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Inleiding

• Slotopmerkingen VN-Kinderrechtencomité 
2006 & 2010:

• Wijziging wetgeving, o.m. recrutering in België
 Verbod –18-jarigen deelname vredesoperaties

• DDR: aandacht voor voormalige kindsoldaten 
in België (NBMV)

• Wijziging wetgeving wapenhandel

• Aandacht voor thematiek in 
ontwikkelingssamenwerking
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Kinderrechten

• Kinderrechtenverdrag (1989) hét 
referentiepunt

• + twee facultatieve protocollen: OP-AC en OP-
SC (2000)

• Meest succesvolle mensenrechtenverdrag naar 
aantal ratificaties

• Ruim palet van rechten: Protection, Provision, 
Participation
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Kinderrechten en kindsoldaten: 
diversiteit aan normatieve kaders en 

mechanismen (I)
• Humanitair recht

toegevoegde Protocollen 1 & 2 (1977) bij verdragen 
Genève (1949)

• Mensenrechten
art. 38 Kinderrechtenverdrag (1989) en OP-AC (2000)

• Internationaal arbeidsrecht
IAO-verdrag nr. 182 (1999): één van ergste vormen van 

kinderarbeid

• Internationaal strafrecht

Statuut van Rome internationaal strafgerechtshof 
(1998): individuele verantwoordelijkheid
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Kinderrechten en kindsoldaten: 
diversiteit aan normatieve kaders en 

mechanismen (II)

• Principes en richtlijnen van Parijs 2007 (° Kaapstad 
Principes 1997): herstel en reïntegratie

• Veiligheidsraad: Resolutie 1612: recrutering (2009: +): 
monitoring & reporting => actieplan

• Speciale Vertegenwoordiger SG VN Coomaraswamy
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Discussiepunten

• Minimumleeftijd: 15-18 jaar; geen ‘straight-18’

• Wat is verboden?

- recrutering: uitz. vrijwillig

- Gebruik: (actieve/directe) deelname aan vijandelijkheden

• Wat is verplicht?

- Bescherming en zorg kinderen die door oorlog getroffen zijn 
~ humanitair recht: burgers

- Herstel en sociale integratie kindsoldaten na demobilisatie

- Internationale samenwerking en bijstand

• Aard van de verplichtingen: inspanning of resultaat

• Op wie toepasselijk: staten & gewapende groepen
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Conclusies

• Veelheid aan referentiekaders:
- inhoud °internationaal humanitair recht;

- afdwinging °andere kaders: staat - individu

• Dominante beeld kindsoldaten: slachtoffers 
eerder dan daders

• Hoe omgaan met kindsoldaten?
- Internationale samenwerking en bijstand

- Preventie

- Demobiliseren – herstel en reïntegratie


