Kinderen betrekken bij besluitvorming. Heel normaal toch?
Kinderen helpen bestaande denkpatronen te doorbreken. Ze denken vrij, praktisch en
creatief en zien verrassende verbanden. Ze leggen inconsistenties bloot en ontmantelen
onnodige ingewikkeldheden. Ze laten ons keer op keer ervaren hoe belangrijk het is om
in openheid en veilige setting in dialoog te gaan met stakeholders. Jonge mensen hebben
ook het recht om mee te denken over onderwerpen die ook hen aangaan, zoals staat
aangegeven in de Internationale Conventie van het recht van het kind. Alle 17 VN
Werelddoelen (de Sustainable Development Goals) zijn daarom juist voor hen relevant.
Want zij leven langer met de consequenties van onze beslissingen vandaag.
Het is dus niet voor niets dat zo’n 80 organisaties in het Koninkrijk der Nederlanden
inmiddels een Raad van Kinderen hebben. De community van leiders en organisaties die
de samenwerking met de Raad van Kinderen willen bestendigen groeit. Ook wijzelf
brengen kind-inclusie natuurlijk elke dag in praktijk. Door toe te durven geven dat
kinderen óns wakker schudden. Door open te staan voor het onverwachte. Door echt te
luisteren, juist als we denken het antwoord al te weten.
Onze droom is dat kind-inclusie de normaalste zaak van de wereld wordt en dat de het
betrekken van jonge mensen bij besluitvorming niet langer vrijblijvendheid is. De Raad
van Kinderen laat zien dat het kan en hoeveel het iedereen oplevert. Maar eerlijk is
eerlijk: you have to see it to really believe it. Daarom maken we de magie van iedere Raad
van Kinderen zichtbaar, delen kinderen en bestuurders hun ervaringen, uitkomsten en
inzichten. Kinderen en besluitvormers als gelijkwaardige gesprekspartners: stapje voor
stapje wordt het steeds iets normaler. Is bijzonder, maar als je goed leest eigenlijk de
normaalste zaak van de wereld.
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