzien van kinderrechten, zeker in 

gemeenschappen die nog redelijk traditioneel gericht zijn. Een ander belangrijk aspect voor het 

promoten van kinderrechten is het verzamelen en analyseren van data over kinderen. Zeker in 

ontwikkelingslanden is de beschikbaarheid van degelijke data een struikelblok. Statistieken over 

allerlei aspecten, zoals scholingsgraad en gezondheidsgegevens, zijn nodig om de situatie van de 

kinderen van een land te evalueren en zijn dus van belang voor de realisatie van kinderrechten. 

Vervolgens dient kinderrechteneducatie opgenomen te worden in het schoolcurriculum. In eerste 

instantie lijkt dit een taak voor de overheid, maar de andere kinderrechtenactoren kunnen hierin een 

bijdrage leveren door hun expertise ter beschikking te stellen bij het inrichten van dergelijk onderwijs. 

Een vierde mogelijke weg is het actief gebruik maken van de media als bron van informatie over 

kinderrechten, om kinderrechtenschendingen aan te klagen en om het publieke bewustzijn te 

vergroten. Dan is het ook belangrijk dat alle professionelen die voor of met kinderen werken 

voldoende in de materie van het IVRK getraind worden. Tenslotte kunnen er verschillende 

evenementen georganiseerd worden waarbij kinderrechten in de kijker gezet worden, zoals 

bijvoorbeeld publieke lezingen, een kinderrechtendag en bijzondere schoolactiviteiten.  Een 

combinatie van deze verschillende initiatieven kan het best ingebouwd worden in een grootschalige 

strategie om de boodschap van het kinderrechtenverdrag uit te dragen (Hodgkin & Newell, 2007). 

Dergelijke allesomvattende werkwijze kan dan effectief leiden tot een grotere zichtbaarheid van 

kinderen, meer respect voor kinderen, de erkenning van het fundamentele belang van kinderrechten, 

en de aanvechting van bestaande vooroordelen en schadelijke culturele praktijken ten aanzien van 

kinderen.  
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1.3.Tanzania: contextanalyse  
 

1.3.1.  Geschiedenis en bestuurlijk systeem 

 

De Verenigde Republiek Tanzania is gelegen in Oost-Afrika en bestaat uit het vasteland Tanzania (het 

vroegere Tanganyika) en de eilandengroep Zanzibar (met Unguja en Pemba als grootste eilanden) 

(Kipobota & Louw, 2009). De hoofdstad is sinds 1974 het centraal gelegen Dodoma, hoewel het 

politieke en handelscentrum Dar es Salaam is. Tanzania telt maar liefst 120 verschillende etnische 

groepen, waarvan de grootste groep Bantoe spreken. De officiële taal van het land is echter Swahili, 

terwijl Engels de eerste taal is wat betreft handel, administratie en hoger onderwijs. Net als vele andere 

Afrikaanse landen werd Tanzania lange tijd bestuurd door een koloniale macht. In 1890 werden 

Tanganyika en Zanzibar verdeeld onder Duitsland en Engeland. Na de ondergang van Duitsland in de 

Eerste Wereldoorlog werd het tot dan Duitse deel van Tanganyika door de Volkenbond als 

protectoraat aan Engeland toegewezen. Na de Tweede Wereldoorlog bleef het gehele vasteland onder 

Britse controle. Op 9 december 1961 verkrijgt Tanganyika de onafhankelijkheid en wordt het bestuurd 

door de Tanganyika African National Union (TANU) tot het een jaar later omgevormd wordt tot 

republiek met Julius Nyerere als eerste president. Zanzibar bleef tot 10 december 1963 een Brits 

protectoraat. Slechts een jaar later werd de heersende sultan verstoten en greep de Afro-Shirazi Party 

(ASP) met leider Abeid Karume de macht. Op 26 april 1964 besloten de presidenten van Tanganyika 

en Zanzibar een unie te vormen en kwam de Verenigde Republiek Tanzania tot stand. Nyerere werd 

president, Karume vice-president. Vanaf 1965 werd een één-partijsysteem ingevoerd. ASP en TANU 

bleven tot 1977 los van elkaar functioneren, maar smolten toen samen tot Chama Cha Mapinduzi 

(CCM) (The Revolutionary State Party). Totdat in 1992 een meerpartijensysteem werd toegelaten, was 

CCM de enigste politieke partij die binnen Tanzania kon functioneren. Tot op de dag van vandaag 

blijft CCM de grootste partij zodat er in de praktijk van het meerpartijensysteem niet veel te merken is. 

Presidenten zijn achtereenvolgens  Nyerere, Ali Mwinyi, Benjamin Mkapa en huidig president Jakaya 

Kikwete (Zombwe, 2007b). In 2010 zijn er nieuwe presidentsverkiezingen.   

Het bestuurlijk systeem van Tanzania kent de scheiding van machten, met een wetgevende, 

uitvoerende en rechterlijke macht (Kipobota & Louw, 2009). Het is een federale staat, met twee 

deelstaten, het vasteland en Zanzibar. De uitvoerende macht ligt bij de president en het kabinet van 

ministers. De president is zowel staats- als regeringsleider. Het kabinet bestaat uit de vice-president, 

de eerste minister, de president van Zanzibar en alle ministers. Deze regering is bevoegd voor alle 

federale aangelegenheden én voor de deelstatelijke aspecten van het vasteland. Zanzibar heeft een 

gedeeltelijk autonome overheid met deelstatelijke bevoegdheden. Om de vijf jaar worden 

presidentsverkiezingen gehouden en tegelijk worden de leden van het parlement rechtstreeks gekozen.  
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Zanzibar heeft een eigen parlement, House of Representatives. Deze vorm van federale staat is 

tamelijk uniek. De rechterlijke macht bestaat voor het vasteland uit verschillende niveaus, waarvan het 

Hooggerechtshof van Tanzania het hoogste en het Gerecht van Eerste Aanleg het laagste is.  Zanzibar 

heeft deels een eigen juridisch systeem. Bijzonder aan Zanzibar zijn de islamitische rechtbanken voor 

familiale aangelegenheden, Kadhi Rechtbanken. Tanzania is, net als de vroegere kolonisator, een 

common law land. Naast de toepassing van het gemeenrecht en het islamitisch recht kan in heel 

Tanzania, wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan, ook gewoonterecht door de rechter 

toegepast worden. 

Net als zoveel andere landen heeft Tanzania sinds 1972 de trend van decentralisatie gevolgd en hecht 

het veel belang aan de lokale overheden omdat dit een directere participatie van de burger mogelijk 

zou maken (Zombwe, 2007b). Ze zijn opgericht om administratieve activiteiten op lokaal niveau uit te 

oefenen, het democratisch proces te bevorderen en ontwikkeling te verbeteren. Verschillende 

bevoegdheden werden doorgeschoven naar lokaal niveau. Er is een zekere mate van onafhankelijkheid 

en er kunnen eigen reguleringen opgesteld worden, maar men dient wel het beleid van de nationale 

overheid te volgen. 

De kleinste unit van de lokale overheid is het dorp oftewel ‘village’, dat bestaat uit ongeveer 250 

huishoudens. De belangrijkste organen zijn de Village Council en de Village Executive Officer. De 

‘Ward’ is het volgende lokale overheidsniveau, en bestaat uit een Ward Development Committee, een 

Ward Executive Officer en zes departementen, waaronder het departement onderwijs. Het volgende 

niveau is het district met District Council, de District Executive Director, de District Commitees en 

verschillende departementen. Enkele districten samen vormen een regio. Tanzania heeft 26 regio’s.  

 

Deze thesis spitst zich toe op Mwanza City. Dit is de tweede grootste stad van Tanzania en behoort 

daarmee tot de 5 steden die een bijzonder statuut hebben. Erkend als urbaan gebied hebben zij in 

plaats van een districtraad een ‘City Council’ als belangrijkste bestuursorgaan. Mwanza City bestaat 

uit twee districten, Ilemela en Nyamagana. De twee Wards die voor dit onderzoek het belangrijkste 

waren, Buswelu en Nyakato, behoren beiden tot Ilemela en zijn op hun beurt opgedeeld in 14 villages. 

Bulola A en Bulola B zijn twee voorbeelden van villages  gelegen in Buswelu.  

 

 

 

 



 

19 
 

 

1.3.2. Basisindicatoren 

Tanzania heeft een totale bevolking van 40 454 000, waarvan ongeveer de helft jonger dan 18 jaar is 

(UNICEF, 2008).  88% van de bevolking bevindt zich onder de armoedegrens. Van de 

overheidsuitgaven gaat 16% naar gezondheidszorg, 6% naar educatie en 8% naar defensie. Jaarlijks 

komt ongeveer 14% van het bruto nationaal inkomen van officiële ontwikkelingshulp. De 

kindersterfte, d.i. het aantal kinderen per duizend levendgeborenen dat overlijdt voor de leeftijd van 

vijf jaar, bedraagt in Tanzania 116 waardoor het land de 29ste plaats in de wereld inneemt. Hoge 

sterftecijfers brengen de levensverwachting bij geboorte op slechts 52 jaar. Het aantal min- vijfjarigen 

dat leidt aan ondergewicht betreft 17%. 10% van de kinderen wordt met een te laag geboortegewicht 

geboren en 38% van de kinderen onder 5 jaar heeft een groeiachterstand ten gevolge van 

ondervoeding. Verbeterde drinkwatervoorzieningen zijn slechts beschikbaar voor 55% van de 

bevolking, waarbij de stedelijke gebieden het beter doen dan de rurale (resp. 81% en 46%). Voor 

verbeterde sanitaire voorzieningen scoort Tanzania zowel in urbaan als ruraal gebied nog slechter. 

Ook de toegang tot gezondheidzorg is ondermaats. Slechts 59% van de min- vijfjarigen met mogelijke 

longontsteking wordt naar een gezondheidzorgcentrum gebracht en slechts 53% van kinderen onder de 

vijf met diarree krijgt de juiste behandeling. Inentingcijfers liggen gelukkig heel wat hoger. Zo is 

bijvoorbeeld 90% van de één- jarigen ingeënt tegen mazelen, 89% tegen tuberculose en 88% tegen 

polio.  HIV/Aids heeft net als in de rest van Afrika ook in Tanzania een desastreuze impact, met 

ernstige gevolgen voor kinderen. De geschatte prevalentie van HIV bij volwassenen (15-49jaar) komt 

op 6,2%. 

Het aantal inschrijvingen in de lagere school ligt hoog: 98% van de jongens en 97% van de meisjes 

van lagere schoolleeftijd zijn ingeschreven. De daadwerkelijke aanwezigheidsgraad ligt echter lager: 

resp. 71 en 75%. Opmerkelijk is dat slechts een heel klein percentage doorstroomt naar het middelbaar 

onderwijs.  22% van de jongens en 20% van de meisjes zijn ingeschreven en slechts 8% van zowel de 

jongens als van de meisjes is daadwerkelijk aanwezig. In totaal doet 36% van de kinderen tussen 5 en 

14 jaar aan kinderarbeid. 41% van de vrouwen tussen 20 en 24 jaar trouwde voordat ze de leeftijd van 

18 jaar had bereikt. De zgn. vrouwenbesnijdenis komt nog voor bij 15% van de vrouwen tussen 15 en 

49 jaar. Het valt op dat Tanzania erg lage percentages behaalt met betrekking tot geboorteregistratie. 

Slechts 8% van de kinderen onder vijf jaar is geregistreerd, 22% van de kinderen in steden en 4% van 

de kinderen op het platteland. 

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat de helft van de bevolking van Tanzania uit kinderen bestaat en dat 

voor veel van die kinderen niet in de basisbehoeften voorzien wordt. Bijgevolg is de realisatie van 

kinderrechten van erg groot belang voor het land opdat de levensomstandigheden van kinderen zouden 

verbeteren.  
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1.3.3.  Kinderrechten in Tanzania 

Tanzania heeft verschillende internationale en regionale mensenrechteninstrumenten ondertekend 

(Kipobota & Louw, 2009). Niet al deze teksten zijn expliciet in de Tanzaniaanse wetgeving 

opgenomen. Wel werd in 1984 aan de grondwet een ‘Bill of Rights and Duties’ toegevoegd. Dit leidde 

bij de rechtscolleges tot enig juridisch activisme en er werden heel wat wetten ongrondwettelijk 

verklaard wegens niet in overeenstemming met de Bill. De overheid wilde dit een halt toeroepen en 

kwam in 1994 met een nieuwe wet, Basic Rights and Duties Enforcement Act, die de mogelijkheid om 

wetten ongrondwettelijk te laten verklaren drastisch inperkte. De Bill of Rights and Duties bevat 

zowel politieke en burgerlijke als sociale, economische en culturele rechten. De mate waarin deze 

rechten effectief gerealiseerd worden, is echter beperkt. Binnen de Bill of Rights wordt niet specifiek 

verwezen naar extra kwetsbare groepen die bijzondere aandacht vereisen, zoals kinderen. De enige 

bepaling in de grondwet die deze  enigszins bescherming biedt, is het verbod van discriminatie (artikel 

13 van de Constitution of the United Republic of Tanzania).  Dit artikel verwijst niet expliciet naar 

leeftijd als verboden grond van discriminatie. Toch zou dergelijke specifieke aandacht voor kinderen 

niet zonder nut zijn. Zoals bleek uit de basisindicatoren, bestaat ongeveer de helft van de Tanzaniaanse 

bevolking uit kinderen en leven de meeste van hen in precaire omstandigheden. Er werden wel enkele 

bepalingen gericht op kinderen in de wetgeving opgenomen, maar de kinderrechtenbescherming in de 

Tanzaniaanse wetgeving is erg fragmentarisch en verspreid. Dit volstaat niet voor de implementatie 

van het kinderrechtenverdrag. Voor Tanzania is het immers erg belangrijk dat het IVRK op 

allesomvattende wijze in de nationale wetgeving wordt opgenomen omdat het land een dualistisch 

systeem heeft ten aanzien van internationale verdragen, wat inhoudt dat een verdrag door Tanzania 

ondertekend niet automatisch van toepassing is in het nationale rechtsysteem. De inhoud van het 

Verdrag moet bijgevolg via nationale wetgeving geïncorporeerd worden. 

In Tanzania vragen mensenrechtengroeperingen al lang dat de wet aangepast wordt in functie van de 

bescherming van kinderen (Kihwelo, 2007). Eén van de grootste problemen waar Tanzania mee kampt 

wat betreft de bescherming van kinderen en hun rechten is het feit dat er in het land geen uniforme 

definitie van het kind bestaat. Wanneer Tanzania in 1996 haar eerste ‘Child Development Policy’ 

uitvaardigt, wordt daarin het voornemen opgenomen om een gepaste definitie van het kind op te 

stellen die in alle situaties van toepassing zou zijn. Er werd voorgesteld om vast te leggen dat elke 

persoon die de leeftijd van achttien nog niet bereikt heeft, beschouwd wordt als een kind. Het bleef 

echter enkel bij woorden. Bij de herziening van het beleid in 2002 werd opnieuw vooropgesteld dat 

dergelijke definitie ingesteld moest worden, maar ook nu zonder direct gevolg.  
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Omdat Tanzania verdragspartij bij het IVRK is, dient het land aan het Comité voor de Rechten van het 

Kind te rapporteren. Hierna volgt een samenvatting van dat rapporteringproces. Tanzania ratificeerde 

het IVRK in 1991 en overhandigde twee jaar later haar initiële rapport aan het Comité voor de 

Rechten van het kind. Dit rapport voldeed echter niet en werd teruggestuurd met een lijst opmerkingen 

en de vraag tot verbetering (CRC, 2001a). Pas in 1999 diende Tanzania een aangepaste versie in 

(CRC, 2000). In dat rapport wijst Tanzania op de politieke wil om kinderrechten te beschermen, het 

bestaan van een nationaal beleid voor kinderen en de inspanningen door de overheid gedaan om het 

verdrag, het staatsrapport en andere informatie rond kinderrechten onder de bevolking te verspreiden. 

Tegelijk wijst Tanzania erop dat het grootste deel van de bevolking in armoede leeft en dat de enorme 

schuldenlast die het land meedraagt elke vooruitgang ernstig bemoeilijkt. Wat betreft de promotie van 

kinderrechten maakt het rapport concreet melding van de vertaling van het IVRK in Swahili en de 

verspreiding van het document bij alle overheidsstructuren op nationaal, regionaal en lokaal niveau en, 

via lokale leiders, NGO’s en andere actoren van de maatschappij, bij de families en het individu. Zo 

wordt verwezen naar de Child Development Policy, waarin aangegeven wordt dat kinderrechten niet 

alleen afgedwongen worden, maar ook bij het brede publiek bekend gemaakt worden door het gebruik 

van de media, workshops en seminaries. Dan zijn er ook themadagen, zoals de Dag van het Afrikaanse 

Kind die jaarlijks georganiseerd wordt.  Er worden tenslotte voorbeelden gegeven van NGO’s die rond 

kinderrechten werken, zoals Kuleana (Mwanza) en Dogodogo Centre for Street Children (Dar es 

Salaam). Kuleana, bijvoorbeeld, heeft verschillende kindvriendelijke boekjes uitgegeven waarin uitleg 

over kinderrechten wordt gegeven en die verspreid werden in scholen en gemeenschappen. De media 

is ook actief in het promoten van kinderrechten met programma’s op televisie en radio en rubrieken in 

magazines en kranten. Wat betreft training van professionals die voor en/of met kinderen werken, 

geeft men aan dat de curricula van bijvoorbeeld het Social Welfare Training Institute en het College 

van Onderwijs uitgebreid zijn met een onderdeel over kinderrechten.  

In haar Concluding Observations over het initiële rapport van Tanzania stelt het Comité voor de 

Rechten van het Kind tevreden te zijn met ondermeer de ontwikkeling van de Child Development 

Policy en de goede samenwerking tussen overheid en NGO’s en erkent het de economische en sociale 

moeilijkheden waarmee Tanzania geconfronteerd wordt en die een negatieve invloed hebben op de 

implementatie van het IVRK (CRC, 2001b). Daarna volgt een lijst met opmerkingen en 

aanbevelingen. Eén van de zorgen van het Comité betreft het naast elkaar bestaan van de verschillende 

rechtsystemen in de nationale wetgeving, aangezien aspecten van het gewoonterecht en het islamitisch 

recht niet overeenstemmen met de rechten van het kind. Om ervoor te zorgen dat alle kinderrechten 

daadwerkelijk in de Tanzaniaanse wetgeving gerespecteerd zouden worden, raadt het Comité aan om 

een allesomvattende kinderwet te installeren. Hoewel het Comité ten zeerste tevreden is met de 

oprichting van het Ministery of Community Development, Women Affairs and Children, wijst het op 

het belang dat dit ministerie voorzien wordt van voldoende financiële middelen en personeel zodat het 

naar behoren kan functioneren. Tussen de indiening van het initiële rapport en de behandeling ervan 
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door het Comité heeft Tanzania in 2001 een onafhankelijk overheidsorgaan opgericht voor de 

promotie en bescherming van mensenrechten: de Commissie voor Mensenrechten en Goed Bestuur. 

Het Comité is hier zeer tevreden mee, maar hoopt dat de Tanzaniaanse overheid alle nodige 

maatregelen neemt opdat de Commissie toegankelijk en efficiënt zou zijn. Opdat een dergelijke 

instelling goed zou kunnen functioneren, dient het effectief onafhankelijk te zijn, wat inhoudt dat het 

operationeel, wettelijk en financieel op zichzelf moet staan. Er moet ook een campagne ingericht 

worden om mensen bewust te maken van het bestaan, de werking en het nut van de Commissie. Het 

Comité geeft vervolgens nog de raad om binnen de Commissie een aparte afdeling voor kinderen in te 

richten.  

In een reactie op de opmerkingen van Tanzania wat betreft economische beperkingen van het land 

stelt het Comité dat het, ondanks dat ze zich bewust is van deze problemen, van mening is dat 

Tanzania in haar budgetallocatie niet voldoende rekening houdt met het belang van het kind. Tanzania 

moet tot het maximum van haar mogelijkheden de implementatie van de rechten van het kind 

nastreven en waar nodig op zoek gaan naar internationale samenwerking. Het Comité is ook bezorgd 

dat traditionele en culturele praktijken een obstakel kunnen vormen voor de rechten van het kind, zoals 

bijvoorbeeld het recht op participatie en respect voor de mening van het kind. Om hieraan een einde te 

maken, is er nood aan meer bewustmaking, zeker op lokaal niveau en binnen de traditionele 

maatschappijen. Ook de praktijk van lijfstraffen, die nog alomtegenwoordig is, moet bestreden worden 

via educatie en bewustmaking. Het Comité heeft vervolgens grote moeilijkheden met het gebrek in de 

Tanzaniaanse wetgeving  aan een eenvormige definitie van wie als kind beschouwd kan worden, wat 

leidt tot een variatie aan minimumleeftijden in de verschillende wetten. Wat betreft die bewustmaking 

en de verspreiding van het IVRK onder de bevolking is het Comité opgetogen over de initiatieven die 

de Tanzaniaanse overheid ondernomen heeft, zoals de vertaling van het IVRK in het Swahili. Toch 

blijkt dat nog te weinig mensen zich bewust zijn van kinderrechten of de inhoud ervan voldoende 

begrijpen. Daarom geeft het Comité Tanzania de aanbeveling om haar inspanningen op dit vlak te 

versterken, door ondermeer mensen die met en/of voor kinderen werken in kinderrechten te trainen en 

gebruik te maken van alle vormen van media. Tenslotte wordt ook de raad meegegeven om het hele 

rapporteringproces voldoende bekend te maken zodat dit een publiek debat over kinderrechten kan 

genereren.               

Het tweede rapport van Tanzania werd ingediend in 2004 (CRC, 2005). Wat betreft de socio-

economische omstandigheden geeft Tanzania aan dat er macro-economische groei was, maar dat dit 

niet geleid heeft tot een verbetering van de armoedetoestand. Een positieve evolutie is wel dat het land 

niet meer te lijden heeft onder een grote schuldenlast, doordat haar schulden kwijtgescholden zijn, wat 

echter nog niet omgezet is in een verbetering van de levenstandaard van de bevolking. Wat betreft de 

implementatie van het IVRK wijst de overheid van Tanzania erop dat ze nog steeds erg gemotiveerd 

en bereid is om het Verdrag ten volle te implementeren, zoals ondermeer blijkt uit de ratificatie van 

het Afrikaans Handvest voor de Rechten en het Welzijn van het Kind en de twee Optionele 
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Protocollen bij het IVRK in 2003. De Child Development Policy van 1996 is herzien, er is een  nieuw 

Nationaal Plan van Actie opgesteld en men is bezig met het ontwerpen van een kinderwet, waarin de 

kinderrechten opgenomen zullen worden en die een eenvormige definitie van het kind zal bevatten. 

Wat betreft bewustmaking en promotie van kinderrechten maakt Tanzania melding van workshops en 

training die de overheid organiseerde zoals bijvoorbeeld een cursus over kinderrechten die tweemaal 

per jaar in het Training Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking in Arusha wordt georganiseerd, 

maar het zijn toch vooral de NGO’s die op dit vlak actief zijn. Kuleana en Plan International zijn twee 

voorbeelden.         

In de Concluding Observations van het Comité voor de Rechten van het Kind op dit tweede rapport 

van Tanzania stelt men zeer tevreden te zijn met de ratificatie van de Optionele Protocols en het 

Afrikaans Handvest voor de Rechten en het Welzijn van het Kind en met het aannemen van 

verschillende programma’s gericht op kinderen, zoals bijvoorbeeld een nationaal beleid voor mensen 

met een handicap in 2004 (CRC, 2006). Als grote problemen waarmee Tanzania kampt, wijst het 

Comité op de HIV/aids problematiek en traditionele praktijken en gewoontes die vooral op het 

platteland hun tol eisen. Sommige van de aanbevelingen uit de eerste Concluding Observations zijn 

door de Tanzaniaanse regering ter harte genomen, anderen hebben niet voldoende aandacht gekregen. 

Zo merkt het Comité op dat het ontwikkelen van een kinderwet nog steeds niets heeft opgeleverd, 

terwijl een allesomvattende wet erg belangrijk is voor de realisatie van kinderrechten. Opnieuw wordt 

gevraagd om de verschillende overheidsorganen, bevoegd voor kinderen, van voldoende financiële en 

andere middelen te voorzien. Daarnaast vraagt het Comité zich af of de voorgestelde beleidsplannen 

en programma’s wel ten volle ten uitvoer gebracht zullen worden. Vervolgens is het Comité blij dat er 

binnen de Commissie voor Mensenrechten en Goed Bestuur een Speciaal Bureau voor Kinderen is 

ingericht, net zoals het Comité had voorgesteld. Echter, ook hier uit het Comité de bezorgdheid dat 

deze afdeling niet efficiënt kan zijn zonder voldoende middelen en zonder een campagne om de 

organisatie bekend te maken bij het brede publiek en mensen bewust te maken van het belang ervan. 

Inzake bewustzijn wijst het Comité erop dat er nog veel meer moet gebeuren, opdat iedereen bewust 

zou zijn van kinderrechten en voldoende begrip ervan zou hebben. Opnieuw vraagt het Comité om het 

gehele rapporteringproces bij de bevolking bekend te maken. Tanzania krijgt de opdracht om op 9 

januari 2012 (d.i. 18maanden voor het vijfde rapport ingediend zou moeten worden) een 

gecombineerd  derde, vierde en vijfde rapport in te dienen en om nadien elke vijf jaar een rapport af te 

werken.   

Dat Tanzania erg tekort schiet wat betreft bewustmaking, promotie en educatie inzake kinderrechten 

blijkt ook uit de schaduwrapporten van enkele NGO’s voor het Comité van de Rechten van het Kind 

(Rajani, 2000; NNOC, 2005). Wat betreft de verspreiding en bekendmaking van het IVRK heeft 

Tanzania volgens deze NGO’s niet veel meer gedaan dan het vertalen van het Verdrag in Swahili en 

het organiseren van de Dag van het Afrikaanse Kind en de Werelddag tegen Kinderarbeid. Dergelijke 

initiatieven zijn aan te moedigen, maar er is meer nodig. In 2005 blijken de meeste mensen het IVRK 



 

24 
 

 

immers niet te kennen. De Swahilivertaling is niet voldoende verspreid geweest, er was geen versie in 

de lokale talen en er werd niets voorzien voor zij die niet kunnen lezen. Tanzania mag in 2002 dan wel 

een Commissie voor Mensenrechten en Goed Bestuur ingericht hebben waaraan later een speciale 

afdeling voor kinderen werd toegevoegd, maar doordat slechts zeer weinig mensen weet hebben van 

het bestaan van deze organisatie schiet ook dit haar doel voorbij. De Tanzaniaanse overheid gebruikt 

wel de media, zoals TV, radio, kranten en magazines om het publiek bewust te maken van 

kinderrechten, maar vergeet daarbij dat de toegang tot de media niet voor iedereen voor de 

handliggend is. Dergelijke media is gelokaliseerd in en rond de urbane centra, terwijl de meerderheid 

van de Tanzaniaanse bevolking in rurale gebieden leeft en dus nauwelijks over ‘moderne’ 

mediakanalen beschikt. Men dient dus meer te doen dan het gebruik van media, zoals bijvoorbeeld het 

organiseren van bijeenkomsten en workshops omtrent kinderrechten op lokaal en ruraal niveau.  Het is 

ook erg belangrijk om in de professionele opleidingen voor al wie met en/of voor kinderen werkt 

kinderrechteneducatie te integreren. Nu weten overheidsmedewerkers, politici, politie, advocaten, 

rechters en sociale werkers nog te weinig van kinderrechten en trainingen over kinderrechten worden 

meestal door NGO’s in plaats van door de overheid georganiseerd en bereiken te weinig mensen.  

Uit voorgaande analyse blijkt dat Tanzania met wetgevende en andere initiatieven wel enigszins 

kinderen tracht te beschermen, maar dit gebeurt dermate fragmentarisch en er wordt te weinig gedaan 

om de bevolking er bewust van te maken zodat de impact ervan beperkt blijft. Daarbij komt nog dat er 

vaak te weinig middelen (financieel, mankracht, infrastructuur, …) voorzien worden om de 

implementatie effectief te garanderen. Coördinatie en samenwerking is een ander structureel 

probleem. Een allesomvattende kinderwet zou een goed startpunt zijn voor de realisatie van 

kinderrechten. Tanzania is reeds in de jaren ’80 aan een wetgevingsproces gestart, maar dit werd een 

werk van lange adem (Leach, Mamdani, Omondi, Rajani, & Tumbo-Masabo, 2009). De Law Reform 

Commission of Tanzania  richtte in 1986 een werkgroep op die onderzoek moest doen naar de 

bestaande wetten gericht op kinderen met de bedoeling om aanbevelingen te formuleren. Pas in 1998 

werd een comité opgericht om het rapport van die werkgroep te bekijken en een verslag op te stellen 

dat als basis kon dienen voor het opmaken van een wetsvoorstel. In 2001 was het verslag klaar, maar 

vond de regering het nodig een raadplegende vergadering te organiseren om dit verslag nog maar eens 

te bespreken. Op deze vergadering slaagde men er dan toch in  een raamwerk voor een kinderwet voor 

te stellen, maar verder dan dat kwam men niet. In 2003 besloot de overheid nog meer 

raadplegingprocedures te organiseren, opnieuw zonder veel resultaat. In 2006 werd dan een zgn. 

‘white paper’ uitgevaardigd, wat alle belanghebbers de kans geeft om opmerkingen te maken. Ook dit 

proces neemt weer enkele jaren in beslag. Op 4 november 2009 wordt dan uiteindelijk ‘The Law of the 

Child Act’ door het parlement aangenomen (Cameron, 2009; Jarvis, 2009). Met deze wet wordt het 

IVRK daadwerkelijk opgenomen in de nationale wetgeving. De wet is nog niet helemaal wat het zou 

moeten zijn. Zo wordt er geen einde gemaakt aan de discriminatie tussen jongens en meisjes inzake 
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huwelijksleeftijd. Evenmin wordt het geven van lijfstraffen verboden. Ondanks deze  tekortkomingen 

is de wet een grote stap vooruit. Dat het zolang geduurd heeft om de wet aan te nemen, heeft 

misschien te maken met de gevoeligheid van de wet (Leach, Mamdani, Omondi, Rajani, & Tumbo-

Masabo, 2009). Vele elementen inzake de houding ten aanzien van en de behandeling van kinderen is 

geënt op gewoonterecht waaraan in Tanzania nog steeds veel belang wordt gehecht. Het debat over 

kinderrechten bracht mogelijke conflicten tussen dat gewoonterecht en het gemeenrecht naar boven. 

De kans is groot dat de overheid niet erg enthousiast was om deze conflicten tot de spits te drijven. Nu 

komt het erop aan de wet effectief te maken en daarvoor moet men in eerste instantie de bevolking 

bewust maken van het bestaan en de inhoud van de kinderwet 

II.  Methode   

 

2.1. Opzet 

Het doel van deze thesis is een inzicht te krijgen in de wijze waarop verschillende relevante actoren de 

lokale bevolking bewust trachten te maken over kinderrechten en het IVRK.  Bewustmaking, educatie 

en promotie van kinderrechten vormen samen immers één van de essentiële stappen die ondernomen 

moeten worden, wil men de rechten van het kind daadwerkelijk realiseren. Het onderzoeken van de 

methodes die op lokaal niveau gebruikt worden om de boodschap van kinderrechten te verspreiden 

kan inzicht geven in de wijze waarop internationale normen lokaal vertaald worden. Vervolgens kan 

het nagaan van het niveau van kennis en bewustzijn inzake kinderrechten bij de lokale bevolking 

inzicht geven in de efficiëntie van de toegepaste bewustmakingsmethodes. Het thesisonderzoek bestaat 

uit een literatuurstudie, waarin de academische literatuur over kinderrechten en Tanzania werd 

geanalyseerd, en een empirisch, exploratief onderzoek ter plaatse. Dat onderzoek werd tussen 22 

augustus en 14 november uitgevoerd in Mwanza City, de tweede grootste stad van Tanzania. Er werd 

gefocust op twee Wards, meer bepaald Busewelu en Nyakato.  

Eerst werden verschillende lokale actoren bezocht en geïnterviewd. De eerste relevante actor is het 

onderwijs. De school speelt een grote rol in het leven van kinderen en is een belangrijke speler voor de 

realisatie en promotie van kinderrechten. Er werd in totaal bij veertien lagere scholen langsgegaan, 

waarvan tien overheidscholen en vier privéscholen. Dat beide categorieën bezocht werden, was 

belangrijk aangezien privéonderwijs en publiek onderwijs sterk verschillen. Het lager onderwijs in 

Tanzania is in principe gratis, wat inhoudt dat er geen inschrijvingsgeld betaald moet worden. Dit is zo 

sinds 2001 en heeft geleid tot een enorme stijging in het aantal leerlingen. De meeste gezinnen zijn 

immers te arm om in inschrijvingsgeld voor hun kinderen te voorzien. Voor de privéscholen, die los 

staan van de overheid en er dus ook geen financiële en materiële steun van krijgen, dient wel 

inschrijvingsgeld betaald te worden, maar enkel de rijkeren kunnen zich dit veroorloven. Dit alles 

heeft tot gevolg dat het publieke lager onderwijs overspoeld wordt met leerlingen, terwijl de voor deze 
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scholen beschikbare budgetten niet op evenredige wijze zijn gestegen. Het resultaat zijn ernstige 

tekorten in bekwame leerkrachten, materiaal zoals banken en boeken en ruimte, zoals klaslokalen en 

sanitair. Vaak zitten leerlingen met meer dan honderd in één klas en dienen boeken gedeeld te worden 

door 6 leerlingen of meer. De cijfers van de bezochte scholen zijn in bijlage 1 te vinden. Dat dit een 

invloed heeft op de wijze van lesgeven en de kwaliteit van het onderwijs is duidelijk. Een ander 

verschil is dat de instructietaal in publieke scholen Swahili is, terwijl dit in privéscholen Engels is. Het 

curriculum voor publieke en private lagere scholen is wel gelijk, maar doordat de leeromstandigheden 

dusdanig verschillen, is het interessant beide categorieën apart te bekijken. Vervolgens werd ook een 

middelbare overheidsschool bezocht. Omdat de overheid wat betreft middelbaar onderwijs nog bezig 

is met een inhaalbeweging, zijn er heel wat minder middelbare dan lagere scholen. Daardoor werd in 

dit onderzoek  maar één middelbare school bezocht. Ook op het niveau van het middelbaar onderwijs 

is er een onderscheid tussen private en overheidsscholen, maar het verschil tussen beiden is daar 

kleiner. Dit komt doordat er voor het publieke middelbaar onderwijs eveneens inschrijvingsgeld 

betaald moet worden. Daarnaast is de instructietaal in de middelbare overheidscholen ook Engels. 

Zodoende zullen middelbare scholen van het privé en het publieke onderwijs waarschijnlijk meer 

overeenstemmen dan wat in het lager onderwijs het geval is. Dit dient wel wat genuanceerd te worden, 

aangezien het inschrijvingsgeld voor publieke middelbare scholen lager ligt dan voor de privéscholen.  

Naast scholen werden een zevental NGO’s bezocht. Deze actoren zijn eveneens erg belangrijk voor de 

realisatie van kinderrechten en kunnen een rol spelen bij de bewustmaking van kinderrechten bij het 

brede publiek. Er werden medewerkers geïnterviewd van zowel lokale organisaties (bijvoorbeeld 

Kuelana Centre for Children’s Rights) als organisaties met een internationale basis (bijvoorbeeld Plan 

International). De bedoeling was na te gaan hoe deze NGO’s kinderrechten in hun werking gebruiken 

en in welke mate ze bijdragen aan de promotie van de rechten van het kind en het IVRK.   

Een volgende belangrijke lokale actor is de lokale overheid. De staat, als verdragspartij, is 

verantwoordelijk voor de implementatie van het IVRK. Tanzania kent een sterke decentralisatie, 

waardoor heel wat bevoegdheden, ook inzake kinderen en kinderrechten, naar het lokale niveau zijn 

verplaatst. Bovendien staat de lokale overheid veel dichter bij de kinderen en weten zij bijgevolg beter 

wat de lokale noden en gevoeligheden zijn. Een inzicht krijgen in de mate waarin de lokale overheid 

zich bewust is van kinderrechten en wat zij doet om de lokale bevolking van kinderrechten bewust te 

maken, is interessant omdat het enigszins duidelijk maakt hoe de kinderrechten en het IVRK op lokaal 

niveau doorwerken.  

Naast het interviewen van de lokale actoren werd er ook een steekproef gedaan bij leerlingen en 

leerkrachten van het lager onderwijs, zowel publieke als private scholen, en van het middelbaar 

onderwijs. Ook werden er in het centrum van Buswelu en Nyakato at random enkele vragenlijsten 

uitgedeeld. Er werd gepeild naar de kennis en het bewustzijn van de respondenten door te vragen of ze 

gehoord hebben van het IVRK, het ACRWC, de principes van het IVRK (belang van het kind, 

discriminatie, recht op overleven en ontwikkeling) en enkele kinderrechtenorganisaties (Kuelana, 
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Unicef, Hakielimu). In totaal hebben 448 personen de vragenlijst ingevuld. Daarbij zijn er 107 ouder 

dan 18 jaar, waarvan 50 leerkracht zijn in het publieke lager onderwijs, 18 in het privé lager onderwijs 

en 39 at random.  De overige 341 waren onder de 18 jaar, waarvan er 66 secundair onderwijs volgen, 

78 privé lager onderwijs en 197 publiek lager onderwijs. In het lager onderwijs werden de 

vragenlijsten uitgedeeld aan leerlingen van Standaard 4 tot 7, d.i. van 10 tot 13 jaar. De verhoudingen 

zijn niet evenredig. Dit komt doordat het onderzoek zich toespitst op erg lokaal niveau, meer bepaald 

de Wards Buswelu en Nyakato, waar er meer lagere scholen, dan middelbare scholen zijn. Daarnaast 

zijn van de volwassen bevolking heel wat mensen ongeletterd of hebben zij slechts beperkt onderwijs 

kunnen volgen waardoor het invullen van de vragenlijst te moeilijk voor hen was. Hoewel slechts een 

kleine steekproef is gedaan, die zeker niet representatief voor de hele lokale gemeenschap is, kunnen 

de resultaten ervan toch een zekere indicatie geven van de mate waarin mensen zich bewust zijn van 

kinderrechten en het IVRK en de wijze waarop zij dat bewustzijn verworven hebben.  

Tenslotte werd een analyse gedaan van enkele schoolboeken die in Tanzania in het lager en secundair 

onderwijs gebruikt worden. Er werd nagegaan of mensen- en kinderrechten in de schoolboeken 

behandeld worden en dus deel uitmaken van het curriculum. De schoolboeken werden bij enkele 

lokale boekenhandelaars aangeschaft. De boeken zijn opgesteld in het Engels, ook die voor de lagere 

school en deze zijn dus voor de privéscholen bestemd. Dit vormt echter geen probleem, aangezien het 

curriculum voor privé- en publiek onderwijs hetzelfde is. De leerstof in deze Engelstalige boekjes 

moet in principe hetzelfde zijn als de inhoud van de schoolboeken in Swahili. De schoolboeken die 

voor de thesis gebruikt werden, zijn bovendien goedgekeurd met een certificaat van het Ministerie van 

Onderwijs en Beroepsopleiding en daardoor in overeenstemming verklaard met het officieel 

curriculum en syllabus.    

2.2. Materiaal 

De interviews die werden afgenomen, waren open interviews. De lijst van bezochte lokale actoren en 

de gestelde vragen zijn te vinden in respectievelijk bijlage 1 en 2. In bijlage 3 worden de locaties 

opgesomd waar de steekproef werd uitgevoerd. Ook de Engelstalige versie van de vragenlijst voor min 

en plus achttienjarigen werd in de bijlage opgenomen. 

De studie hier uitgevoerd, is in eerste instantie een kwalitatieve in plaats van kwantitatieve studie. Het 

gebruik van open interviews en enquêtes brengt steeds een element van onzekerheid met zich mee. 

Beïnvloeding door sociale en individuele attitudes is steeds mogelijk en daar moet rekening mee 

gehouden worden. Wat betreft de open interviews dient steeds in het achterhoofd gehouden te worden 

dat de antwoorden de eigen mening van de respondent zijn en bijgevolg subjectief zijn.  

Specifiek voor dit onderzoek moet vermeld worden dat taalproblemen eveneens van invloed kunnen 

geweest zijn. De open interviews werden steeds in het Engels gevoerd en hoewel alle respondenten 

zeiden dat ze het Engels onder de knie hadden en dat een tolk niet nodig was, was hun kennis niet 
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altijd toereikend om de inhoud van de vragen voldoende te begrijpen. Dit kan van invloed zijn op de 

correctheid van de antwoorden. Zo kan het zijn dat men niet vertrouwd is met de in het Engels 

gangbare termen en dus antwoordt nog nooit van deze concepten gehoord te hebben terwijl ze de 

Swahili-vertaling ervan wel zouden kennen. Zo is Unicef in het Swahili bijvoorbeeld gekend als 

‘Shirika la Umoja wa Mataifa la Kuhudumia Watoto’. 

De enquêtes werden zoals gezegd verspreid in publieke en private scholen en at random. Een 

professioneel vertaler heeft de vragenlijsten naar het Swahili vertaald. De private scholen hebben 

echter een Engelstalige versie gekregen. Dit werd in overeenstemming met het bestuur van de scholen 

besloten, aangezien de instructietaal Engels is en de leerlingen en leerkrachten in principe vertrouwder 

zouden moeten zijn met de Engelstalige termen inzake kinderrechten en het IVRK.  

Wat zowel voor de enquêtes als voor de open interviews van belang is, is het feit dat men misschien 

niet bekend is met de officiële termen en benamingen inzake kinderrechten, terwijl men toch van 

kinderrechten weet kan hebben. Zeker voor mensen die geen of slechts beperkt onderwijs genoten 

hebben, speelt dit. Immers, de informatiecampagnes van de overheid, NGO’s en andere actoren 

gebruiken niet altijd de specifieke termen, wanneer ze aan kinderrechten gerelateerde onderwerpen 

behandelen. Bijgevolg kan men antwoorden dat men nog nooit van kinderrechten gehoord heeft, 

hoewel men wel weet heeft van een campagne tegen kindermisbruik. Echter, deze studie is specifiek 

gericht op de vraag in welke mate mensen bewust worden gemaakt van kinderrechten en het IVRK en 

de mate waarin mensen vertrouwd zijn met de correcte termen en benamingen maakt deel uit van dat 

bewustzijn.  

Wat betreft de enquête dient nog opgemerkt te worden dat, hoewel gevraagd werd individueel en 

eerlijk te antwoorden, de kans bestaat dat de respondenten samenwerkten en/of niet altijd oprecht 

waren bij het invullen van de vragenlijst. De groep respondenten, is bovendien redelijk klein, zeker 

wat betreft de plus 18jarigen. En vervolgens moet ook nog gewezen worden op het feit dat de meeste 

leden van de lokale gemeenschap niet vertrouwd waren met de werkwijze, zijnde het invullen van 

vragenlijsten. Na wat uitleg lukte het meestal zonder problemen, maar het kan niet uitgesloten worden 

dat dit enige invloed op de antwoorden heeft. 

Het gevoerde onderzoek is slechts een steekproef en kan dus niet representatief zijn voor de hele 

lokale gemeenschap. Er is altijd wel meer dat men kan onderzoeken, bezoeken, interviewen of waar 

men verder kan op doorgaan en de beperkte scope van dit onderzoek, zowel in tijd en ruimte, beperkt 

de draagwijdte die aan de resultaten en de conclusies gehecht kan worden. Toch kunnen de open 

interviews en de ingevulde vragenlijsten een indicatie geven van het niveau van kennis en bewustzijn 

inzake kinderrechten op lokaal niveau. Zoals gezegd is de opzet van deze studie vooral kwalitatief 

bedoeld, en wil het een eerste inzicht geven in de wijze waarop men de lokale bevolking bewust tracht 

te maken en in de mate waarin men hierin slaagt.  
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III.  Resultaten     

3.1 Open interviews 

3.1.1.  Scholen 

Hoewel iedereen wel gehoord heeft van kinderrechten, zijn niet alle respondenten vertrouwd met het 

IVRK. Zeven van de vijftien respondenten in de bezochte scholen zegt nog nooit van het 

Internationaal Verdrag gehoord te hebben. De andere scholen kennen het IVRK wel, maar slechts één 

directeur verwees uit zichzelf naar het Verdrag (Directeur Buswelu Public Primary School, 

persoonlijke mededeling, 2009, 25 augustus). Wel blijkt er zowel een Engelse als Swahili versie van 

het Verdrag in omloop te zijn. De Swahili vertaling zou door de NGO’s Kuleana en Plan International 

verspreid zijn (Directeur Nyakato A Public Primary School, Persoonlijke mededeling, 2009, 1 

september). De meeste respondenten hebben nog nooit van het ACRWC gehoord (Assistent-directrice 

Nundu D Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 31 augustus; Directrice Nundu A 

Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 31 augustus) en ook de Tanzaniaanse 

Commissie voor Mensenrechten en Goed Bestuur is zo goed als onbekend.  

 

Kinderrechten zijn opgenomen in het curriculum dat door de overheid aan de scholen wordt opgelegd 

(Directeur Gedeli B Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 24 augustus). Ook in de 

lerarenopleiding wordt aandacht aan kinderrechten besteed (Lerares Engels Gedeli C Public Primary 

School, persoonlijke mededeling, 2009, 26 augustus).  

Of kinderrechten daadwerkelijk als lesonderwerp gebruikt worden, is niet helemaal duidelijk. Volgens 

het curriculum en de syllabus van de overheid zou dit het geval moeten zijn, maar sommige 

respondenten beweren dat in hun school leerkrachten de kinderrechten wel toepassen in hun werk, 

maar dat ze het niet als lesonderwerp behandelen (Directeur Nyakato A Public Primary School, 

persoonlijke mededeling, 2009, 1 september). Kinderrechten worden door het curriculum onder het 

onderwerp ‘Civics’ geplaatst en aangezien het curriculum voor publiek en privéonderwijs gelijk is, 

dienen kinderrechten in beide onderwijstypes in de les verwerkt te worden (Directeur Eden Valley 

Private Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 2 september). Wat het secundair onderwijs 

betreft, maken kinderrechten geen deel uit van het lessenpakket, maar mensenrechten behoren wel tot 

het onderwerp ‘Civics’ en worden in die lessen dus ook behandeld en besproken (Directrice Buswelu 

Public Secondary School, persoonlijke mededeling, 2009, 9 november). De scholen organiseren zelf 

geen extra activiteiten rond kinderrechten (Directeur Eden Valley Private Primary School, 

persoonlijke mededeling, 2009, 2 september; Directrice Gedeli A Public Primary School, persoonlijke 

mededeling, 2009, 27 augustus). 

Bijna elke respondent verwijst in het gesprek over kinderrechten wel uit zichzelf naar enige vorm van 

leerlingenvertegenwoordiging (ondermeer Lerares Swahili Nyakato B Primary School, persoonlijke 

mededeling, 2009, 1 september). De meest gangbare vorm is een leerlingenvergadering, die op 
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regelmatige basis samenkomt en waarvan de leden op democratische wijze door andere leerlingen 

verkozen worden. Van dergelijke bijeenkomsten wordt een rapport met bemerkingen en vragen 

opgemaakt, dat dan aan de directie wordt overhandigd. De directie bekijkt vervolgens aan welke van 

de vragen ze tegemoet kan komen, wat wegens gebrek aan middelen niet altijd eenvoudig is (Directeur 

Gedeli B Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 24 augustus). Een dergelijke 

leerlingenvertegenwoordiging wordt in het Swahili ‘baraza ya watoto’ genoemd (Directeur St. Helen’s 

Private Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 9 september). In andere scholen wordt 

gewerkt met prefecten en klasmonitoren, die eveneens door andere leerlingen verkozen worden en 

regelmatig samenkomen. Ook in het middelbaar onderwijs kunnen leerlingen hun vertegenwoordigers 

kiezen (Directrice Buswelu Public Secondary School, persoonlijke mededeling, 2009, 9 november). Er 

was slechts één respondent die toegaf geen leerlingenvertegenwoordiging te hebben. De school werd 

hiervoor onlangs door de inspectie op de vingers getikt en gaat dit zo snel mogelijk in orde brengen 

(Directrice Nundu A Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 31 augustus).  

 

Volgens sommige respondenten organiseren NGO’s informatiesessies over kinderrechten voor 

leerkrachten en leerlingen en werken ze met de school samen (Directeur Buswelu Public Primary 

School, persoonlijke mededeling, 2009, 25 augustus). Zo wordt regelmatig naar de NGO Kuleana 

verwezen (Directeur Gedeli B Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 24 augustus; 

Directrice Gedeli A Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 27 augustus). Deze NGO 

zou enkele jaren geleden ook documentatie over kinderrechten onder de leerlingen verspreid hebben 

(Assistent-directrice Nundu D Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 31 augustus). 

Sindsdien is er echter geen samenwerking meer geweest tussen de school en de organisatie. Andere 

scholen bevestigen dit: Kuleana was erg actief in het promoten van kinderrechten, maar de laatste 

jaren is er zo goed als niets meer van deze organisatie te merken (Assistent-directrice Nyakato C 

Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 1 september; Directeur St. Helen’s Private 

Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 9 september). Ook Kivulini wordt meermaals 

genoemd als een organisatie die rond kinderrechten werkt en activiteiten organiseert (Assistent-

directrice Nundu D Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 31 augustus).  

Vervolgens wordt verwezen naar Plan International, dat  in samenwerking met de school, activiteiten 

organiseert rond en informatie geeft over kinderrechten en Hakielimu, dat brochures en posters over 

kinderrechten verspreidt (Directeur Eden Valley Private Primary School, persoonlijke mededeling, 

2009, 2 september; Directeur Nyakato A Public Primary School, Persoonlijke mededeling, 2009, 1 

september). 

 

Van overheidsactivisme en wetgeving inzake kinderrechten kunnen de respondenten weinig tot geen 

voorbeelden geven (Directeur Gedeli B Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 24 

augustus; Directrice Gedeli A Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 27 augustus). 
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De nationale overheid organiseert wel de jaarlijkse Dag van het Afrikaanse Kind (Directeur Eden 

Valley Private Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 2 september). Volgens de 

respondenten is de overheid zich bewust van kinderrechten, maar ligt het probleem bij gebrek aan geld 

en daarom houdt zij zich niet actief bezig met de promotie en bescherming van de kinderrechten. De 

directrice van Buswelu Secundary School vermeldt dat de overheid wel meer rond kinderen en 

kinderrechten werkt dan vroeger, dat het ook voor haar belangrijker geworden is en dat ze vooruitgang 

boekt (Directrice Buswelu Public Secondary School, persoonlijke mededeling, 2009, 9 november). Zo 

zet de overheid meer druk op ouders om hun kinderen naar school te sturen, door ouders strafbaar te 

stellen indien ze hun kinderen beletten naar school te gaan. Ook de lokale overheid zou voldoende 

besef van kinderrechten hebben, maar omdat zij al zoveel andere taken heeft, is zij niet in staat om 

veel meer rond kinderrechten te doen dan de scholen erop te wijzen dat ze deze moeten naleven  

(Directeur Gedeli B Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 24 augustus; Directrice 

Gedeli A Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 27 augustus). Daarom zijn het vooral 

de NGO’s die de taak van kinderrechteneducatie en promotie op zich nemen.  

 

Kinderrechten zijn tevens aanwezig in de media. De respondenten verwijzen naar programma’s en 

campagnes op  televisie en radio en in kranten en magazines waarin informatie over kinderrechten 

verspreid wordt (Directeur Gedeli B Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 24 

augustus). Zo worden kinderrechtenthema’s bijvoorbeeld verwerkt in dramashows en soaps op 

televisie (Directeur St. Helen’s Private Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 9 september). 

Hoewel sommige respondenten de overheid aanwijzen als drijvende kracht hierachter, blijken het toch 

vooral NGO’s te zijn die dergelijke campagnes opzetten (Lerares Engels Gedeli C Public Primary 

School, persoonlijke mededeling, 2009, 26 augustus). Hakielimu, Kivulini, Unicef en Plan 

International worden aangewezen als NGO’s die regelmatig met de media samenwerken (Directeur 

Eden Valley Private Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 2 september; Directeur Nyakato 

A Public Primary School, Persoonlijke mededeling, 2009, 1 september) 

 

De respondenten denken dat de meeste mensen nu heel wat meer van kinderrechten weten dan vroeger 

en ook meer geneigd zijn om deze te respecteren. Dit bewustzijn heeft zich vooral de laatste vijf jaar 

ontwikkeld, kinderrechten zijn een recent fenomeen in Afrika. (Assistent-directrice Nundu D Public 

Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 31 augustus). Toch wordt aangegeven dat er nood is 

aan heel wat meer educatie en bewustmaking (Directrice Gedeli A Public Primary School, 

persoonlijke mededeling, 2009, 27 augustus). Op de vraag wie dit op zich moet nemen, wordt de 

overheid regelmatig genoemd, omdat zij meer gezag heeft of simpelweg omdat dit haar 

verantwoordelijkheid is. De directeur van Jelly’s School is van mening dat ouders zeker iets weten 

over kinderrechten, maar dan vooral over de rechten die anderen, zoals bijvoorbeeld leerkrachten, 

dienen te respecteren (Directeur Jelly’s Private Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 2 
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september). De rechten die ze zelf ten aanzien van hun kinderen moeten realiseren, blijken plots 

minder goed gekend te zijn. Hij beweert ook dat de ouders van leerlingen in privéscholen meer 

afweten van kinderrechten dan ouders van kinderen uit het publieke onderwijs omdat zij zelf meer 

onderwijs genoten zouden hebben. De kinderen in privéscholen komen ook uit de iets rijkere families, 

wat er toe leidt dat hun ouders beter in staat zijn de kinderrechten te realiseren dan de armere families.  

De kinderen zelf zijn zich volgens de respondenten nog beter bewust van hun rechten. Wanneer je hen 

vragen stelt over kinderrechten, zouden ze in staat zijn om verschillende voorbeelden te geven, zoals 

het recht op gelijke behandeling en het recht niet te zwaar gestraft te worden (Directeur St. Helen’s 

Private Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 9september). Zeker op school krijgen de 

leerlingen de kans om over hun rechten te leren. Vroeger werden leerkrachten als almachtig 

beschouwd en was er geen plaats voor leerlingenparticipatie, terwijl er nu wel waarde gehecht wordt 

aan de mening van de studenten (Directeur Jelly’s Private Primary School, persoonlijke mededeling, 

2009, 2 september). Er worden ondermeer groepsdiscussies en seminaries rond kinderrechten 

georganiseerd. Daarnaast hebben veel kinderen toegang tot een vorm van media, zoals televisie, radio 

of magazines en zo bekomen ze ook heel wat informatie over de kinderrechten. Zelfs uit gesprekken 

tussen kinderen onderling wordt duidelijk dat ze weten wat hun rechten zijn. Meisjes bediscussiëren 

bijvoorbeeld hun recht op gelijke kansen als de jongens. Ook de directrice van Buswelu Secondary 

School is ervan overtuigd dat haar leerlingen zich terdege bewust zijn van hun rechten, doordat ze daar 

op school uitvoerig over worden ingelicht (Directrice Buswelu Public Secondary School, persoonlijke 

mededeling, 2009, 9 november). Ze betwijfelt wel of de andere kinderen en leden van de lokale 

gemeenschap dezelfde kennis hebben, aangezien er dagelijks nog dingen gebeuren die tegen de 

kinderrechten ingaan en waar men niet tegen opkomt. Er is alleszins nog meer educatie en 

bewustmaking nodig opdat alle leden van de gemeenschap weten wat de rechten van kinderen 

inhouden en waarom deze belangrijk zijn.  

 

Op de vraag wat de mogelijke obstakels zijn voor de implementatie van kinderrechten op lokaal 

niveau wordt eerst en vooral armoede genoemd. Ouders kunnen bijvoorbeeld te arm zijn om hun 

kinderen te voorzien van een gepaste huisvesting, voeding, gezondheidsvoorziening en onderwijs 

(Directeur Jelly’s Private Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 2 september; Lerares 

Swahili Nyakato B Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 1 september).  

Over religieuze en culturele tradities als mogelijk obstakel is men het minder eens. Sommige 

respondenten menen dat zij daadwerkelijk een probleem vormen (Directeur Gedeli B Public Primary 

School, persoonlijke mededeling, 2009, 24 augustus). Anderen delen deze mening niet (Directeur 

Lukobe Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 27 augustus; Directeur St. Helen’s 

Private Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 9september). Meisjes die vroegtijdig de 

school verlaten omdat ze moeten trouwen, het minder belang hechten aan educatie voor meisjes, 

vrouwenbesnijdenis en de traditie van lijfstraffen zijn de meest voorkomende voorbeelden (Directrice 
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Gedeli A Public Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 27 augustus; Manager Director Eden 

Private Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 7 september). De directeur van Eden Valley 

Private School wijst op de kans dat heel wat mensen in Mwanza niet positief staan ten aanzien van 

kinderrechten omdat ze deze beschouwen als te Westers en in conflict met de eigen tradities en cultuur 

(Directeur Eden Valley Private Primary School, persoonlijke mededeling, 2009, 2 september). 

Daartegenover stelt de directrice van Buswelu Secondary School dat kinderrechten meer opkomen en 

dat mensen zich daardoor meer bewust zijn van het belang ervan, zodat culturele en traditionele 

obstakels afnemen (Directrice Buswelu Public Secondary School, persoonlijke mededeling, 2009, 9 

november).  

 

3.1.2. NGO’s 

 

NGO’s trachten de lokale gemeenschap bewust te maken van kinderrechten (Voorzitster Mwanza 

Woman Development Association, persoonlijke mededeling, 2009, 15 september). Ze proberen het 

gedrag en de houding ten aanzien van kinderen en kinderrechten te beïnvloeden en ervoor te zorgen 

dat kinderen zich bewust zijn van de rechten die ze hebben in de familie, op school en in de 

gemeenschap. Samenwerking en het vormen van allianties met andere organisaties is hiervoor 

cruciaal. Zo kunnen de NGO’s ideeën en ervaringen uitwisselen en elkaar bijstaan met raad en daad. 

Concreet organiseren NGO’s meetings, seminaries en workshops voor de lokale bevolking. Daarnaast 

moet ook de media, zoveel mogelijk betrokken worden om informatie omtrent de kinderrechten en de 

werking van de NGO’s te verspreiden. Televisie, radio, kranten en andere publicaties moeten gebruikt 

worden om mensen te informeren en bewust te maken (Voorzitster, hoofd Gemeenschapsmobilisatie 

en hoofd Beleidsbeïnvloeding van Kivulini Women’s Rights Organization, 2009, 18 september). De 

vraag wordt echter gesteld in welke mate mensen toegang hebben tot en geïnteresseerd zijn in de 

programma’s en publiciteitscampagnes die kinderrechten behandelen (Directeur Fonelisco, 

persoonlijke mededeling, 2009, 3 november). 

Sommige NGO’s gebruiken in hun werking expliciet het IVRK en het ACRWC om ook het 

bewustzijn over deze documenten te verhogen (Voorzitster Mwanza Woman Development 

Association, persoonlijke mededeling, 2009, 15 september). Zelfs NGO’s die in principe niet op 

kinderen gericht zijn, houden rekening met de bepalingen van het Verdrag. Zo is er bijvoorbeeld 

Kivulini (Voorzitster, hoofd Gemeenschapsmobilisatie en hoofd Beleidsbeïnvloeding van Kivulini 

Women’s Rights Organization, 2009, 18 september). Hoewel deze organisatie regelmatig genoemd 

wordt als zijnde een kinderrechten-NGO benadrukt de voorzitster ervan dat zij rond vrouwenrechten 

werken. Kinderen en kinderrechten kunnen hier niet strikt van gescheiden worden, dus wordt het 

IVRK wel in de werking van Kivulini betrokken, maar het is slechts een bijkomend element.  
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Er zijn eigenlijk nauwelijks organisaties die specifiek gericht zijn op de promotie van kinderrechten. 

Hakielimu wordt wel vernoemd, maar deze organisatie is vooral op nationaal niveau actief en richt 

zich niet tot de lokale gemeenschap Kuleana deed dit in het verleden, maar sinds 2006 is haar werking 

teruggeplooid op de opvang van straatkinderen. Verschillende respondenten speculeren over het 

waarom van de ‘ondergang’ van Kuleana. Zelfs de huidige projectmanager van Kuleana weet niet 

exact wat er is gebeurd, al zou het wel te maken hebben met corruptie en financieel wanbeheer 

(Project manager Kuleana,  persoonlijke mededeling, 2009, 23 oktober). Kuleana was sinds 1992 

bezig met de promotie van de kinderrechten, het IVRK en het ACRWC, maar in 2006-2007 liep het 

fout. Een Britse NGO, Amostrust, heeft de werking van Kuleana inzake de opvang van straatkinderen 

overgenomen, maar de promotie van kinderrechten werd stopgezet. Dit is erg jammer, aangezien 

Kuleana op dit gebied veel en goed werk leverde. Kuleana deed erg veel om de gemeenschap bewust 

te maken en bracht verschillende publicaties over kinderrechten uit. De projectmanager van Kuleana 

toonde enkele voorbeelden. Zo is er een boekje over het recht van zwangere meisjes om naar school te 

gaan en eentje over het gebruik van lijfstraffen in het onderwijs. In beide boekjes, daterend van 1999, 

wordt in het Swahili de problematiek uiteengezet en uitgelegd in welke mate dit ingaat tegen de 

rechten van het kind. Een ander voorbeeld van publicatie zijn de kleine ‘booklets’ waarin de rechten 

van kinderen behandeld en uitgelegd worden, met verwijzingen naar het IVRK en het ACRWC, in het 

Swahili en het Engels (Kuleana, 2000). In deze laatste publicatie wordt ook naar de plichten van het 

kind verwezen. Deze boekjes zijn bedoeld om in scholen, op het werk, thuis en in workshops gebruikt 

te worden om mensen en kinderen te onderrichten in en bewust te maken van de rechten van het kind. 

In een ander boekje worden verschillende verhaaltjes gebundeld(Kuleana, 1998). Deze verschenen 

vroeger in de krant ‘Daily News’ en behandelen telkens een ander kinderrecht, zoals bijvoorbeeld het 

recht op vrije meningsuiting en het recht om te spelen. Op het einde van zo’n verhaaltje wordt telkens 

verwezen naar de toepasselijke bepaling in het IVRK en het ACRWC.  
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Fig. 1. Booklet Kuleana  

                             

                                                        Fig. 2. Publicatie van Kuleana  

Kuleana was de enige organisatie die zich lokaal, in Mwanza, richtte op de pormotie van kinderen. De 

projectmanager haalt zelf een mogelijke reden aan waarom er zo weinig organisaties zich met 

promotie en bewustmaking bezighouden. Ze wijst op de moeilijkheid om voldoende middelen bijeen 

te krijgen. Donors willen graag duidelijke en snelle resultaten, maar dat is nu net iets wat je niet hebt 

wanneer je werkt rond bewustmaking. Kuleana hoopt in de nabije toekomst opnieuw haar werking 

rond de promotie van kinderrechten op te bouwen.  
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Regelmatig verwijzen de respondenten naast rechten ook naar de verantwoordelijkheden van kinderen. 

(Voorzitster Mwanza Woman Development Association, persoonlijke mededeling, 2009, 15 

september). Zo heeft een kind recht op educatie, maar is het verplicht om goed te studeren. Ook heeft 

een kind recht om op gepaste wijze door de ouders verzorgd en opgevoed te worden, maar heeft het 

zelf de verantwoordelijkheid respect te tonen en de ouders bij te staan. De plichten van het kind mogen 

niet genegeerd worden en moeten mee opgenomen worden in de campagnes gericht op promotie en 

realisatie van kinderrechten, omdat ze een belangrijk deel uitmaken van de Afrikaanse cultuur en 

gewoontes. Opdat de lokale gemeenschap zich voldoende bewust is van kinderrechten en het belang 

ervan, moeten de NGO’s er ook voor zorgen dat ze in hun werking elk onderdeel van die gemeenschap 

betrekken. Zo kan men vermijden dat men zich uitgesloten voelt en bijgevolg een negatieve visie op 

de organisatie ontwikkelt.  

 

Het Ministerie van Gemeenschapsontwikkeling, Gender en Kinderen wordt samen met het Ministerie 

van Sociaal Welzijn aangeduid als de hoofdverantwoordelijken binnen de overheid voor de 

implementatie van het IVRK en het beschermen van de kinderrechten (Voorzitster Mwanza Woman 

Development Association, persoonlijke mededeling, 2009, 15 september). De Nationale Commissie 

voor Mensenrechten en Goed Bestuur is door de NGO’s beter gekend dan door de schooldirecties. 

MWDA verwijst bijvoorbeeld naar de uitgebreide werking van die Commissie inzake 

vrouwenbesnijdenis. Het is, volgens haar, echter een erg recente organisatie en daardoor dus nog niet 

erg bekend. De overheidsorganisatie had bovendien tot voor kort enkel een kantoor in Dar es Salaam, 

waardoor de commissie beperkt toegankelijk was (Community Development Facilitator van Plan 

International, persoonlijke mededeling, 2009, 29 oktober). 

Er bestaat nationale wetgeving ter bescherming van kinderen en kinderrechten, maar tot nu toe is deze 

verspreid over verschillende wetten. Het zou beter zijn om alle wetgeving inzake kinderen te 

groeperen in één wet of in de grondwet een duidelijke vermelding van kinderrechten op te nemen. Het 

is echter belangrijk dat men niet zomaar de Westerse wijze van denken en kijken overneemt en aan de 

Tanzaniaanse bevolking opdringt. Immers, wat niet leeft en niet begrepen wordt in de lokale 

gemeenschap zal niet aanvaard worden. Er moet een basis gecreëerd worden waar de bevolking zich in 

kan vinden, zo niet heeft het geen nut om iets in de (grond)wet op te nemen.  

Plan International wees erop dat de overheid actiever is dan ooit inzake kinderrechten (Community 

Development Facilitator van Plan International, persoonlijke mededeling, 2009, 29 oktober). De 

allesomvattende kinderwet komt steeds dichterbij, alle stakeholders hebben hun opmerkingen 

ingediend, de White Paper is bijna afgewerkt en het wetsontwerp ligt nu voor in het Parlement 

(ondertussen is de wet aangenomen). De projectmanager van CRS is eveneens van mening dat de 

overheid zich meer en meer bewust wordt van de rechten van het kind. Hij verwijst naar de 

beleidsrapporten van de ministeries die  bevoegd zijn voor kinderen en denkt dat er in deze rapporten 

verwijzingen naar kinderrechten opgenomen zijn (Program Manager voor Gezondheid en 



 

37 
 

 

Kinderwelzijn van CRS, persoonlijke mededeling, 2009, 27 oktober). De directeur van Hisani stelt dat 

de overheid zich wel bewust is van kinderrechten, maar dat zij vooral veel belooft, terwijl daar in de 

praktijk weinig of niets van terecht komt (Directeur Hisani Centre for Women and Children’s Rights, 

persoonlijke mededeling, 2009, 9 november). Elke overheidsfunctionaris waarmee je over 

kinderrechten praat, zal beweren dat deze voor de overheid zeer belangrijk zijn en dat men er alles aan 

doet om ze te implementeren. Maar deze mooie woorden staan in schril contrast met de werkelijkheid. 

Zo ook het schoolcurriculum, wat erg mooi en kwalitatief oogt. De vraag is echter in welke mate dit 

daadwerkelijk wordt onderwezen. Zo denkt de voorzitter van Fonelisco dat er weinig les gegeven 

wordt over kinderrechten, aangezien heel wat elementen inzake kinderrechten en het IVRK ingaan 

tegen wat nog algemeen gebruikelijk is in Tanzania (Directeur Fonelisco, persoonlijke mededeling, 

2009, 3 november) Lijfstraffen bijvoorbeeld, zijn nog steeds toegestaan en worden courant gebruikt in 

scholen: wat zou men dan lesgeven over het recht van het kind om niet geslagen te worden? 

Volgens de NGO’s hebben de voor kinderrechten grootste obstakels een culturele en traditionele 

oorsprong, zoals bijvoorbeeld het vroegtijdig huwen van meisjes, het weinig waarde hechten aan de 

mening van het kind en het kind niet de kans geven te participeren (Community Development 

Facilitator van Plan International, persoonlijke mededeling, 2009, 29 oktober). De directeur van Hisani 

beseft dat cultuur een obstakel voor de realisatie van kinderrechten kan zijn, maar is van mening dat 

dit geen excuus mag zijn. Indien culturele gewoontes botsen met kinderrechten, dan dient men via 

bewustmaking en educatie te streven naar culturele verandering (Directeur Hisani Centre for Women 

and Children’s Rights, persoonlijke mededeling, 2009, 9 november). De directeur van Fonelisco wijst 

er wel op dat de sociale, economische en culturele factoren van Afrika uniek zijn (Directeur Fonelisco, 

persoonlijke mededeling, 2009, 3 november). Het IVRK is universeel bedoeld, maar de situatie van 

het Afrikaanse kind verschilt sterk van de omstandigheden waarin bijvoorbeeld een Europees kind 

opgroeit. De vraag is dan hoe het IVRK in Afrika geïmplementeerd kan worden. Dit zal op een andere 

manier moeten gebeuren dan in het Westen, meer bepaald op een wijze die aangepast is aan de unieke 

Afrikaanse omstandigheden. De implementatie zal alleszins tijd vragen. Op dit moment zijn de 

kinderrechten in Tanzania wel al aanwezig in woord, maar nog niet in de praktijk. Zo werd het IVRK 

en het ACRWC ondertekend en werkt men aan een allesomvattende kinderwet, maar de praktische 

uitwerking, de implementatie ervan is nog niet gerealiseerd.  
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3.1.3. Lokale Overheid 

Bij de implementatie van de nationale strategie voor armoedebestrijding werd op nationaal 

overheidsniveau een ministerie ingericht dat ondermeer gericht is op kinderen, meer bepaald het 

Ministerie van Gemeenschapsontwikkeling, Gender en Kinderen (Medewerker Department of Social 

Welfare, persoonlijke mededeling, 2009, 15 oktober). Dit ministerie is verantwoordelijk voor de 

implementatie van de kinderrechten, en voor wetten en beleidslijnen over kinderen. Daarnaast heeft 

ook het Ministerie van Sociale Zaken bevoegdheden die een directe impact hebben op kinderen, net 

zoals het Ministerie van Onderwijs en Beroepsopleiding. Dat laatste ministerie geeft instructies, 

richtlijnen en beleidslijnen aan het Departement van Onderwijs  op het niveau van de City Council, 

ook wat betreft de realisatie van kinderrechten in het onderwijs. Zo werd op nationaal niveau een 

curriculum opgesteld waarin de rechten van het kind verwerkt werden en staat het Departement van 

Onderwijs in voor de realisatie ervan in de scholen van Mwanza City (Academic Officer van 

Department of Education, persoonlijke mededeling, 2009, 16 oktober).  De Ward Education Officers 

zijn de ogen en oren van het Departement van Onderwijs en rapporteren wanneer zich problemen 

voordoen, zoals bijvoorbeeld een school die kinderrechten schendt. In dat geval wordt de school 

bezocht, gaat men na wat het probleem is en geeft men het nodige advies (Ward Education Officer 

Buswelu, persoonlijke mededeling, 2009 , 21 oktober; Ward Education Officer Nyakato, persoonlijke 

mededeling, 2009, 26 oktober).  

Het Departement van Sociaal Welzijn, dat net als het Departement van Onderwijs deel uitmaakt van 

de City Council, is op dat overheidsniveau verantwoordelijk voor de kinderen en kinderrechten 

(Medewerker Department of Social Welfare, persoonlijke mededeling, 2009, 15 oktober). Ze trachten 

de rechten van het kind te implementeren en maken daarbij gebruik van NGO’s. Zo geven ze aan de 

organisaties informatie over hoe ze kinderrechten in hun werking kunnen betrekken en controleren ze 

of de NGO’s de kinderrechten respecteren en praktiseren.  

Het Departement van Sociaal Welzijn stuurt zelf brieven rond en laat campagnewagens door de straten 

rijden om de mensen bewust te maken van kinderrechten. Ook worden in de Wards meetings 

georganiseerd voor de lokale bevolking om hen te informeren over het belang van kinderrechten. 

Andere activiteiten waaraan het Departement voor Sociale Zaken meewerkt zijn de Baraza ya Watoto 

(kinderraad) en de Dag van het Afrikaanse Kind. De Ward werkt dan op lokaal niveau de activiteiten 

verder uit. Binnen de Ward is één departement specifiek bevoegd voor het welzijn van kinderen en de 

kinderrechten, meer bepaald het Departement voor Gemeenschapsontwikkeling (Community 

Development Officer Buswelu, persoonlijke mededeling, 2009,  21 oktober; Community Development 

Officer Nyakato, persoonlijke mededeling, 2009,  26 oktober). Dit departement werkt samen met de 

maatschappelijke organisaties om de bevolking te onderrichten in en te motiveren voor kinderrechten. 

Er is echter geen vertegenwoordiging van kinderen of andere vorm van participatie voor kinderen in 
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het bestuur van de Ward (Ward Executive Officer  Buswelu , persoonlijke mededeling, 2009, 21 

oktober).  

Het Departement van Sociaal Welzijn zegt het IVRK in haar werking te gebruiken (Medewerker 

Department of Social Welfare, persoonlijke mededeling, 2009, 15 oktober). Dit document is vertaald 

in het Swahili en werd twee maanden geleden op een meeting over kinderarbeid nog verspreid onder 

de deelnemende NGO’s. Met het ACRWC zijn ze echter niet vertrouwd. De respondenten van de 

Ward zeggen wel met beide documenten te werken (Ward Executive Officer  Buswelu , persoonlijke 

mededeling, 2009, 21 oktober). 

De Ward Executive Officers menen dat de bevolking niet echt veel over kinderrechten weet. Ze 

hebben een basisidee over kinderrechten, namelijk ze kennen het recht van een kind om te eten , te 

slapen en naar school te gaan. De respondent wijst er echter op dat de rechten van het kind heel wat 

meer zijn dan dat, er is ook het recht op een eigen mening, het recht om deze mening te uiten en het 

recht dat er naar die mening geluisterd wordt. Deze rechten worden omwille van traditionele 

opvattingen heel wat moeilijker door de bevolking aanvaard, met als gevolg dat dergelijke rechten niet 

gerespecteerd en gerealiseerd worden (Ward Executive Officer  Buswelu , persoonlijke mededeling, 

2009, 21 oktober). Om dit te veranderen, is meer promotie, educatie en bewustmaking nodig. Het 

opmaken van een algemene kinderwet is een stap in de goede richting, maar het mag hier niet bij 

blijven. Er moet voor gezorgd worden dat die wet geen dode letter blijft, maar in praktijk wordt 

omgezet. Hiertoe moeten beleidslijnen en projecten ontworpen en geïmplementeerd worden. Er wordt 

ook gewezen op de rol die religieuze leiders, zowel christelijke als moslims, kunnen spelen. Wanneer 

deze meer over kinderrechten en het belang ervan zouden spreken, dan zouden mensen zich er meer 

bewust van worden en er meer belang aan hechten. Immers, het geloof is in Tanzania nog erg 

belangrijk en religieuze leiders hebben meer gezag en invloed dan bijvoorbeeld politieke leiders. 

Doordat kinderrechten verwerkt zijn in het curriculum krijgen kinderen er les over en zijn zij zich wel 

bewust van hun rechten (Academic Officer van Department of Education, persoonlijke mededeling, 

2009, 16 oktober). Ouders en andere leden van de lokale gemeenschap worden niet onderwezen door 

de scholen, maar de respondent van het Departement van Onderwijs meent dat zij via de kinderen 

automatisch te weten komen wat de kinderrechten zijn.  

Volgens de respondent van het Departement van Sociaal Welzijn zijn vele families niet echt bezig en 

niet bezorgd over kinderrechten omdat ze te hard onder de armoede lijden (Medewerker Department 

of Social Welfare, persoonlijke mededeling, 2009, 15 oktober). Er is volgens hen geen negatieve 

attitude ten opzichte van kinderrechten, maar armoede vormt een groot obstakel.  Wie geld heeft, leeft 

kinderrechten beter na, zo stelt men. Zo kan bijvoorbeeld het recht op onderwijs nog steeds niet voor 

elk kind gerealiseerd worden doordat, ondanks de afschaffing van het schoolgeld, er nog steeds andere 

kosten aan verbonden zijn (uniform, persoonlijk materiaal, bijdragen) en arme families dat niet kunnen 

veroorloven (Academic Officer van Department of Education, persoonlijke mededeling, 2009, 16 

oktober). 



 

 

Vroeger waren er wel culturele obstakels ten aanzien van de rechten van kind, maar ondermeer door 

doorgedreven campagnes van de overheid en NGO’s zijn deze verdwenen, althans dit is wat de 

respondent van het Departement van Sociaal Welzijn proclam

Welfare, persoonlijke mededeling, 2009, 15 oktober). Ook het Departement van Onderwijs is van 

mening dat er geen culturele, traditionele of religieuze obstakels voor kinderrechten zijn (Academic 

Officer van Department of Education, persoonlijke mededeling, 2009, 16 oktober). Daartegenover zijn 

beide Ward Executive Officers van mening dat tradities, gewoontes en cultuur wel degelijk een 

obstakel voor de realisatie van kinderrechten kunnen vormen (Ward Executive Officer N

persoonlijke mededeling, 2009, 26 oktober). Zo wordt als voorbeeld gewezen op het onderscheid dat 

nog steeds tussen jongens en meisjes gemaakt wordt en waarbij meisjes beschouwd worden als 

voorbestemd om te trouwen en kinderen te krijgen, waardoor 

recht op onderwijs wordt aangetast (Ward Executive Officer  Buswelu , persoonlijke mededeling, 

2009, 21 oktober).  

 

3.2. Enquêtes    

3.2.1. Resultaten 

Er hebben 197 leerlingen uit het publiek lager onderwijs de enquête ingevul

kinderen hebben ooit van de term kinderrechten gehoord, maar wanneer gepeild wordt naar hun kennis 

van de termen IVRK en ACRWC blijkt slechts de minderheid van de officiële verdragsbenamingen 

gehoord te hebben (respectievelijk 37% en 26

leerlingen de vragenlijst invulden, verschilt danig wat betreft het IVRK (74% zegt ervan gehoord te 

hebben), maar voor het ACRWC zijn de resultaten hetzelfde (22%). Dit wordt duidelijk weergegeven 

in de volgende grafieken.  

 Fig. 3. % Kennis van het IVRK publiek onderwijs        Fig. 4. % Kennis van het IVRK privé onderwijs
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of Education, persoonlijke mededeling, 2009, 16 oktober). Daartegenover zijn 

beide Ward Executive Officers van mening dat tradities, gewoontes en cultuur wel degelijk een 

obstakel voor de realisatie van kinderrechten kunnen vormen (Ward Executive Officer N

persoonlijke mededeling, 2009, 26 oktober). Zo wordt als voorbeeld gewezen op het onderscheid dat 

nog steeds tussen jongens en meisjes gemaakt wordt en waarbij meisjes beschouwd worden als 

voorbestemd om te trouwen en kinderen te krijgen, waardoor ze sneller stoppen met school en dus hun 

recht op onderwijs wordt aangetast (Ward Executive Officer  Buswelu , persoonlijke mededeling, 
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Vroeger waren er wel culturele obstakels ten aanzien van de rechten van kind, maar ondermeer door 

doorgedreven campagnes van de overheid en NGO’s zijn deze verdwenen, althans dit is wat de 

eert (Medewerker Department of Social 

Welfare, persoonlijke mededeling, 2009, 15 oktober). Ook het Departement van Onderwijs is van 

mening dat er geen culturele, traditionele of religieuze obstakels voor kinderrechten zijn (Academic 

of Education, persoonlijke mededeling, 2009, 16 oktober). Daartegenover zijn 

beide Ward Executive Officers van mening dat tradities, gewoontes en cultuur wel degelijk een 

obstakel voor de realisatie van kinderrechten kunnen vormen (Ward Executive Officer Nyakato, 

persoonlijke mededeling, 2009, 26 oktober). Zo wordt als voorbeeld gewezen op het onderscheid dat 

nog steeds tussen jongens en meisjes gemaakt wordt en waarbij meisjes beschouwd worden als 

ze sneller stoppen met school en dus hun 

recht op onderwijs wordt aangetast (Ward Executive Officer  Buswelu , persoonlijke mededeling, 

Er hebben 197 leerlingen uit het publiek lager onderwijs de enquête ingevuld. Zo goed als alle 

kinderen hebben ooit van de term kinderrechten gehoord, maar wanneer gepeild wordt naar hun kennis 

van de termen IVRK en ACRWC blijkt slechts de minderheid van de officiële verdragsbenamingen 

%). Het beeld voor het private lager onderwijs, waar 78 

leerlingen de vragenlijst invulden, verschilt danig wat betreft het IVRK (74% zegt ervan gehoord te 

hebben), maar voor het ACRWC zijn de resultaten hetzelfde (22%). Dit wordt duidelijk weergegeven 
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In het publiek secundair onderwijs (66 respondenten) zegt 56% het IVRK te kennen, terwijl slechts 

36% van het ACRWC gehoord heeft. Wat betreft de leerkrachten is, zowel in het publiek als in het 

privé onderwijs (resp. 50 en 18 respondent

vertrouwd. Bij de plus 18jarigen at random (39 ingevulde enquêtes) heeft opnieuw de helft van het 

IVRK gehoord, maar het ACWRC is slechts bij 33% bekend. 

 

Wat de principes van het IVRK betreft, verkrijgen we volgende resultaten. In het pu

onderwijs is het duidelijk dat het ene principe vertrouwder in de oren klinkt dan het andere. Zo is het 

principe van het belang van het kind heel wat minder gekend (33%) dan het  beginsel van non

discriminatie (82%) en het recht op overleving e

zijn de resultaten respectievelijk 51%, 56% en 76%, dus daar is het verschil minder significant. Uit de 

resultaten van het publiek secundair onderwijs blijkt dat die leerlingen toch meer met de principes 

vertrouwd lijken te zijn dan de kinderen van het lager onderwijs. Meer dan 60% heeft van het principe 

van het belang van het kind gehoord, meer dan 80% van het recht op overleving en ontwikkeling en 

zelfs bijna 90% van het non-discriminatiebeginsel (resp. f
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k secundair onderwijs (66 respondenten) zegt 56% het IVRK te kennen, terwijl slechts 

36% van het ACRWC gehoord heeft. Wat betreft de leerkrachten is, zowel in het publiek als in het 

privé onderwijs (resp. 50 en 18 respondenten), ongeveer de helft met de termen IVRK en ACWRC 

vertrouwd. Bij de plus 18jarigen at random (39 ingevulde enquêtes) heeft opnieuw de helft van het 

IVRK gehoord, maar het ACWRC is slechts bij 33% bekend.  

Wat de principes van het IVRK betreft, verkrijgen we volgende resultaten. In het pu

onderwijs is het duidelijk dat het ene principe vertrouwder in de oren klinkt dan het andere. Zo is het 

principe van het belang van het kind heel wat minder gekend (33%) dan het  beginsel van non

discriminatie (82%) en het recht op overleving en ontwikkeling (77%). In het privé lager onderwijs 

zijn de resultaten respectievelijk 51%, 56% en 76%, dus daar is het verschil minder significant. Uit de 

resultaten van het publiek secundair onderwijs blijkt dat die leerlingen toch meer met de principes 

ertrouwd lijken te zijn dan de kinderen van het lager onderwijs. Meer dan 60% heeft van het principe 

van het belang van het kind gehoord, meer dan 80% van het recht op overleving en ontwikkeling en 

discriminatiebeginsel (resp. fig. 5, fig. 6 en fig.7). 
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De meeste kinderen uit het publiek lager onderwijs hebben gehoord van organisaties die rond 

kinderrechten werken, al zijn de lokale organisaties (Kuleana 76% en Hakielimu 72%) beter gekend 

dan het internationale Unicef (56%). Op de priv

zijn (Kuelana 92%, Hakielimu 94%, Unicef 82%). Ook het secundair onderwijs is meer vertrouwd met 

de organisaties, resp. 89%, 80% en 85%. De leerkrachten

onderwijs zeggen de organisaties goed te kennen en ook telkens meer dan 80% van de volwassenen at 

random zegt van de organisaties gehoord te hebben.

3.2.2. Genoemde bronnen 

Op de vraag waar men informatie over de kinderrech

heeft, werd in het lager onderwijs (zowel publiek als privé) in de eerste plaats de school genoemd. Dan 

volgt voor het publiek lager onderwijs de NGO’s, televisie en radio en kranten en magazines als 

belangrijkste bron van informatie (fig.

anders: na de school komen eerst televisie en radio, gevolgd door kranten en magazines, 

overheidscampagnes en NGO’s (fig. 11

  

Fig. 10.  Bronnen publiek lager onderwijs                           Fig. 11. Bronnen privé lager onderwijs                   

 

Het secundair onderwijs haalt de informatie 

de school, NGO’s en kranten en magazines. Overheidscampagnes 

                                  

                                           Fig. 12. Bronnen publiek secundair onderwijs
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De meeste kinderen uit het publiek lager onderwijs hebben gehoord van organisaties die rond 

kinderrechten werken, al zijn de lokale organisaties (Kuleana 76% en Hakielimu 72%) beter gekend 

dan het internationale Unicef (56%). Op de privéscholen lijkt men opnieuw iets beter op de hoogte 

, Hakielimu 94%, Unicef 82%). Ook het secundair onderwijs is meer vertrouwd met 

de organisaties, resp. 89%, 80% en 85%. De leerkrachten  van zowel het publiek als het private 

onderwijs zeggen de organisaties goed te kennen en ook telkens meer dan 80% van de volwassenen at 

random zegt van de organisaties gehoord te hebben. 

 

Op de vraag waar men informatie over de kinderrechten en/of het IVRK en het ACWRC vernomen 

heeft, werd in het lager onderwijs (zowel publiek als privé) in de eerste plaats de school genoemd. Dan 

volgt voor het publiek lager onderwijs de NGO’s, televisie en radio en kranten en magazines als 

ron van informatie (fig.10). Voor het privé lager onderwijs is de volgorde een beetje 

anders: na de school komen eerst televisie en radio, gevolgd door kranten en magazines, 

rheidscampagnes en NGO’s (fig. 11). 

    

nderwijs                           Fig. 11. Bronnen privé lager onderwijs                   

onderwijs haalt de informatie over kinderrechten vooral op televisie en radio, dan volgt 

de school, NGO’s en kranten en magazines. Overheidscampagnes volgen achteraan
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De meeste kinderen uit het publiek lager onderwijs hebben gehoord van organisaties die rond 

kinderrechten werken, al zijn de lokale organisaties (Kuleana 76% en Hakielimu 72%) beter gekend 

iets beter op de hoogte 

, Hakielimu 94%, Unicef 82%). Ook het secundair onderwijs is meer vertrouwd met 

van zowel het publiek als het private 

onderwijs zeggen de organisaties goed te kennen en ook telkens meer dan 80% van de volwassenen at 

ten en/of het IVRK en het ACWRC vernomen 

heeft, werd in het lager onderwijs (zowel publiek als privé) in de eerste plaats de school genoemd. Dan 

volgt voor het publiek lager onderwijs de NGO’s, televisie en radio en kranten en magazines als 

). Voor het privé lager onderwijs is de volgorde een beetje 

anders: na de school komen eerst televisie en radio, gevolgd door kranten en magazines, 

 

nderwijs                           Fig. 11. Bronnen privé lager onderwijs                    

kinderrechten vooral op televisie en radio, dan volgt 

achteraan (fig.12). 



 

 

 

Bij de plus 18jarigen krijgen we een evenredig gespreid beeld bij de leerkrachten uit het publiek 

onderwijs (fig.13). Ook bij de groep plus18jarigen zijn er geen opvallende verschillen tussen de 

informatiebronnen. (fig.15). Bij de leerkrachten uit het lager onderwijs liggen de antwoorden 

zoals blijkt uit fig. 14.  

 Fig. 13. Bronnen leerkrachten publiek onderwijs           Fig. 14. Bronnen leerkrachten privé lager onderwijs

    

                                     

                                                                  

De respondenten werd ook gevraagd te speci

informatie vernomen hadden. Voor NGO’s werd in de eerste plaats verwezen naar Kuleana, Kivulini, 

Hakielimu en Plan International. Vervolgens werden de volgende kranten en magazines het meest 

genoemd: Fema, Nipashe, Daily News/Sunday News/Habari Leo, en Mwananchi. De televisie

radiostations die het meest genoemd werden

Company (TBC), Independent Television (ITV), Radio Free Africa, Star TV en TBC Taifa. Wat

betreft de overheidcampagnes wordt vooral verwezen naar de baraza ya watoto. 
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Bij de plus 18jarigen krijgen we een evenredig gespreid beeld bij de leerkrachten uit het publiek 

Ook bij de groep plus18jarigen zijn er geen opvallende verschillen tussen de 

). Bij de leerkrachten uit het lager onderwijs liggen de antwoorden 

    

liek onderwijs           Fig. 14. Bronnen leerkrachten privé lager onderwijs

  

                                                                  Fig. 15. Bronnen at random 

De respondenten werd ook gevraagd te specificeren via welke organisatie of instelling ze de 

informatie vernomen hadden. Voor NGO’s werd in de eerste plaats verwezen naar Kuleana, Kivulini, 

Hakielimu en Plan International. Vervolgens werden de volgende kranten en magazines het meest 

Nipashe, Daily News/Sunday News/Habari Leo, en Mwananchi. De televisie

radiostations die het meest genoemd werden, zijn in afnemende volgorde de Tanzania Broadcast 

Company (TBC), Independent Television (ITV), Radio Free Africa, Star TV en TBC Taifa. Wat

betreft de overheidcampagnes wordt vooral verwezen naar de baraza ya watoto.  
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3.3. Analyse schoolboeken 

 

In hoofdstuk 4 van Civics voor Standaard 4 van het lager onderwijs worden de kinderrechten 

behandeld (Kinyange, 2009). De titel van hoofdstuk 4 is ‘Principles of democracy’, met een eerste 

ondertitel ‘The rights of a child’. Het kind wordt gedefinieerd als zijnde elk meisje of jongen onder de 

leeftijd van 18. Kinderrechten worden omschreven als dingen die zo belangrijk zijn dat alle kinderen 

ze nodig hebben. Dan worden er enkele voorbeelden van kinderrechten gegeven, zoals recht op leven, 

recht op een naam en identiteit, recht op eten,  recht op onderwijs, recht op gelijke behandeling en 

recht eigen mening te hebben en te geven. Elk recht wordt kort uitgelegd. De tweede ondertitel 

behandelt het belang van kinderrechten, en dit is dat ze verzekeren dat er geen discriminatie is, dat 

kinderen hun recht op groei en ontwikkeling kunnen realiseren en dat er naar hun mening geluisterd 

wordt. Ook de verantwoordelijkheden van het kind maken deel uit van de les. Er wordt uitgelegd dat 

rechten steeds samengaan met plichten, bijvoorbeeld kinderen hebben recht geliefd te zijn en 

beschermd te worden maar ze hebben ook de verantwoordelijkheid om liefde en respect voor anderen 

te tonen; kinderen hebben recht op goed eten, maar mogen geen eten verspillen. 

Hoofdstuk 4 van Civics voor Standaard 5, ook getiteld ‘Principles of democracy’ heeft een eerste 

ondertitel ‘Human Rights’ (Kinyange en Rachid, 2008). Mensenrechten worden gedefinieerd als 

basisrechten en -vrijheden die alle mensen hebben. Er wordt verwezen naar de les over kinderrechten 

in Standaard 4. Dan worden de rechten van specifieke groepen besproken, aangezien mensenrechten er 

voor iedereen zijn, maar sommige groepen door een geschiedenis van discriminatie nood hebben aan 

speciale bescherming, zoals bijvoorbeeld gehandicapten, vrouwen, vluchtelingen, kinderen en 

ouderlingen. Elke groep wordt apart besproken en bij de kinderen wijst men erop dat in Standaard 4 al 

gezien werd dat alle kinderen rechten en verantwoordelijkheden hebben. Er worden enkele bijzondere 

groepen besproken, zoals meisjes, kindsoldaten, straatkinderen en kinderen die een misdrijf begaan 

hebben. Een andere ondertitel bespreekt enkele instellingen en organisaties die gericht zijn op de 

bescherming van mensenrechten. Zo ontwikkelt de overheid wetten om de mensenrechten te 

beschermen en is de rechtbank verantwoordelijk voor het bestraffen van de mensen die deze wetten, 

en dus de mensenrechten geschonden hebben. Dan worden voorbeelden van NGO’s gegeven, zoals 

Hakielimu, Kuleana Centre for Children’s Rights en Plan International. Tenslotte worden er ook 

enkele voorbeelden van mensenrechtenschendingen gegeven, onder andere kinderarbeid en 

kinderverwaarlozing. 
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  Fig.16. Uittreksel 1 uit Civics Standard 4  

 

 

  Fig.17. Uittreksel  2 uit Civics Standard 4  

 

 
Fig.18. Uittreksel uit Civics Standard 5  
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Ook in het boek ‘Civics for secondary schools, book one’ wordt een heel hoofdstuk aan 

mensenrechten gewijd (Zombwe, 2007a). De elementen die ondermeer besproken worden, zijn het 

concept mensenrechten, het ontstaan en de verschillende aspecten ervan, de ratificatie in Tanzania, het 

belang van mensenrechten, mensenrechtenschendingen en de rol van de overheid en verschillende 

drukgroepen voor de promotie van mensenrechten in Tanzania. Kinderrechten an sich worden niet 

vermeld. Wel worden in hoofdstuk 4 de verantwoordelijkheden van de burger ten aanzien van 

kinderen behandeld. Burgers moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat kinderen educatie krijgen, dat ze 

niet onderworpen worden aan kinderarbeid of kindermisbruik en dat ze mogen spelen en sporten. 

 

IV.  Bespreking en Conclusie      

 

4.1. Bespreking van de resultaten: Bewustmaking in Mwanza 

De twintigste verjaardag van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind vormt de ideale 

gelegenheid om de impact ervan te evalueren. Nagaan wat het IVRK in de voorbije twintig jaar 

daadwerkelijk bereikt heeft, is echter niet eenvoudig, misschien zelfs onmogelijk, aangezien er 

ontzettend veel factoren bij betrokken zijn. Daarom werd in deze thesis de focus gelegd op één aspect. 

Onderzoek naar de mate waarin de gemeenschap kennis heeft en zich bewust is van kinderrechten en 

het IVRK kan een eerste inzicht geven in hoeverre de internationale standaarden op het lokale niveau 

zijn doorgedrongen. Indien niemand van de lokale bevolking weet heeft van kinderrechten en het 

IVRK kan men concluderen dat de impact van het Verdrag beperkt is en kan er van de realisatie van 

de rechten van het kind geen sprake zijn. Bewustmaking, promotie en educatie omtrent kinderrechten 

is één van de eerste stappen die men dient te ondernemen, wil men de kinderrechten en het IVRK 

daadwerkelijk implementeren. Het belang ervan wordt bevestigd door het IVRK zelf, in artikel 42, en 

ook door het Comité voor de Rechten van het Kind, in General Comment nr. 5 (CRC, 2003; IVRK, 

1989). Omdat de situatie van kinderen en kinderrechten daarnaast erg afhankelijk is van politieke, 

economische, sociale en culturele context werd deze studie toegespitst op een beperkte regio, meer 

bepaald Mwanza City in Tanzania. Door ter plaatse te gaan en de techniek van open interviews en 

enquêtes toe te passen, werd het mogelijk een eerste inzicht te krijgen in de lokale situatie wat betreft 

kennis van en bewustmaking over de rechten van het kind.  

Uit de open interviews blijkt dat de respondenten een zeker bewustzijn hebben inzake de rechten van 

het kind, maar erg concreet is deze kennis niet. Zo zijn velen van hen niet vertrouwd met de termen 

IVRK en ACRWC. Ook weten slechts enkelen iets af van nationale wetgeving en 

overheidsinitiatieven rond kinderrechten. De meerderheid heeft bijvoorbeeld nog nooit gehoord van de 
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nationale Commissie voor Mensenrechten en Goed Bestuur. Men wijt dit aan het feit dat de 

Commissie een recent gegeven zou zijn en dat zij slechts over een beperkt aantal kantoren beschikt. 

Echter, deze Commissie is toch al in 2001 opgericht en heeft een kantoor in de regio van Mwanza, dus 

lijkt de hoofdreden voor de gebrekkige kennis over het bestaan van dit orgaan eerder een tekort aan 

informatieverspreiding en bewustmaking te zijn. Zolang de overheid de bevolking niet informeert over 

de Commissie zal de impact ervan beperkt blijven. Dit blijkt ook uit de Concluding Observations van 

het Comité voor de Rechten van het Kind dat de Tanzaniaanse overheid aanzet tot het promoten van 

de nationale Commissie voor Mensenrechten en Goed Bestuur, opdat dit orgaan voor de bevolking 

toegankelijk zou worden (CRC, 2001b, 2006). De respondenten van de overheid lijken net iets meer 

van kinderrechten te weten dan deze van de scholen, al zijn er aan beide zijden uitzonderingen. Op het 

niveau van de lokale overheid blijken de Departementen Sociaal Welzijn en Onderwijs vooral met het 

IVRK vertrouwd te zijn. Men zegt ook het daadwerkelijk bij hun werk te gebruiken en als voorbeeld 

daarvan wordt verwezen naar de verspreiding van een Swahili vertaling van de verdragstekst onder de 

NGO’s die deelnamen aan een conferentie rond kinderarbeid. Ook in de Ward zou met het Verdrag 

gewerkt worden. De kennis van de vertegenwoordigers van de NGO’s is het meest uitgebreid. 

Verschillende NGO’s blijken het IVRK en het ACRWC expliciet in hun werking te gebruiken. Zo 

moeten de werknemers en vrijwilligers van CRS en Plan International bijvoorbeeld een training 

volgen waarin zij over deze verdragen worden onderwezen. Zelfs NGO’s die niet gericht zijn op 

kinderrechten houden in hun werking wel rekening met de kinderrechtenverdragen.  

Wanneer we dan de resultaten van de enquêtes bekijken, krijgen we ongeveer hetzelfde beeld. Zo goed 

als iedereen is vertrouwd met de term kinderrechten, terwijl al heel wat minder respondenten ooit van 

de officiële verdragsbenamingen gehoord heeft. Zeker het ACRWC is nauwelijks gekend. Er tekent 

zich wel een verschil af tussen lager en secundair en tussen publiek en privaat onderwijs. De 

leerlingen van het secundair en van het privéonderwijs lijken meer van kinderrechten te weten dan de 

kinderen uit het publiek lager onderwijs. Dit is misschien te wijten aan het feit dat de kwaliteit van het 

onderwijs in het secundair en in de privéscholen significant beter is omdat voor deze scholen wel 

inschrijvingsgeld betaald moet worden, wat resulteert in minder leerlingen en meer middelen. Dit 

onderzoek is echter niet uitgebreid genoeg en het aantal respondenten per categorie is te klein om 

hierover sluitende conclusies te kunnen trekken. Bij de plus 18jarigen heeft zo goed als iedereen van 

kinderrechten gehoord, ongeveer de helft kent het IVRK en slechts een derde zegt te weten wat het 

ACRWC is. Dat het IVRK en ACRWC niet zo goed gekend zijn, komt misschien doordat de termen 

an sich niet in de schoolboeken genoemd worden (Kinyange en Rachid, 2008; Kinyange, 2009). Wat 

de principes van het IVRK betreft: van het beginsel van non-discriminatie en het recht op overleving 

en ontwikkeling heeft de meerderheid gehoord, terwijl het principe van het belang van het kind minder 

gekend blijkt te zijn. Dit geldt zowel voor de min als de plus18jarigen, al duiken opnieuw verschillen 

op tussen het middelbaar en het lager en tussen privé en publiek onderwijs. In de schoolboeken 

worden het discriminatiebeginsel en het recht op overleven en ontwikkeling van het kind wel 
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vernoemd, het principe van het belang van het kind niet, wat misschien het verschil in kennis over de 

drie principes verklaart (Kinyange en Rachid, 2008; Kinyange, 2009). Opnieuw kunnen geen sluitende 

conclusies getrokken worden, maar toch krijgen we de indruk dat de leerlingen van het middelbaar en 

ook de plus 18jarigen meer vertrouwd zijn met de principes dan de kinderen van de lagere school. 

Naar de oorzaak hiervan kan niet meer dan gegist worden, maar misschien hebben deze twee 

categorieën meer toegang tot de media of zijn zij meer met het onderwerp bezig en bespreken zij het 

meer dan de jongere respondenten, die immers slechts tussen de 10 en de 13 jaar zijn. Wat betreft het 

verschil tussen privaat en publiek onderwijs kan dan weer verwezen worden naar de hogere kwaliteit 

van het onderwijs, waardoor leerkrachten de lesonderwerpen beter en uitgebreider kunnen behandelen 

en de leerlingen in staat zijn meer informatie op te pikken. Daarnaast komen de leerlingen uit het 

secundair en zeker die van het private onderwijs uit families die het net iets beter hebben dan de 

kinderen uit het publiek lager onderwijs. Dit kan op verschillende wijzen het bewustzijn inzake 

kinderrechten beïnvloeden: de ouders zijn hoger opgeleid en er is meer toegang tot diverse 

mediakanalen, terwijl arme gezinnen vooral bezig zijn met voldoende te verdienen om de dag door te 

komen.  

De door de respondenten van de enquêtes meest genoemde informatiebronnen voor kinderrechten zijn 

de scholen, de NGO’s en de media. De kinderen uit het lager onderwijs wijzen vooral de school aan. 

Het secundair onderwijs en de meerderjarigen halen de informatie in eerste instantie van televisie en 

radio, bijvoorbeeld TBC, ITV en Radio Free Africa, wat de indruk versterkt dat zij gemakkelijker 

toegang hebben tot de media dan de jongere respondenten. Ook kranten en magazines, zoals Fema en 

Daily News, zijn voor hen een belangrijk infokanaal. Voor zowat alle groepen behoren ook NGO’s tot 

de top drie. De organisaties die het meest genoemd worden, zijn niet verwonderlijk Kuleana, 

Hakielimu en Plan International. Overheidscampagnes hangen meestal ergens achteraan en men kan er 

weinig concrete voorbeelden van geven. Alleen de Dag van het Afrikaanse kind en de baraza ya 

watoto (kinderraad) worden nu en dan genoemd.  

 

Uit de open interviews blijkt dat de meeste respondenten van mening zijn dat het bewustzijn over 

kinderrechten bij de bevolking de laatste jaren gestaag is toegenomen. Kinderrechten worden als 

recent fenomeen beschouwd, ondanks dat Tanzania al sinds 1991 verdragspartij bij het IVRK is. Men 

zou nu meer van kinderrechten weten en eerder geneigd zijn tot het respecteren ervan dan bijvoorbeeld 

vijf jaar geleden. Toch wordt hier meestal onmiddellijk aan toegevoegd dat er nog heel wat educatie 

en bewustmaking nodig is, vooraleer de kinderrechten en het Verdrag voldoende gekend en begrepen 

zullen zijn. Zo hebben de meeste mensen wel een basiskennis over kinderrechten, ze kennen 

bijvoorbeeld het recht van het kind op eten en onderwijs, maar is men heel wat minder vertrouwd met 

de expressie- en participatierechten van kinderen. Dit komt enerzijds doordat dergelijke rechten 

minder voor de hand liggen en dus meer bewustmaking vereisen, maar heeft ook te maken met het feit 

dat dergelijke rechten minder snel aanvaard worden doordat men kinderen traditioneel niet beschouwd 
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als volwaardige participerende leden van de gemeenschap. Om dit te kunnen wijzigen, is er een 

gedragsverandering nodig en dat kan enkel bereikt worden via verdere bewustmaking en educatie 

waarin ook voldoende nadruk gelegd wordt op deze categorieën van rechten en op het feit dat een kind 

net als elke andere mens drager van rechten is en actief kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.  

De kinderen zelf weten, volgens de respondenten, meer dan wie ook wat hun rechten zijn en wat deze 

inhouden. Zij zouden deze kennis in eerste instantie op school verkrijgen en ook de media wordt als 

belangrijke bron van informatie aangewezen.  

De respondenten uit de open interviews zijn echter bezorgd over een aantal obstakels die de 

implementatie van kinderrechten moeilijk maakt. Het eerste obstakel dat genoemd wordt, en dat als 

het grootste probleem wordt bestempeld, is armoede. Er wordt regelmatig gezegd dat, zelfs als 

iedereen zich bewust was van kinderrechten, de realisatie ervan niet mogelijk is doordat de 

meerderheid van de bevolking in armoede leeft.  

Culturele en religieuze gewoonten en tradities zijn een ander mogelijk obstakel, al zijn niet alle 

respondenten het hierover eens. Vooral NGO’s geven dit als groot obstakel aan, terwijl heel wat 

vertegenwoordigers van de scholen van mening zijn dat dergelijke obstakels tot het verleden behoren. 

De overheid op het niveau van de City Council meent dat culturele obstakels vroeger aan de orde 

waren, maar dat deze door bewustmakingscampagnes van de overheid sterk afgenomen zijn. De lokale 

overheid van de Wards is het hier niet mee eens. Eén van de voorbeelden die het meest gegeven wordt, 

is de discriminatie van meisjes op gebied van onderwijs en huwelijk. Ook het feit dat het kind meestal 

niet beschouwd wordt als een actief lid van de gemeenschap met een eigen en waardevolle mening is 

een obstakel dat een culturele en traditionele voedingsbodem heeft. Een ander cultureel element dat 

speelt, is dat kinderen naast rechten ook verantwoordelijkheden hebben. Verschillende respondenten 

menen dat ook hier voldoende aandacht aan gegeven moet worden. In de Afrikaanse traditie is 

collectivisme immers belangrijker dan individualisme (Ake, 1987; Mutua, 1995). Elk individu heeft 

wel rechten, maar deze moeten afgewogen worden tegen het belang van de groep. Het belang dat aan 

deze plichten en verantwoordelijkheden gehecht wordt, blijkt eveneens uit de inhoud van het 

schoolboek ‘Civics voor Standaard 4’, waarin bij de behandeling van kinderrechten in één adem 

verwezen wordt naar de corresponderende plichten van kinderen (Kinyange, 2009).  Opdat de 

bevolking zich het kinderrechtenproject eigen zou maken, dient hiermee rekening gehouden te worden 

en moet men dit aspect opnemen in de promotiecampagnes voor de rechten van het kind, zo niet zal 

men van een kale reis terugkomen. Cultuur wordt wel eens één van de grootste obstakels voor de 

realisatie van de rechten van het kind genoemd (Himonga, 2001). De politieke, economische, sociale 

en culturele factoren van Afrika zijn inderdaad bijzonder en wanneer men tracht de kinderrechten daar 

op te dringen, zonder hier aandacht aan te besteden, loopt men het risico dat de bevolking zich ertegen 

afzet. Dit mag echter niet als uitvlucht gebruikt worden (Directeur Hisani Centre for Women and 

Children’s Rights, persoonlijke mededeling, 2009, 9 november). Als culturele gewoontes en tradities 
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ingaan tegen de rechten van het kind, dan moet men via bewustmaking en educatie streven naar een 

culturele verandering. Het komt erop neer een evenwicht te vinden tussen een kinderrechtenproject dat 

openstaat voor culturele diversiteit en het bekomen van een sociale en culturele verandering via 

sensibilisatie en promotie.  

Wat hierna volgt is een evaluatie, op basis van de uit de open interviews en enquêtes verkregen 

informatie, van wat de overheid, de scholen en de NGO’s in Mwanza nu doen om de lokale 

gemeenschap bewust te maken van kinderrechten. Op nationaal niveau zijn verschillende ministeries 

verantwoordelijk voor kinderen en de implementatie van kinderrechten en het IVRK en ACRWC. In 

eerste instantie komt deze bevoegdheid toe aan het Ministerie van Gemeenschapsontwikkeling, 

Gender en Kinderen, maar ook het Ministerie van Sociale Zaken en het Ministerie van Onderwijs en 

Beroepsopleiding hebben een directe verantwoordelijkheid inzake kinderen. De ministeries geven 

beleidslijnen en instructies aan de Departementen van Sociaal Welzijn en Onderwijs op het niveau van 

het stadsbestuur, welke op hun beurt richtlijnen geven aan de lokale overheid van de Ward. De Ward 

moet dan het beleid van de hogere overheden implementeren en op de naleving ervan toezien. 

Concreet tracht de overheid de kinderrechten te implementeren via het sluiten van 

samenwerkingsverbanden met de NGO’s en door de naleving van de kinderrechten door deze 

organisaties en de scholen te controleren. Daarnaast zou het Departement van Sociaal Welzijn ook zelf 

echt de kinderrechten promoten en informatiecampagnes organiseren aan de hand van het verspreiden 

van brieven, het op de baan sturen van een campagnewagen, het mede organiseren van de Dag van het 

Afrikaanse Kind en het ondersteunen van de kindervertegenwoordiging op stadsniveau, de Bazara ya 

Watoto ya Mwanza. Op het niveau van de Ward zou de overheid dan meetings voor de lokale 

bevolking organiseren om hen bewust te maken over het belang van de rechten van het kind en wordt 

met de lokale maatschappelijke organisaties samengewerkt om de realisatie van kinderrechten 

mogelijk te maken. 

De meeste respondenten blijken echter weinig overheidsactiviteiten of  -campagnes over kinderrechten 

te kennen. Ook over bestaande of komende nationale wetgeving inzake kinderen weet men nauwelijks 

iets. De overheid heeft de kinderrechten wel toegevoegd aan het curriculum voor  het onderwijs en de 

geïnterviewden menen dat de overheid zich bewust is van kinderrechten, maar dat ze wegens een 

gebrek aan middelen niet in staat zou zijn deze te realiseren. Toch wijzen de respondenten van de 

NGO’s op een toegenomen overheidsinteresse en activisme op het gebied van kinderrechten. Er zijn 

beleidslijnen waarin aandacht aan kinderrechten gegeven wordt, er wordt met de NGO’s een goed 

samenwerkingsverband opgebouwd en het ontwerp van de kinderwet is eindelijk haar laatste fase 

ingegaan. Dat dit niet noodzakelijk met gejuich onthaald moet worden, blijkt uit de opmerking van een 

NGO-respondent dat de overheid altijd veel belooft, maar dat er van deze beloftes uiteindelijk weinig 

worden waargemaakt. Het is inderdaad zo dat in de gesprekken met de verschillende lokale 

overheidsfunctionarissen telkens werd verteld dat de overheid op verschillende manieren bezig was 
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met het beschermen en promoten van de kinderrechten, terwijl uit de open interviews met andere 

actoren en uit de resultaten van de enquêtes blijkt dat de bevolking in het algemeen weinig tot geen 

overheidsactiviteiten inzake kinderrechten kon benoemen. Daarnaast wees diezelfde respondent ook 

op het schoolcurriculum dat erg mooi oogt, maar dat in werkelijkheid niet wordt nageleefd, ondermeer 

omwille van de slechte kwaliteit van het onderwijs. Een andere geïnterviewde stelde zich de vraag 

waarom men over kinderrechten zou lesgeven, wanneer deze regelmatig botsen met courante 

gebruiken, zoals bijvoorbeeld lijfstraffen. Hoewel een wettelijke basis als belangrijk bestempeld 

wordt, wijzen sommige respondenten er ook op dat een wet alleen niet volstaat voor de realisatie van 

de rechten van het kind. Een wet bestaat slechts uit woorden op papier en vereist dus implementatie 

opdat theorie praktijk kan worden. Dit geldt ook voor de recent, op 4 november 2009, aangenomen 

Child Law Act (Cameron, 2009; Jarvis, 2009). Het is in eerste instantie belangrijk dat de bevolking 

weet heeft van de wet en dat zij begrijpt wat deze inhoudt. Wat niet leeft in en niet begrepen wordt 

door de lokale gemeenschap zal niet aanvaard en bijgevolg niet gerespecteerd worden. En zo wordt 

opnieuw het belang van grootschalige bewustmaking en educatie duidelijk.  

 

Een tweede actor die een grote rol kan spelen in het promoten van de rechten van het kind is het 

onderwijs. Kinderrechten zijn, zoals gezegd, door de overheid aan het curriculum toegevoegd en zij 

maken ook deel uit van de lerarenopleiding. Uit de analyse van de schoolboeken blijkt inderdaad dat 

kinderrechten erin zijn opgenomen. Zowel in Standaard 4 als Standaard 5 van het lager onderwijs 

worden kinderrechten behandeld. Het begrip kinderrechten wordt uitgelegd en er wordt een reeks 

voorbeelden gegeven. De termen IVRK en ACRWC worden echter niet genoemd. Er werd al eerder 

gewezen op het belang dat de Afrikaanse maatschappij traditioneel toekent aan verantwoordelijkheden 

en ook in deze schoolboeken komt dit naar voor. Er wordt immers niet enkel verwezen naar de rechten 

van het kind, maar er wordt ook telkens een plicht, een verantwoordelijkheid aangekoppeld. In het 

secundair onderwijs worden kinderrechten niet genoemd, maar mensenrechten wel. Daarnaast wordt 

de leerling erop gewezen dat het beschermen van kinderen en het voorzien in hun noden een plicht is 

van elke burger. De mate waarin kinderrechten daadwerkelijk als lesonderwerp gebruikt worden, is 

niet helemaal duidelijk. Enkele respondenten uit de scholen zeiden dat in hun school kinderrechten 

geen onderdeel van de lessen uitmaken. Daarnaast dient gewezen te worden op het gebrek aan 

kwalitatief onderwijs in publieke scholen. Dit is te wijten aan het feit dat het aantal leerlingen enorm 

toegenomen is sinds de afschaffing van het inschrijvingsgeld in 2001, terwijl de voor scholen 

beschikbare middelen niet evenredig zijn toegenomen. Uit de interviews met de directie van deze 

scholen blijkt dat er gemiddeld 100 leerlingen per klas zitten, dat schoolboeken soms onder 5 tot 20 

leerlingen gedeeld moet worden en dat heel wat leerlingen verplicht zijn op de grond te zitten wegens 

een tekort aan banken. In bijlage 1 kan, zoals gezegd, hierover wat cijfermateriaal gevonden worden. 

In dergelijke omstandigheden kan onmogelijk in kwalitatief onderwijs voorzien worden. 

Hoogstwaarschijnlijk zullen leerkrachten niet in staat zijn om alle lesonderwerpen in detail te 
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behandelen en alle leerlingen de nodige individuele aandacht te geven. De leeromgeving is 

allesbehalve ondersteunend, dus de vraag kan gesteld worden in hoeverre leerlingen iets bijgebracht 

kan worden. De kwaliteit van het onderwijs in privéscholen ligt hoger, omdat deze scholen over meer 

geld beschikken, dus de verwachting is dan dat de leerlingen van deze scholen meer oppikken in de les 

en dus in principe meer over de rechten van het kind weten. Bijna elke school beschikt wel over een 

bepaalde vorm van leerlingenvertegenwoordiging of leerlingenvergadering, waarin leerlingen 

problemen en issues inzake kinderrechten zouden kunnen bespreken. Naast deze baraza ya watoto op 

schoolniveau en het lesgeven is er nauwelijks sprake van enige schoolactiviteit rond kinderrechten, en 

dit is jammer want via de scholen en de kinderen kunnen ook de ouders en de andere leden van de 

gemeenschap bereikt worden  

   

Een derde relevante actor voor de promotie van kinderrechten zijn de NGO’s. Verschillende 

respondenten, zowel van de scholen, de lokale overheid en de andere NGO’s, verwijzen naar Kuleana 

als organisator van informatiesessies en als verspreider van documentatie omtrent kinderrechten. Dit is 

enigszins vreemd aangezien Kuleana sinds 2006 niet meer actief is op het gebied van de promotie van 

kinderrechten. Wanneer hierop werd doorgevraagd, bleek de samenwerking met en de activiteiten van 

Kuleana inderdaad al enkele jaren stil te liggen. Het interview met de projectmanager maakte duidelijk 

dat de werking van de organisatie omwille van wanbeheer in 2006 werd teruggeplooid op de opvang 

van straatkinderen. Een andere organisatie die veel genoemd wordt, is Kivulini. Deze organisatie blijkt 

zich echter vooral met vrouwenrechten bezig te houden en doet niet actief aan bewustmaking omtrent 

kinderrechten. Ook Plan International en Hakielimu worden genoemd, zij het minder dan de twee 

vorige organisaties, hoewel zij net wel specifiek gericht zijn op de promotie van kinderrechten. 

Hakielimu is een organisatie die werkt rond kinderrechten, maar vooral gericht is op het recht op 

onderwijs, meer bepaald onderwijs dat een cultuur en een praktijk van mensenrechten, democratie en 

actief burgerschap promoot (http://www.hakielimu.org, 2009, 29 november). Om haar doel te 

bereiken, maakt de organisatie gebruik van verschillende media, zoals publiciteitscampagnes op 

televisie en radio, het maken van posters en het ondersteunen van televisieprogramma’s, bijvoorbeeld 

Sema Usikike en Kipimajoto op ITV. Vooral het verspreiden van gratis documentatie, in populaire 

vorm, zoals cartoons, verhaalboeken en posters, blijkt goed te worden ontvangen en is één van de 

beste manieren om het brede publiek te bereiken. Ook via twee columns brengt men de 

kinderrechtenboodschap tot bij heel wat mensen. Eén column genaamd ‘Hard Questions’ verschijnt in 

The Citizen Newspaper, de andere ‘Kauli Mbadala’ in Mwananchi Newspaper. Ook Plan International 

blijkt niet voldoende lokaal gericht te zijn om algemeen bekend te zijn bij de respondenten, hoewel 

deze organisatie in Mwanza City een Program Unit heeft en specifiek gericht is op kinderen en 

kinderrechten (http://plan-international.org/where-we-work/africa/tanzania, 2009, 29 november). 

Uit de resultaten van de enquêtes komen dezelfde organisaties naar voor, hoewel opnieuw Kuleana het 

best gekend blijkt te zijn. Net zoals bij de kennis van de Verdragen en de principes scoren de 
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studenten uit het privé en secundair onderwijs en de plus18jarigen beter dan het publiek lager 

onderwijs. De mogelijke verklaringen hiervoor werden eerder al uiteengezet. Dat 76% van de 

respondenten uit de lagere school van Kuleana gehoord heeft, en 72% van Hakielimu is niet echt 

verwonderlijk, aangezien beide organisaties, net als Plan International en nog een hele reeks andere 

organisaties, in het schoolboek van Civics voor Standaard 4 zijn opgenomen en bijgevolg tot de 

leerstof behoren (Kinyange, 2009). Een mogelijke verklaring is opnieuw de slechte kwaliteit van het 

publiek lager onderwijs, waardoor de leeromstandigheden voor de kinderen niet ideaal zijn en de 

leerkrachten niet in staat zijn elk lesonderwerp in detail te behandelen. Er dient anderzijds ook 

opgemerkt te worden dat het vreemd is dat Kuleana nog steeds in de schoolboeken vernoemd wordt. 

Het gaat hier om een uitgave van 2009, terwijl Kuleana sinds 2006 niet meer actief is op het gebied 

van kinderrechten. Het boek werd echter opgebouwd rond de officiële syllabus en deze stamt uit het 

jaar 2005, wat meteen de vermelding van Kuleana verklaart, maar wat ook duidelijk maakt dat de 

leerstof niet erg up-to-date is.  

Hoe komt het nu dat Kuleana en Kivulini de organisaties zijn die het meest vermeld worden in de 

context van bewustmaking inzake kinderrechten? Kuleana was vroeger erg actief wat betreft de 

promotie van de rechten van het kind, het IVRK en het ACRWC. De organisatie verspreidde een 

heleboel publicaties, maakte regelmatig gebruik van de media en werkte mee aan het 

rapporteringproces (zowel bij de overheid als bij de schaduwrapporten van NGO’s) bij het Comité 

voor de Rechten van het Kind (CRC, 2000a; CRC, 2005; NNOC, 2005; Rajani, 2000). De impact die 

deze organisatie heeft gehad, blijkt groot te zijn aangezien zij nu nog zo bekend is. Eén van de redenen 

hiervoor is misschien het feit dat er naast Kuleana geen andere organisatie lokaal actief was op het 

gebied van kinderrechten en dat er nadien geen andere organisatie de werking heeft overgenomen. 

Bijgevolg blijft de naam van Kuleana nog steeds verbonden met kinderrechten en de promotie ervan. 

Dat Kivulini zo vaak genoemd wordt, is dan misschien omdat de werking van deze organisatie, 

bewustmaking en promotie van vrouwenrechten, het nauwst aansluit bij hetgeen wat Kuleana deed. 

Waarom niet meer organisaties rond de promotie van kinderrechten werken, kan te maken hebben met 

het feit dat het zeer moeilijk is om voor dergelijke werking voldoende donors te vinden. Donors zijn 

immers ingesteld op snelle en duidelijke resultaten, en dat is nu net wat met de promotie van de 

rechten van het kind niet bereikt wordt. Het investeren in zo’n activiteiten resulteert niet in directe en 

meetbare resultaten, en dat weerhoudt donors er van om de nodige middelen ter beschikking te stellen.   

Hoewel er in Mwanza dus geen enkele NGO zich specifiek richt op kinderrechten en de promotie 

ervan, wordt het onderwerp wel betrokken in de werking van andere organisaties. Deze proberen de 

bevolking toch enigszins bewust te maken van het belang van de rechten van het kind en trachten de 

houding ten aanzien van kinderen te beïnvloeden. 

Concreet organiseren de organisaties meetings, seminaries en workshops waarin ook het onderwerp 

kinderen en kinderrechten behandeld wordt. Er wordt met scholen samengewerkt, al blijkt uit de 
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interviews met die scholen dat dit eerder sporadisch dan op regelmatige basis is. Omdat voor geen van 

de lokaal actieve organisaties de promotie en bewustmaking inzake kinderrechten een hoofddoel is, is 

ook hun lokale werking niet specifiek hierop gericht. Het onderwerp wordt zijdelings wel behandeld, 

maar dit volstaat niet om de lokale gemeenschap op doorgedreven wijze van kinderrechten en de 

Verdragen bewust te maken. Er moeten meetings, seminaries, workshops en een schoolwerking 

ingericht worden die nadrukkelijk rond bewustmaking van kinderrechten is opgebouwd. Het is 

daarnaast nodig om alle leden van de lokale gemeenschap te  betrekken, om te vermijden dat mensen 

uitgesloten worden en als gevolg daarvan het kinderrechtproject niet eigen kunnen maken en zich er 

misschien tegen zullen afzetten. Het is om dezelfde reden ook belangrijk om de werking aan te passen 

aan de lokale noden en gevoeligheden, zodat de lokale gemeenschap zich ermee kan identificeren en 

het niet beschouwd als iets dat van buitenaf, vanuit het Westen wordt opgedrongen. Het komt erop 

neer dat men ernaar moet streven dat de bevolking zelf gelooft in kinderrechten, dat zij er achter staat 

en dat zij zelf voor de realisatie ervan wil strijden. Er moet een interne ‘drive’ ontwikkeld worden, en 

daarvoor is bewustmaking en educatie, met aandacht voor de lokale bijzonderheden, nodig. Enkel zo 

kan zich een positieve gedragsverandering ten aanzien van kinderen ontwikkelen, zodat men deze 

effectief gaat beschouwen als actieve leden van de samenleving, met eigen rechten en plichten. 

Kinderrechten blijken wel aanwezig te zijn in de diverse mediakanalen. Zowel op televisie en radio als 

in kranten en magazines wordt over de rechten van het kind gesproken. Campagnes, maar ook 

dramaseries, talkshow en soaps waarin kinderrechtenthema’s verwerkt zijn, worden uitgezonden op 

zowel de publieke als commerciële omroepen. Hoewel ook de overheid dergelijke publiciteit rond 

kinderrechten organiseert, blijken vooral de NGO’s de drijvende kracht achter dit mediavertoon te 

zijn. Vooral Plan International en Hakielimu werken nauw samen met de gesproken en geschreven 

media. De media blijkt, naast het publiceren en verspreiden van posters en brochures, het belangrijkste 

kanaal waarlangs men de bevolking bewust tracht te maken van de rechten van het kind.  

Hierna volgt kort een uiteenzetting van de mediabronnen die door de respondenten van de enquêtes 

het meest vermeld werden. Het meest genoemde magazine is Fema, een product van Femina HIP 

(Health Information Project), een multimediaplatform en een maatschappelijke organisatie die 

samenwerkt met de jeugd en lokale gemeenschappen voor de promotie van een gezonde levensstijl, 

seksuele gezondheid, HIV/Aids preventie en gendergelijkheid (http://www.feminahip.or.tz, 2009, 29 

november). Via entertainment (magazines, radio- en televisieprogramma’s en een website) tracht 

Femina HIP jonge mensen in Tanzania te onderwijzen en hen een stem te geven. Fema is een 

magazine dat gestart werd in 1999 en gericht is op jongeren. Het verschijnt elke drie maanden en 

wordt gratis verspreid in 2340 secundaire scholen en via 300 partnerorganisaties. De organisatie schat 

dat ze ongeveer 2,5 miljoen jongeren bereikt. Het magazine gaat ondermeer over seksualiteit, relaties, 

HIV/Aids en life skills. Hoewel het magazine niet expliciet op kinderrechten gericht is, wordt het topic 

wel behandeld, zo ook in de laatste editie, oktober- december 2009. De tweede meest genoemde 
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geschreven bron is Nipashe Newspaper. Dit is een krant van de mediagroep IPP, verschijnt dagelijks 

en is in het Swahili (http://www.ippmedia.com, 2009, 29 november). Een andere krant waar 

regelmatig naar verwezen wordt, is Daily News, een overheidskrant (http://www.dailynews.co.tz, 

2009, 29 november). Ook haar zondageditie, Sunday News, en haar Swahili tegenhanger Habari Leo, 

worden regelmatig genoemd. De Daily News heeft een kinderkatern. Vroeger publiceerde Kuleana 

wekelijks een column over kinderrechten in deze krant, getiteld Child Rights Club. Eerder verwezen 

we al naar de verzameling van enkele van deze columns in een publicatie van Kuleana, The Child 

Rights Club Book (Kuleana, 1998).  Mwananchi Newspaper is de volgende krant. Het is de Swahili 

tegenhanger van The Citizen (http://www.mwananchi.co.tz, 2009, 29 november;    

http://www.thecitizen.co.tz, 2009, 29 november).  Hakielimu heeft in beide kranten een column  en 

ook Plan International werkt met deze krant samen.  

TBC staat voor Tanzania Broadcasting Corporation en is een mediaconcern van de overheid 

(http://www.tbc.go.tz, 2009, 29 november). De publieke omroep heeft ook een aantal radiozenders 

(TBC FM, TBC Taifa). Zowel naar het televisiestation als naar de radiozenders wordt meermaals 

verwezen als bron van informatie over kinderrechten. Op de radiozender TBC Taifa wordt het 

radioprogramma Pilika Pilika uitgezonden, waar Femina HIP aan meewerkt. Dit programma bestaat 

sinds 2003, wordt elke vrijdag en zondag uitgezonden en men hoopt er vooral de jongeren uit rurale 

gemeenschappen mee te bereiken (http://www.feminahip.or.tz, 2009, 29 november). ITV, een andere 

veel genoemde zender, staat voor Independent Television, is dus een commerciële omroep en werkt 

regelmatig rond kinderrechten. Zo werd op 29 november in samenwerking met Unicef een speciaal 

programma over de 20ste verjaardag van het IVRK uitgezonden (http://www.itv.co.tz, 2009, 29 

november). Ook wordt een talkshow van Femina HIP en gericht op jongeren uit rurale en urbane 

gebieden op IVT uitgezonden. Daarnaast heeft de zender ook een programma voor en door kinderen 

en jongeren: Watoto Wetu. Tenslotte ondersteunt Hakielimu, zoals al eerder vermeld, twee 

programma’s van ITV, meer bepaald Sema Usikike, een actualiteitsprogramma dat maatschappelijke 

issues behandelt, en Kipimajoto, waarin polls over verschillende onderwerpen gedaan worden. Ook 

naar Star Tv wordt regelmatig verwezen. Dit is een commerciële tv-zender, met basis in Mwanza 

(http: //www.startvtz.com, 2009, 29 november). Elke zondagmiddag wordt Children’s Corner 

uitgezonden, een programma voor en door kinderen waarin ook kinderrechtenissues besproken 

worden. Radio Free Africa heeft eveneens zetel in Mwanza (http://www.radiofreeafrica.co.tz, 2009, 29 

november). Deze zender heeft een kinderprogramman Watoto Bomba, en NGO’s zoals Plan 

International werken ermee samen. 

De vraag is echter in welke mate de lokale gemeenschap nu toegang heeft tot en geïnteresseerd is in 

deze programma’s en campagnes. Eén van de respondenten van de NGO’s haalde aan dat de mensen 

meestal overschakelen op een andere zender wanneer er ‘educatief verantwoorde’ uitzendingen starten 

(Directeur Fonelisco, persoonlijke mededeling, 2009, 3 november). Dit is een terechte opmerking, al 

blijkt uit de resultaten van de enquêtes dat de meeste mensen hun informatie over kinderrechten toch 
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via de media verkrijgen. De toegang tot de media is een ander issue. Mwanza is een stad, en in urbane 

gebieden is de media heel wat toegankelijker dan in rurale en afgelegen gebieden (Tobin, 2004). Het 

feit dat vele respondenten in de enquêtes en de open interviews naar televisie, radio, kranten en 

magazines verwijzen als één van de belangrijkste informatiebronnen rond kinderrechten heeft daar dan 

ook mee te maken. Op het platteland zouden we waarschijnlijk een ander beeld krijgen. 

 

Uit de resultaten van de open interviews en de enquêtes kunnen we besluiten dat de lokale 

gemeenschap van Mwanza in Tanzania tot op zekere hoogte vertrouwd is met de rechten van het kind, 

maar dat deze kennis eerder oppervlakkig en niet gedetailleerd is. Dit is niet verwonderlijk aangezien 

er erg weinig activiteiten bestaan die effectief gericht zijn op bewustmaking van de kinderrechten, het 

IVRK en het ACRWC.  Noch de overheid, noch de scholen, noch de NGO’s hebben een diepgaande 

lokale werking om kinderrechten te promoten. Dat Tanzania niet het enige land is dat op dit gebied 

slecht scoort, blijkt uit een studie die in zes landen (Ghana, Jemen, Nicaragua, Peru, Filippijnen, 

Zweden) naar het effect van het IVRK peilde en een groot gebrek aan kennis en begrip van het 

Verdrag en van het concept kinderrechten vaststelde (Woll, 2000b).  De impact van het IVRK op 

lokaal niveau blijft tot op heden gering.  

 

4.2. Conclusie  

De concepten kind en kindertijd die in de Afrikaanse samenleving gangbaar zijn, onderscheiden zich 

van wat er in de westerse wereld onder begrepen wordt. Dit komt natuurlijk doordat de politieke, 

economische, sociale en culturele situatie van Afrika uniek is en sterk verschilt van de Westerse 

omstandigheden. Men mag echter niet vergeten dat ook in die Westerse wereld het huidige kindbeeld 

een erg recent gegeven is. Pas in de laatste 50 jaar is men kinderen gaan beschouwen als een categorie 

van de samenleving die bijzondere bescherming behoeft en slechts 20 jaar geleden, met de 

ondertekening van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, heeft men de eerste 

stapjes gezet richting de erkenning van het kind als een persoon die volwaardig deel uitmaakt van de 

samenleving en drager is van zelfbeschikking- en participatierechten. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat in Afrika deze stap nog niet genomen is. Het kind wordt in Afrika vooral nog 

beschouwd als ‘not yet’, een object dat onder de autoriteit van de ouders, de familie en de 

gemeenschap staat. Er is wel aandacht voor de bijzondere kwetsbaarheid van kinderen. Het kind wordt 

benaderd vanuit een beschermingsvisie en er is dus sprake van een op noden gebaseerde aanpak. Dat 

dit ook in Tanzania het geval is, blijkt ondermeer uit een schoolboek, bestemd voor het eerste jaar van 

het secundair onderwijs (Zombwe, 2007a). In het hoofdstuk Burgerschap wordt uitgelegd welke 

verantwoordelijkheden burgers ten opzichte van kinderen hebben. Het kind wordt als object van 

bescherming bekeken en de term rechten wordt niet vermeld. Kinderen worden dus niet als actieve 

drager ven rechten beschouwd.  
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Zoals uit de contextanalyse bleek, hecht de Afrikaanse gemeenschap veel belang aan cultuur, tradities 

en gewoontes. Ook in Tanzania wordt de toepassing van het islamitisch en het gewoonterecht in 

bepaalde omstandigheden aanvaard. Het werd eveneens duidelijk dat net culturele en traditionele 

praktijken een obstakel vormen voor de realisatie van de rechten van het kind. Hoewel vaak werd 

gezegd dat dergelijke praktijken de laatste jaren sterk afgenomen zijn, werd in de open interviews toch 

nog herhaaldelijk verwezen naar culturele gewoontes en tradities die niet stroken met de rechten van 

het kind, bijvoorbeeld discriminatie van meisjes in huwelijksaangelegenheden. Regelmatig oppert men 

ook de idee dat heel wat ouders van mening zijn dat kinderrechten hun autoriteit ondermijnen 

(UNICEF ICR 2001). Juist omdat in Tanzania, en dus ook in Mwanza, nog veel belang gehecht wordt 

aan cultuur en traditie, is bewustmaking zo belangrijk. Door de ouders en alle andere leden van de 

lokale gemeenschap voldoende te informeren over kinderrechten en bewust te maken van het belang 

ervan kan men bovenstaande misverstanden voorkomen.  

Dit bewustmakingsproces dient wel aangepast te zijn aan de lokale noden en gevoeligheden en er moet 

voldoende aandacht gegeven worden aan de aspecten die voor de lokale bevolking belangrijk zijn. 

Doet men dit niet dan zal men kinderrechten eerder zien als iets vreemds, iets dat van buitenaf wordt 

opgedrongen en niet in overeenstemming is met eigen gewoontes en tradities. Bijgevolg zal de 

gemeenschap het kinderrechtenproject niet incorporeren. Een project dat te technisch wordt ingevuld 

en van buiten de gemeenschap wordt opgelegd is niet gevoelig voor de politieke en sociale 

bijzonderheden (Leach, Mamdani, Omondi, Rajani, & Tumbo-Masabo, 2009). De maatschappij zelf 

moet nauw betrokken worden en het initiatief ondersteunen, zodat alle politieke, culturele en sociale 

actoren betrokken worden. Net zoals zoveel andere elementen van ontwikkeling is immers ook de 

implementatie en de realisatie van het kinderrechtenverdrag geen louter technisch en apolitiek project. 

De gemeenschap moet betrokken worden en zich echt betrokken voelen, zo niet zal men weinig 

vooruitgang boeken. Wanneer men echter een bewustmakingsproces lanceert, waarin de lokale 

bijzonderheden verwerkt zijn, dan creëert men de kans op het ontstaan van een cultuur van rechten 

waarin generatie na generatie het belang van kinderrechten beseft, deze dan ook respecteert en de 

boodschap ervan uitdraagt.  

Implementatie is immers geen eenvoudige, soepele en eenmalige handeling (Hammad, 1999). Het is 

een langdurig  en interactief leerproces, gericht op sociale verandering en evolutie. Het is niet iets dat 

zomaar van bovenaf opgelegd kan worden. Het is een proces van bewustmaking, educatie en het 

inrichten van activiteiten waarin de bevolking betrokken wordt en waaraan ze kan meewerken.  Op die 

wijze kan men leren en beseffen wat het belang van kinderrechten is en gaandeweg zijn attitude ten 

aanzien van kinderen en kinderrechten veranderen. Wetten alleen volstaan niet, want de bevolking 

moet zich de kinderrechten eigen maken, wat alleen kan wanneer men zich er bewust van is en ten 

volle de draagkracht ervan begrijpt. Men dient eerder van de basis naar de top te werken, dan 

andersom. Een bottom-up aanpak zorgt er immers voor dat meer personen, zoals ouders, leerkrachten 



 

58 
 

 

en lokale overheidsfunctionarissen direct betrokken worden. Om hen bewust te maken van het belang 

van kinderrechten en hen te betrekken in het kinderrechtenproject kunnen workshops, trainingen en 

allerlei andere activiteiten binnen de lokale gemeenschap georganiseerd worden. Een wet of beleid 

mag immers geen dode letter blijven, maar moet daadwerkelijk gevolg hebben en daartoe moet de 

bevolking de inhoud ervan begrijpen, internaliseren en zich ernaar gedragen. Opdat dit proces zou 

slagen, moet rekening gehouden worden met de bredere socio-economische, politieke en culturele 

context. De implementatie van kinderrechten vereist dus een holistische en lange-termijn aanpak waar 

al deze elementen bij betrokken worden. 

Eén van de lokale factoren waar rekening mee gehouden moet worden, en welke specifiek voor dit 

onderzoek van belang is, is armoede. Alle respondenten van de open interviews wijzen armoede aan 

als het grootste obstakel voor de realisatie van de kinderrechten. Armoede is van invloed op 

capaciteiten van het land en de lokale gemeenschap om kinderrechten te realiseren (Mulinge, 2002). 

Immers, armoede zorgt ervoor dat families niet in staat zijn om de basisnoden van hun kinderen te 

vervullen, waardoor bijvoorbeeld het recht van het kind op een goede levensstandaard niet 

gerealiseerd wordt en kinderen geen toegang hebben tot kwalitatief onderwijs. Armoede mag echter 

geen uitvlucht zijn voor de niet-bescherming van kinderrechten. Men moet de val van ‘eerst armoede 

oplossen en dan volgt de rest vanzelf’ vermijden. Armoedebestrijding en de realisatie van 

kinderrechten zijn geen afzonderlijke projecten (Bequele, 2006). Het investeren in kinderen zorgt voor 

armoedereductie en ontwikkeling, het bestrijden van armoede resulteert in de bescherming van 

kinderrechten. Anderzijds zijn niet alle kinderrechten afhankelijk van economische elementen. Zo heb 

je voor de realisatie van het recht van het kind op een eigen mening weinig geld nodig. Dit recht wordt 

bedreigd door andere factoren. Cultuur en traditie zijn, zoals eerder al duidelijk werd, een niet te 

onderschatten hinderpaal voor de realisatie van kinderrechten. Dit maakt opnieuw duidelijk dat een 

holistische aanpak nodig is, waarin economische, sociale, politieke en culturele elementen met elkaar 

verweven worden. En een belangrijk onderdeel van die aanpak is dan een doorgedreven en 

voortdurende informatie-, promotie- en educatiecampagne inzake kinderrechten met de bedoeling een 

gedragsverandering bij de bevolking te bekomen. Alle leden van de lokale gemeenschap, zoals de 

familie, scholen, de media, de NGO’s, religieuze leiders en alle andere relevante actoren dienen hierbij 

betrokken te worden. Wanneer men hierin slaagt, en de kinderen van vandaag opgevoed worden in een 

maatschappij die in kinderrechten gelooft, kan een cultuur van rechten ontstaan.  

Tanzania heeft met de goedkeuring van de Child Law Act door het parlement op 6 november 2009 na 

jarenlang aanslepen eindelijk een allesomvattende kinderwet (Cameron, 2009; Jarvis, 2009). Er werd 

ook een Ministerie voor Gemeenschapsontwikkeling, Gender en Kinderen ingericht, dat specifiek 

verantwoordelijk werd gesteld voor kinderen en kinderrechten (CRC, 2001b). Daarnaast heeft het land 

een Nationaal Plan  van Actie voor kinderen en sinds 2001 een Commissie voor Mensenrechten en 

Goed Bestuur, waar enkele jaren later ook een afdeling specifiek voor kinderen werd aan toegevoegd 
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(CRC, 2006). Hiermee lijkt Tanzania enkele van de implementatierichtlijnen voor het IVRK te 

vervullen (CRC, 2003). De kwaliteit van deze inspanningen buiten beschouwing gelaten, is echter 

duidelijk dat een wettelijke en institutionele fundering noodzakelijk, maar niet voldoende is voor een 

daadwerkelijke implementatie van het IVRK (UNICEF IRC, 2001). De verbintenis moet nog effectief 

gemaakt worden, werkelijkheid worden. Dit gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar is een 

proces van lange adem waarbij het IVRK de universele standaard vormt waar men zich steeds dient op 

te richten en die men zo dicht mogelijk moet trachten te benaderen. Een essentieel onderdeel van dit 

proces is de promotie en bewustmaking van en educatie en training over kinderrechten. Er moet een 

cultuur van respect voor kinderrechten gecreëerd worden en dit kan niet bereikt worden via wetgeving, 

institutionalisering en afdwingbaarheid alleen. De verschillende actoren op het gebied van 

kinderrechten kunnen en moeten de taak van promotie, bewustmaking, sensibilisatie, educatie en 

training op zich nemen. Tanzania moet haar verplichting onder artikel 42 IVRK nakomen en de 

bepalingen uit het Verdrag kenbaar maken onder kinderen en volwassen. Daarnaast kunnen en moeten 

de andere spelers, zoals de NGO’s en de andere actoren van de maatschappij, op het veld van 

kinderrechten zich inzetten om de inhoud van het Verdrag kenbaar te maken. Elk van hen dient 

volwassenen en kinderen te laten weten dat kinderrechten bestaan, hen uit te leggen wat ze inhouden 

en hoe ze afgedwongen kunnen worden, hen duidelijk te maken waarom deze rechten zo belangrijk 

zijn en hen te wijzen op de plicht om deze rechten ten aanzien van anderen te respecteren.  

De op dit moment voor Mwanza belangrijkste wijze van promotie van kinderrechten blijken 

publicaties, posters en brochurecampagnes en de verschillende mediakanalen te zijn. Er is dus geen op 

het lokaal niveau gerichte bewustmakingscampagne waarin meetings, workshops en organisaties 

specifiek rond kinderrechten worden georganiseerd. Hoewel media- en publiciteitscampagnes erg 

belangrijk zijn en een groot deel van de bevolking kunnen bereiken, volstaan zij niet. Zij kunnen de 

mensen wel vertrouwd maken met de begrippen en de inhoud van kinderrechten en het IVRK, maar er 

is een intensief lokaal gerichte aanpak nodig opdat de lokale gemeenschap het mensenrechtenproject 

zou incorporeren. Enerzijds zou de overheid zich hiertoe meer moeten inspannen, maar de 

Tanzaniaanse lokale overheden hebben te kampen met problemen waar heel wat gedecentraliseerde 

overheden in ontwikkelingslangen mee geconfronteerd worden: tekort aan mankracht, middelen, 

efficiëntie en een gebrek aan kennis van het IVRK. Anderzijds hebben we de NGO’s. Kuleana, 

bijvoorbeeld, hoopt opnieuw een lokale werking uit te bouwen waarin, naast het uitbrengen van 

publicaties, heel nauw met de lokale gemeenschap rond kinderrechten gewerkt zal worden (Project 

manager Kuleana,  persoonlijke mededeling, 2009, 23 oktober). Wanneer NGO’s rond de 

bewustmaking van kinderrechten willen werken, zullen zij echter grote kans lopen om geconfronteerd 

te worden met een budgetprobleem. Zoals reeds vermeld, zijn donors immers belust op snelle en 

duidelijk meetbare resultaten, iets wat bij de promotie van kinderrechten niet het geval is. Bovendien 

zijn de activiteiten die de overheid en de NGO’s tot op heden wel georganiseerd hebben meestal 

sporadisch van aard en bereiken ze een te beperkte groep mensen. Nu de overheid en de NGO’s op dit 
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moment niet in staat blijken om de taak van bewustmaking op zich te nemen, blijft er nog een andere 

actor over: de school. Nadat in 2001 het inschrijvingsgeld voor publiek onderwijs werd afgeschaft, is 

het aantal kinderen dat naar school gaat drastisch gestegen. Zeker in de meer urbane gebieden zoals 

Mwanza gaan zo goed als alle kinderen naar de lagere school. Via de scholen kan men bijgevolg bijna 

alle kinderen bereiken. Bovendien vervullen scholen traditioneel een belangrijke rol in de 

gemeenschap. Zij hebben niet alleen een impact op de kinderen die er schoollopen, maar hebben ook 

een invloed op de ouders en zelfs op de gehele lokale gemeenschap. Wanneer scholen de 

kinderrechten respecteren, de leerlingen erin onderrichten en extra activiteiten er rond organiseren, kan 

men de kinderen opvoeden tot een rijke bron aan informatie voor de ouders en de rest van de 

gemeenschap. De scholen kunnen de gemeenschap zelf ook betrekken door oudercomités en meetings 

rond kinderrechten te organiseren. Hoewel publieke scholen met grote materiële en financiële tekorten 

kampen en de kwaliteit van het onderwijs ondermaats is, kunnen scholen toch een belangrijke rol 

spelen bij de bewustmaking van kinderrechten, zeker wanneer de lokale overheid en de NGO’s de 

scholen in deze taak bijstaan. De school kan als geleider dienen om het kinderrechtenproject tot bij de 

lokale gemeenschap te krijgen. Dit lijkt op korte termijn het enige wat effectief haalbaar is voor 

Tanzania, maar men mag niet vergeten dat dit slechts het startpunt is van een grootschalige strategie 

om de boodschap van het kinderrechtenverdrag uit te dragen. 
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VI.  Appendix 

Bijlage 1: Open interviews: de respondenten 

 

A. Scholen 

1. Buswelu Public Primary School, 

Buswelu, Mwanza, 25/08/2009 

 

Respondent: Leonard Chinyele, directeur. 

Leerlingen: 1302, waarvan 675 meisjes en 627 

jongens. 

Leerlingen per klas: 80 tot 100.  

Leerkrachten: 27. 

Klaslokalen: 12. Les in shiften: Ja. 

Boek/leerling ratio: 1 boek per 6 leerlingen. 

Wc’s: 8. 

Banken: Meer dan 2 leerlingen per bank. 

Water/Elektriciteit: Neen. 

 

 

3. Gedeli B Public Primary School, 

Nyakato, Mwanza, 24/08/2009 

 

Respondent: Samuel Aron, directeur. 

Leerlingen: 1377, waarvan 685 meisjes en 692 

jongens. 

Leerlingen per klas: 100 tot 150.  

Leerkrachten: 24. 

Boek/leerling ratio: 1 boek per 6à10 leerlingen 

Klaslokalen: 5. Les in shiften: Ja.  

Wc’s: 8 (te delen met de 2 andere Gedeli’s). 

Banken: Meer dan 2 leerlingen per bank. 

Water/Elektriciteit: Neen. 

 

 

 

2. Gedeli A Public Primary School, 

Nyakato, Mwanza, 27/08/2009 

 

Respondent: Salome M. Masaya, directrice. 

Leerlingen: 855, waarvan 437 meisjes en 418 

jongens. 

Leerlingen per klas: +/- 100. 

Leerkrachten: 17. 

Klaslokalen: 4. Les in shiften: Ja. 

Boek/leerling ratio: 1 boek per 3à5 leerlingen.  

Wc’s: 8 (te delen met de 2 andere Gedeli’s) 

Banken: 3 tot 4 leerlingen per bank. 

Water/Elektriciteit: Neen. 

 

 

4. Gedeli C (Sima) Public Primary 

School, Nyakato, Mwanza, 26/08/2009 

 

Respondent: Kezi Muoma, lerares Engels.  

Leerlingen: 1015, waarvan 505 meisjes en 510 

jongens. 

Leerlingen per klas: 110 tot 175. 

Leerkrachten: 30. 

Boek/leerling ratio: 1 boek per 5à10 leerlingen.  

Klaslokalen 5. Les in shiften: Ja. 

Wc’s: 8 (te delen met de 2 andere Gedeli’s). 

Banken: Meer dan 2 leerlingen per bank. 

Water/Elektriciteit: Neen. 
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5. Lukobe Public Primary School, 

Lukobe, Mwanza, 27/08/2009 

 

Respondent: Rafael Mayagi, directeur. 

Leerlingen: 632, waarvan 301 meisjes en 331 

jongens.  

Leerlingen per klas: 46 tot 101. 

Leerkrachten: 7. 

Boek/leerling ratio: 1 boek per 20 leerlingen. 

Klaslokalen: 7. Les in shiften: Ja. 

Wc’s: 8. 

Banken: Meer dan 2 leerlingen per bank. 

Water/Elektriciteit: Neen. 

 

7. Nundu D Public Primary School, 

Nyakato, Mwanza, 31/08/2009 

 

Respondent: Victoria Munyu, assistent 

directrice. 

Leerlingen: 1908, waarvan 576 meisjes en 517 

jongens. 

Leerlingen: 104 tot 187 per klas. 

Leerkrachten: 28. 

Boek/leerling ratio: 1 boek per 10 leerlingen 

Klaslokalen: 5. Les in shiften: Ja. 

Wc’s: 10 (te delen met Nundu A school). 

Banken: 4 leerlingen per bank, leerlingen op de 

grond. 

Water/Elektriciteit: Neen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nundu A Public Primary School, 

Nyakato, Mwanza, 31/08/2009 

 

Respondent: Amina Bihugwa, directrice. 

Leerlingen: 1115, waarvan 586 meisjes en 529 

jongens. 

Leerlingen per klas: 124 tot 197. 

Leerkrachten: 28. 

Boek/leerling ratio: 1 boek per 5 leerlingen. 

Klaslokalen: 7. Les in shiften: Ja. 

Wc’s: 10 (te delen met Nundu D) 

Banken: 4 leerlingen per bank. 

Water/Elektriciteit: Neen. 

 

8. Nyakato A Public Primary School, 

Nyakato, Mwanza, 1/09/2009 

 

Respondent: W. Mathew, directeur. 

Leerlingen: 1893, waarvan 986 meisjes en 907 

jongens.  

Leerlingen per klas: 50 tot 100. 

Leerkrachten: 38. 

Boek/leerling ratio: 1 boek per 5 tot 6 

leerlingen. 

Klaslokalen: 9. Les in shiften: Ja. 

Wc’s: 10 (te delen met de andere Nyakato’s). 

Banken: 4 leerlingen per bank, leerlingen op de 

grond. 

Water/Elektriciteit: Neen. 
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9. Nyakato B Public Primary School 

Nyakato, Mwanza, 1/09/2009 

 

Respondent: Agathe Makoye, lerares Swahili. 

Leerlingen: 916, waarvan 470 meisjes en 446 

jongens. 

Leerlingen per klas: +/- 100.  

Leerkrachten: 21. 

Boek/leerling ratio: 1 boek per 20 leerlingen.  

Klaslokalen: 9. Les in shiften: Ja. 

Wc’s: 10 (te delen met de twee andere Nyakato 

scholen). 

Banken: Meer dan 2 leerlingen per bank. 

Water/Elektriciteit: Neen. 

 

 

11. Eden Valley Private Primary School, 

Buswelu, Mwanza, 2/09/2009  

 

Respondent: Sylvester Amworo, directeur. 

Leerlingen: 380, waarvan 180 meisjes en 200 

jongens. 

Leerlingen per klas: 35.  

Leerkrachten: 15 

Boek/leerling ratio: 1 boek per 3 leerlingen. 

Klaslokalen: 13. Les in shiften: Neen. 

Wc’s: 6. 

Banken:  2 tot 4 leerlingen per bank. 

Water/Elektriciteit: Ja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Nyakato C Public Primary School, 

Nyakato, Mwanza, 1/09/2009 

 

Respondent: Catherine Leonard, assistant-

directrice.  

Leerlingen: 929, waarvan 493 meisjes en 436 

jongens. 

Leerlingen per klas: 111 tot 158.  

Leerkrachten: 22. 

Boek/leerling ratio: 1 boek per 3à4 leerlingen. 

Klaslokalen: 7. Les in shiften: Ja. 

Wc’s: 10 (te delen met de andere Nyakato’s). 

Banken: Meer dan 2 leerlingen per bank, 

leerlingen op de grond. 

Water/Elektriciteit: Neen. 

 

12. Eden Private Primary School, 

Nyakato, Mwanza, 7/09/2009 

 

Respondent: Joseph Mbabazi, managerdirector 

Leerlingen: 380, waarvan 180 meisjes en 200 

jongens. 

Leerlingen per klas: 35.  

Leerkrachten: 28. 

Boek/leerling ratio: 1 boek per leerling. 

Klaslokalen: 18. Les in shiften: Neen. 

Wc’s: voldoende. 

Banken: voldoende. 

Water/elektriciteit: Ja. 
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13. Jelly’s Private Primary School, 

Nyakato, Mwanza, 2/09/2009 

 

Respondent: Edwin Rwekaza, directeur.   

Leerlingen: 300, waarvan 160 meisjes en 140 

jongens.  

Leerlingen per klas: 25 tot 30.  

Leerkrachten: 14. 

Boek/leerling ratio: 1 boek per 1 leerling. 

Klaslokalen: 17. Les in shiften: Neen. 

Wc’s: 17. 

Banken: 1 persoonsbanken: 1 leerling per 

bank. 

Water/elektriciteit: Ja. 

 

 

15. Buswelu Public Secondary School, 

Buswelu, Mwanza, 9/11/2009 

 

Respondent: directrice.  

Leerlingen: 870, waarvan 394 meisjes en 476 

jongens. 

Leerlingen per klas: 51.  

Leerkrachten: 40. 

Boek/leerling ratio: 1 boek per 1 tot 20 

leerlingen (afhankelijk van onderwerp). 

Klaslokalen: 17. Les in shiften: Neen. 

Wc’s: Voldoende  

Banken: Tekort 

Water/elektriciteit: Ja. 

 

14. St.Helen’s Private Primary School, 

Buswelu, Mwanza, 9/09/2009 

 

Respondent: Ferguson Matthews, directeur. 

Leerlingen: 350, waarvan 178 meisjes en 172 

jongens. 

Leerlingen: 30 tot 35 per klas. 

Leerkrachten: 18. 

Boek/leerling ratio: 1 boek per leerling, 

meestal. 

Klaslokalen: 12. Les in shiften: Neen. 

Wc’s: voldoende. 

Banken: voldoende. 

Water/elektriciteit: Ja. 
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B. NGO’s 

 

1. Mwanza Woman Development Association, Mwanza, 15/09/2009 

Respondent: Voorzitster. 

Opgericht in 1995. 

Doel: het verbeteren van de economische, sociale en educatie situatie van vrouwen.    

         “Economical, social and educational empowerment”.  

Werknemers: 5.  

Vrijwilligers: meerdere. 

Leden: 66. 

Inkomsten: nationale en internationale donors, lidgelden, vrijwillige bijdragen lokale    

                  gemeenschap, materiële bijdragen lokale overheid. 

 

2. Kivulini Woman’s Rights Organisation, Mwanza, 18/09/2009 

Respondent: Voorzitster, hoofd Gemeenschapsmobilisatie, hoofd Beleidsbeïnvloeding .  

Opgericht in 1999.  

Doel: Vrouwenrechten. Focus: het mobiliseren van de gemeenschap om huiselijk geweld te 

voorkomen : hoofddoel van de organisatie.  

Werknemers: 18. 

Vrijwilligers en stagairs: meerdere. 

Inkomsten: Verschillende nationale en international donors.  

 

3. Kuleana Street Children Centre,  Mwanza, 23/10/2009 

Respondent: Project Manager. 

Opgericht: 1992. 

Doel: straatkinderen opvangen, verzorgen, onderwijzen en trachten te herenigen met familie. 

Werknemers: 3. 

Vrijwilligers: Varieert, 5tal. 

Inkomsten: Vrijwilligers, fundraising. 

 

4. Catholic Relief Services, Mwanza, 27/10/2009  

Respondent: Program manager voor Gezondheid en Kinderwelzijn.  

Werkzaam in Mwanza sinds: 1997 

Doel: HIV/Aids, landbouw,  microfinanciering, and peacebuilding services 

Werknemers: Veel 

Vrijwilligers: Veel 

Inkomsten: Via CRS Nationaal  
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5. Plan International-Tanzania-Mwanza Program Unit, Mwanza, 29/10/2009 

Respondent: Community Development Facilitator 

Werkzaam in Mwanza sinds: 1994 

Doel: Bevorderen van kinderrechten en kinderwelzijn 

Werknemers: 22. 

Vrijwilligers: Veel. 

Inkomsten:Via Plan International over Plan Tanzania , naar de Program Unit in Mwanza. 

 

6. Foudation of New Life for Street Children and Orphans, Ilemela, Mwanza, 3/11/2009 

Respondent: Voorzitter. 

Opgericht in: 1997.  

Doel: Opvangen wezen en straatkinderen, hen gezondheidszorg en onderwijs verlenen en hun 

herintegratie bevorderen. 

Werknemers: 3 

Vrijwilligers: 20tal 

Inkomsten: Vrijwilligers, fundraising, leden. 

 

7. Hisani Centre for Women and Children’s Rights, Buswelu, Mwanza, 9/11/2009  

Respondent: Voorzitter. 

Opgericht in: 1999. 

Doel: Opvangen wezen en straatkinderen, promoten van kinderrechten 

Werknemers: 3 

Vrijwilligers: Varieert, 3tal 

Inkomsten: Vrijwilligers, fundraising 
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C. Lokale overheid 

 

1. Department of Social Welfare, Mwanza City Council, Mwanza,15/10/2009 

Respondent: medewerkster. 

Staf: 10 personeelsleden. 

Bevoegdheid: Sociaal Welzijn, bescherming van kwetsbare kinderen, verantwoordelijk voor  

                        kinderrechten. 

2. Department of Education, Mwanza City Council, Mwanza, 16/10/2009 

Respondent: Academic Officer. 

Staf: 14. 

Bevoegdheid: Staat in voor het toezicht op het onderwijs en zorgt dat de overheidscholen over   

                        voldoende middelen en leraren beschikken. 

3. Ward Executive Officer, Buswelu, Mwanza, 21/10/2009 

Respondent: Ward Executive Officer 

Staf: 1. 

Bevoegdheid: Hoofd Coördinatie Ward 

4. Department of  Education, Buswelu, Mwanza, 21/10/2009  

Respondent: Ward Education Officer 

Staf: 1 

Bevoegdheid: Toezicht scholen in de Ward 

5. Department of Community Development, Buswelu, Mwanza, 21/10/2009 

Respondent: Community Development Officer 

Staf: 1 

Bevoegdheid: Sociaal Welzijn en Gemeenschapsontwikkeling in de Ward 

6. Ward Executive Officer, Nyakato, Mwanza, 26/10/2009 

Respondent: Ward Executive Officer 

Staf: 1. 

Bevoegdheid: Hoofd Coördinatie Ward 

7. Department of Education, Nyakato, Mwanza, 26/10/2009 

Respondent: Ward Education Officer 

Staf: 1 

Bevoegdheid: Toezicht scholen in de Ward 

8. Department of Community Development, Nyakato, Mwanza, 26/10/2009 

Respondent: Community Development Officer 

Staf: 1 

Bevoegdheid: Sociaal Welzijn en Gemeenschapsontwikkeling in de Ward.  
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Bijlage 2: Vragenlijst open interviews  

De hieronder opgenomen vragenlijst diende als leidraad voor de open interviews, en moet beschouwd 

worden als startpunt van die gesprekken, waarop dan verder werd gebouwd    

A. Scholen 

• General information: function of the respondent, amount of pupils, conditions of the 

school (pupil/book ratio, amount of desks and classrooms, amount of teachers, pupil/class 

ratio) 

• Do you know anything about children’s rights? Can you give some examples?  

• Have you heard of the International Convention on Children’s Rights? And of the African 

Charter on the Rights and Welfare of the Child? 

• Do teachers get some education on children’s rights at teachers’ college? 

• Does the school use children’s rights in the lessons? Do you discuss the rights of children 

with the pupils? Are the rights of children part of the curriculum? 

• Does the school organize special activities on children’s rights? Is there some kind of 

pupil representation?  

 

• Does the government organize activities on the rights of children? For children, parents, 

the whole local community? 

• Does the government organize training on children’s rights for teachers and other people 

working for schools and/or children? 

• Do you know anything about the existing legislation on children and children’s rights?  

• Do you know the National Commission on Human Rights and Good Governance? 

 

• Are their organizations for children and children’s rights that work together with the 

school and/or the local community? Do those organizations organize activities to promote 

children’s rights? Do they train people that work with or for children on the rights of 

children? 

 

• Are their campaigns on television and radio or in newspapers and magazines on children’s 

rights? To promote them and make them widely known? Are their posters, brochures, 

pamphlets distributed among the local people to create awareness on children’s rights? 

• Who is the main organizer of those campaigns? 
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• Do you think children’s rights are protected and promoted enough? Or do you think more 

has to be done? If yes, who, do you think, is responsible for this?  

• Do you think children’s rights are important? Do you think they can make a difference?  

• What, do you think, is de opinion of the people in general? Do they know children’s rights 

and do they think children’s rights are important? 

• Do you think that there are traditional, cultural and/or religious obstacles for the 

realization of children’s rights?  

• Is poverty a major obstacle for children’s rights? 

 

B. NGO’s 

• General information: date of origin, reason of origin (maybe directly linked with the origin of 

the International Convention?), aim, work force, activities, campaigns, structure, budget, … 

• Are children’s rights a specific issue for the organization? 

• Does the International Convention on the Rights of the Child forms part of the work?  And the 

African Charter on the Rights and Welfare of the Child? Do those conventions (or one of 

them) form the basis of their work? To which extent are those conventions integrated in the 

policy of the organization?  

• Is their work force (board, employees, volunteers, …) specially trained in children’s rights? 

• What do they do especially for the promotion of children’s rights? What do they do to raise 

awareness and to create the necessary knowledge? Education and training activities, 

campaigns, activities, …? 

• Do you organize training and education for people who work with or for children? Does the 

government do this? 

• Does the organization work directly with children and do they listen to children? Can children 

participate in those organizations and can they express their opinion on the policy of the 

organization? 

 

 

• Can they explain in short what kind of legislation, regulation, structures and organizations 

exist at the moment to ensure the promotion and protection of children’s rights? Governmental 

(local and national)  

• Which department / ministry of the government is in general responsible for children’s rights 

and the implementation of the Convention? 

• The International Convention obliges the state parties to make the convention widely known. 

Have you somehow noticed actions of the government (national/local) to comply with this 

obligation?  
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• Is there a Swahili version of the Convention on Children’s Rights and is it made widely 

known? Is there a way to promote children’s rights and the Convention in such a way that also 

illiterate children/people are reached? Does the government take this in account? And the 

organization? 

• What do they think of the current system to promote and protect the rights of the child? Is it 

sufficient? If yes, why? If not, what needs to be done to improve it?  

 

• Is there some kind of cooperation with government? National or local? 

 

 

• Do they work with the National Commission on Human Rights? Do they think this 

organization can protect and promote children’s rights in a efficient way? 

• Do they work together with other NGO’s (local, national, international)? Is there some kind of 

coalition of organizations that work in children’s rights?  

• Do they work together with the media (TV, radio, newspaper, magazines, …)? 

 

• What is their perception of the level of public awareness on and knowledge about children’s 

rights?  

• What, do they think, is the attitude from the people towards children’s rights? Are they 

positive about children’s rights or rather more negative?  

• Do they think of any traditional, cultural and/or religious elements that can form an obstacle 

for the promotion of children’s rights? 

• Do they think children’s rights can be realized in situations of poverty and with lack of 

development?  

• … 

 

C. Lokale overheid 

 

• General information: budget, work force, activities, …  

• Is there a department with specific authority on children’s rights? Which department / ministry 

of the government is in general responsible for children’s rights and the implementation of the  

• Do the employees of the local government get any kind of training on children’s rights? 

• Does the local government organize activities to educate and to train people (especially who 

work with/for children?  

• Does the government (national and local) work together with children? Do they listen directly 

to children? Is there some kind of children’s representation in the government? 
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• Can they explain what legislation, regulations, structures and organizations exist to promote 

and ensure children’s rights (at national and local level) ? What happens especially to promote 

children’s rights and to create awareness on and spread knowledge about those rights? 

• Does the national government give instructions on the promotion and protection of children’s 

rights? How does the local government cooperates with the national government? Who has got 

the prime responsibility on children’s rights? Can the local government somehow influence 

the national government in relation to children’s rights policy?  

• Does the local government think that the government does enough to promote and protect 

children’s rights? Do they believe in the efficiency of the current system?  

• Is there a Swahili version of the Convention on Children’s Rights and is it made widely 

known? Is there a way to promote children’s rights and the Convention in such a way that 

illiterate children/people can understand it? Does the local government take that in account in 

their activities to create awareness? Are the Convention and the reporting process to the 

Committee for the Rights of the Child made widely known?  

 

• Do they work with the National Commission on Human Rights? Do they think this 

organization can protect and promote children’s rights in a efficient way? 

• Do they cooperate with NGO’s or another kind of organizations (e.g. youth clubs, religious 

organizations, …. ) ?  

• Do they work with the media (TV, radio, newspaper, magazines, …) to promote children’s 

rights? 

• What is their perception about the level of public awareness on and knowledge about 

children’s rights? Do they think the people (adults and children) know enough about 

children’s right?  Do they think the people of the government have enough knowledge about 

children’s rights and the International Convention on Children’s Rights?  

If not, what needs to be done in the future to further enhance the promotion and protection 

children’s rights? Who needs to take action (the national government, the local government, 

the NGO’s, others) ? What can be done to create more awareness and knowledge?  

• What, do you think, is the attitude from the people towards children’s rights? Are they positive 

about children’s rights or rather more negative?  

• Do they think of any traditional, cultural and/or religious elements that can form an obstacle 

for the promotion of children’s rights? 

• Do you think children’s rights can be realized in situations of poverty and with lack of 

development?  

• … 
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Bijlage 3: Enquêtes  

A. Lijst locaties waar vragenlijst werd verspreid 

 

1. Gedeli A Public Primary School, Nyakato, Mwanza 

2. Gedeli B Public Primary School, Nyakato, Mwanza 

3. Gedeli C (Sima) Public Primary School, Nyakato, Mwanza  

4. Buswelu Public Primary School, Buswelu, Mwanza 

5. Eden Valley Private Primary School, Buswelu, Mwanza 

6. St.Helen’s Private Primary School, Buswelu, Mwanza 

7. Buswelu Public Secondary School, Buswelu, Mwanza 

8. At random in Buswelu en Nyakato Centrum 

 

B. Question List - 18 

This question list is anonymous, so your name will not be asked neither any other form of 

identification.  

It is important that you fill in the list on your own. It is also important that you are truly honest when 

you answer the questions. 

Thank you for your cooperation! 

 

Part 1 

Date: day ________ month__________ 2009 

1.1. Place : ______________________________ 

1.2.  Sex:  O Male            O Female 

1.3. Age:  O Between 6  and 14 years 

         O Between 14 and 18 years 

 

1.4. What is your family situation?   

             O I live with my parents (and brother(s) and sister(s))  

                     O I live with another family member (e.g. grandparents, uncles/aunts,                     

                         brother/sister who is 19 years or older) 

                     O I live alone or with brothers/sisters younger than 19  

                     O I live in a children’s home, an orphanage, … 

                     O Other: specify: __________________________________________________ 
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1.5. Are you enrolled in a school?    

   O Yes, I’m in a government primary school    

   O Yes, I’m in a private primary school 

   O Yes, I’m in a government secondary school         

   O Yes, I’m in a private secondary school 

           O No, I’m not enrolled in a school          

=>  If  you are enrolled in a school:   

      What’s the name of your school?_________________________________________ 

        => If you are not enrolled in a school: 

       Do you do some kind of work?  

       O Yes, I do some kind of work   

       O No, I don’t do some kind of work 

               If yes, what kind of work?  (different answers possible) 

               O Household work in your own house      

               O Household work for someone else 

               O Work on the land or with livestock / farming    

               O Work in a shop 

               O Selling things on the street / market             

               O Work in a factory / mine / … 

               O Something else: specify_________________________________________ 

Part 2 

2.1. Have you ever heard about children’s rights?   

       O Yes, I’ve heard about children’s rights          O No, I haven’t heard about children’s rights 

     =>  If you have heard about children’s rights, where did you hear about it?  

       (different answers possible) 

       O At school. Which school?________________________________________________________ 

       O Campaign/Activity from an organization. Which organization?__________________________ 

       O Campaign / Activity from government. Which government?____________________________  

       O Newspaper or Magazine. Which newspaper or magazine?______________________________ 

       O Television or Radio. Which TV or radio broadcaster?__________________________________ 

       O Other: specify: ________________________________________________________________ 

    

2.2. Have you ever heard about the International Convention on Children’s Rights?  

        O Yes, I’ve heard about it           O No, I haven’t heard about it. 

 => If you have heard about the International Convention on Children’s Rights, where did you    

      hear about it?      (different answers possible) 

       O At school. Which school?________________________________________________________ 
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       O Campaign/Activity from an organization. Which organization?__________________________ 

       O Campaign / Activity from government. Which government?____________________________  

       O Newspaper or Magazine. Which newspaper or magazine?______________________________ 

       O Television or Radio. Which TV or radio broadcaster?__________________________________ 

       O Other: specify: ________________________________________________________________ 

2.3. Have you ever heard about the African Charter on the Rights and Welfare of the Child? 

       O Yes, I’ve heard about it           O No, I haven’t heard about it. 

=> If you have heard about the African Charter on the Rights and Welfare of the Child,  

          where did you hear about it?       (different answers possible) 

       O At school. Which school?________________________________________________________ 

       O Campaign/Activity from an organization. Which organization?__________________________ 

       O Campaign / Activity from government. Which government?____________________________  

       O Newspaper or Magazine. Which newspaper or magazine?______________________________ 

       O Television or Radio. Which TV or radio broadcaster?__________________________________ 

       O Other: specify: ________________________________________________________________ 

 

2.4. In the box below you can find a list of examples of children’s rights. Place a cross in the    

       row of your answer. 

Children’s Right I know it I don’t know it 
Right to life    
Right to play   
Right to an identity   
Right to protection   
Right to freedom of 
expression 

  

Right to health   
Right to have an 
opinion 

  

Right to a name   
Right to food   
Right to nationality   
Right to education   
Right to be loved   
Right to privacy   
 

 2.5. Have you heard about the following principles?  

       * The principle of the best interest of the child 

          O Yes, I’ve heard about it   O No, I haven’t heard about it 

       * The principle of non-discrimination 

         O Yes, I’ve heard about it    O No, I haven’t heard about it 

       * The right of children to survival and development 
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          O Yes, I’ve heard about it    O No, I haven’t heard about it 

 

2.6. Do you know Kuleana?      O Yes, I know it          O No, I do not know it 

 Do you know Unicef?         O Yes, I know it           O No, I do not know it 

 Do you know Hakielimu?   O Yes, I know it           O No, I do not know it 

 

Do you know some other organizations that work on children and children’s rights? 

 O  Yes, I know some. Which one(s)? _________________________________________ 

        O No, I don’t know other organizations 

 

Thank you very much for taking  

the time to complete the question list! 

 

 

C. Question list +18 

This question list is anonymous, so your name will not be asked neither any other form of 

identification.  

It is important that you fill in the list on your own. For the same reason it is also important that you are 

truly honest when you answer the questions. 

Part 1 

Date: day ________ month__________ 2009 

1.6. Place : ______________________________ 

1.7.  Sex:  O Male            O Female 

1.8. Age:       O Between 18 and 30 years 

         O Between 30 and 40 years 

         O Between 40 and 50 years 

         O 50 years and older 

1.9.  Did you finish primary school?  

O Yes, I’ve finished government primary school 

O Yes, I’ve finished private primary school 

O No, I’ve not finished primary school 

What is the name of your former school? ______________________________________ 

1.5.  Did you finish secondary school?  

O Yes, I’ve finished government secondary school 

      O Yes, I’ve finished private secondary school 

O No, I’ve not finished secondary school 

      What is the name of your former school? _______________________________________  
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1.6. Are you still attending secondary school? 

      O  Yes, I’m still attending governmental secondary school  

      O  Yes , I’m still attending private secondary school  

      O  No, I’m not attending school anymore 

If yes, What is the name of your school? ______________________________________  

1.7.   Did you attend some form of higher education or are you attending it  at the moment?  

O Yes, I did attended/am attending higher education. 

Specify?_________________________________ 

O No, I did not attended/am not attending higher education 

1.8.   What kind of work do you do?      (Different answers possible) 

O Teacher  

      O Farmer / (small) livestock keeper                         

      O Working in a factory / mine/ …      

      O Working for the government: specify _______________________________________                                  

O Selling something on the street / in a shop / at the market / …  

O Working in your own shop / factory / … 

O Household work at your own home    

O Household work for someone else  

O Not working (sick, disabled, old, …) 

O Student 

O Other: specify: _________________________________________________________ 

1.9.  How many people are living together with you? ___________________________persons 

=> How many of them are 13 years or younger? _________________________  persons 

     How many of them go to primary school?____________________________  persons 

     How many of them do some kind of work? ___________________________ persons 

=> How many of them are between 13 and 19 years? _____________________  persons 

     How many of them go to secondary school? __________________________  persons 

     How many of them do some kind of work? ___________________________ persons   

 

Part 2 

2.1. Have you ever heard about children’s rights?   

       O Yes, I’ve heard about children’s rights          O No, I haven’t heard about children’s rights 

     =>  If you have heard about children’s rights, where did you hear about it?  

       (different answers possible) 

       O At school. Which school?________________________________________________________ 

       O Campaign/Activity from an organization. Which organization?__________________________ 

       O Campaign / Activity from government. Which government?____________________________  
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       O Newspaper or Magazine. Which newspaper or magazine?______________________________ 

       O Television or Radio. Which TV or radio broadcaster?__________________________________ 

       O Other: specify: ________________________________________________________________ 

2.2. Have you ever heard about the International Convention on Children’s Rights?  

        O Yes, I’ve heard about it           O No, I haven’t heard about it. 

 => If you have heard about the International Convention on Children’s Rights, where did you    

      hear about it  (different answers possible) 

       O At school. Which school?________________________________________________________ 

       O Campaign/Activity from an organization. Which organization?__________________________ 

       O Campaign / Activity from government. Which government?____________________________  

       O Newspaper or Magazine. Which newspaper or magazine?______________________________ 

       O Television or Radio. Which TV or radio broadcaster?__________________________________ 

       O Other: specify: ________________________________________________________________ 

2.3. Have you ever heard about the African Charter on the Rights and Welfare of the Child? 

       O Yes, I’ve heard about it           O No, I haven’t heard about it. 

=> If you have heard about the African Charter on the Rights and Welfare of the Child,  

          where did you hear about it?  (different answers possible) 

       O At school. Which school?________________________________________________________ 

       O Campaign/Activity from an organization. Which organization?__________________________ 

       O Campaign / Activity from government. Which government?____________________________  

       O Newspaper or Magazine. Which newspaper or magazine?______________________________ 

       O Television or Radio. Which TV or radio broadcaster?__________________________________ 

       O Other: specify: ________________________________________________________________ 

2.4. In the box below you can find a list of examples of children’s rights. Place a cross in the row of 

your answer. 

Children’s Right I know it I don’t know it  
Right to life    
Right to play   
Right to an identity   
Right to protection   
Right to freedom of 
expression 

  

Right to health   
Right to have an 
opinion 

  

Right to a name   
Right to food   
Right to nationality   
Right to education   
Right to be loved   
Right to privacy   
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 2.5. Have you heard about the following principles?  

       * The principle of the best interest of the child 

          O Yes, I’ve heard about it   O No, I haven’t heard about it 

       * The principle of non-discrimination 

         O Yes, I’ve heard about it    O No, I haven’t heard about it 

       * The right of children to survival and development 

          O Yes, I’ve heard about it    O No, I haven’t heard about it 

   

2.6.  Do you know Kuleana?   O Yes, I know it          O No, I do not know it 

 Do you know Unicef?    O Yes, I know it           O No, I do not know it 

 Do you know Hakielimu?   O Yes, I know it           O No, I do not know it 

 Do you know some other organizations that work on children and children’s rights? 

    O  Yes, I know some. Which one(s)? _______________________________________ 

          O No, I don’t know other organisations 

 

Thank you very much for taking  

the time to complete the question list! 


