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ACTIEPLAN VOOR KINDEREN OP DE VLUCHT UIT OEKRAINE 

Oproep tot actie om alle kinderen en hun gezinnen die door oorlog ontheemd zijn te beschermen 

De aanhoudende oorlog in Oekraïne vormt een onmiddellijke dreiging voor het leven en welzijn van de 

7,5 miljoen kinderen in het land. Kinderen worden gedood, verwond, verdreven uit hun huis en thuis, 

gescheiden van gezinsleden en ernstig getroffen door het verwoestende geweld overal om hen heen. 

Een snel groeiend aantal kinderen en gezinnen  zijn naar buurlanden gevlucht en naar verwachting zullen 

er nog veel meer mensen migreren in de komende dagen en maanden. Volgens het Ukraine Refugee 

Response Plan zouden tot 8,3 miljoen mensen, waaronder ten minste 3 miljoen kinderen, ontheemd 

kunnen raken. 

Kinderen worden nu - en later – op een disproportionele manier getroffen gezien hun unieke 

kwetsbaarheden en behoeften, die nog sterker doorwegen afhankelijk van hun leeftijd, geslacht, 

beperkingenen omstandigheden. De humanitaire respons moet rekening houden met deze behoeften en 

ze invullen met een aangepaste aanpak. 

Niet-begeleide minderjarige kinderen lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van geweld, 
gendergerelateerd geweld, misbruik en uitbuiting. Wanneer deze kinderen over de grens worden 
gebracht, hetzij door evacuaties, hetzij door ouders of familie met het doel hen te beschermen, worden 
deze risico’s enkel groter. Ook het risico op mensenhandel neemt toe in noodsituaties. 

 
Buurlanden en getroffen landen moeten de onmiddellijke identificatie en registratie van niet-begeleide 
en van hun ouders gescheiden kinderen  die Oekraïne ontvluchtten waarborgen, zodra zij het 
grondgebied betreden.  

 
Onmiddellijk nadat kinderen en gezinnen de grens overgestoken zijn, moeten staten veilige ruimtes ter 
beschikking stellen, gekoppeld aan nationale kinderbeschermingssystemen. De huidige noodsituatie 
vereist ook dat er een snelle uitbreiding van de capaciteit aan noodopvang komt, met gescreende 
zorgverleners en andere kritieke diensten om kinderen te beschermen. 

 
Landen die vluchtende kinderen uit Oekraïne opvangen, hebben blijk gegeven van buitengewoon 
medeleven en solidariteit door hun grenzen open te houden en noodzakelijke hulpverlening uit te 
breiden. Het aantal mensen op de vlucht neemt snel toe en het is daarom essentieel om de 
verantwoordelijkheid te delen op nationaal, Europees en internationaal niveau. 

 
Kinderen moeten hun leven kunnen voortzetten. Voldoen aan hun onmiddellijke behoeften zoals 
kindvriendelijke opvang, veiligheid, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg en bescherming is maar een 
eerste stap om ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven leren, groeien enzich ontwikkelen. We moeten 
ervoor zorgen dat ze de bescherming en steun krijgen die ze nu, en in de toekomst, nodig hebben om te 
groeien, open te bloeien en van het leven te genieten zoals andere kinderen. 

 
We moeten er nu prioritair, en zonder onderscheid, voor zorgen dat kinderen en hun gezinnen veilig zijn 

en de steun en bijstand krijgen die ze onmiddellijk nodig hebben, terwijl we tegelijkertijd de lokale en 

nationale capaciteit in gastlanden uitbouwen en bestaande diensten verder ontwikkelen zodat ze 

kinderen en jonge mensen kunnen blijven opvangen, steunen, opnemen en beschermen. 

We moeten niet alleen snel, maar ook toekomstgericht handelen en de basis leggen voor een duurzaam 
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leven voor gevluchte kinderen en hun gezinnen. Uit de respons op eerdere vluchtelingenproblematieken 

leerden we veel waardevolle lessen, die vastgelegd zijn in de Global Compact on Refugees. Hierdoor weten 

we hoe kinderen het best te beschermen en te steunen, wat alle betrokken stakeholders helpt om van bij 

het begin een duurzame respons op te zetten. 

Uit ervaring weten we dat de uitbreiding van nationale systemen ter inclusie van vluchtelingenkinderen 

kostenefficiënt is, beter bescherming biedt en duurzamer is. Dit betekent dat we kinderen die Oekraïne 

ontvluchten, opnemen in nationale onderwijs- en kinderbeschermingsstelsels, dat we ongehinderde 

toegang tot gezinsinkomen en werk waarborgen, evenals toegang tot diensten voor gendergerelateerd 

geweld, geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning. 

UNICEF en UNHCR roepen op tot negen kernacties om kinderen te helpen die noodgedwongen ontheemd 
zijn door de oorlog in Oekraïne: 

 

1. De vijandigheden beëindigen en vrouwen en kinderen beschermen tegen de oorlog 

UNHCR en UNICEF roepen samen met de Secretaris-Generaal van de VN op om de vijandigheden 
onmiddellijk te beëindigen en een vreedzame uitweg uit de oorlog te zoeken om onschuldige kinderen 
en burgers te beschermen. Door de oorlog moeten kinderen en families noodgedwongen hun huizen 
verlaten, elders in het land onderdak zoeken en naar het buitenland vluchten, waardoor hun levens en 
bestaansmiddelen ontwricht worden, families uiteengerukt worden en kinderen en gezinnen in angst 
leven en getraumatiseerd zijn. 

 

Plaatsen waar kinderen wonen, spelen, leren of gebruikmaken van belangrijke diensten mogen nooit 
voor militaire doeleinden worden gebruikt of als doelwit dienen. Burgers en civiele infrastructuur 
moeten in alle omstandigheden worden beschermd en gespaard. Gebeurt dit niet, dan zal het - nu al -
immens menselijk lijden van burgers enkel toenemen. Wij roepen alle actoren op om kinderen te 
beschermen tegen conflict en dringen erop aan dat civiele infrastructuur, in het bijzonder scholen, 
ziekenhuizen en watervoorzieningen, veilig en toegankelijk blijft voor kinderen in nood. Het gebruik van 
explosieve wapens in bevolkte gebieden leidt tot massale en vaak nietsontziende vernietiging die burgers 
treft, waarbij vooral kinderen het meest lijden omdat ze moeilijker in staat zijn om te ontsnappen. Zij 
behoren tot de grootste slachtoffers van mijnen en niet-ontploft oorlogstuig. 

 
Een veilige doorgang moet worden voorzien zodat burgers, kinderen en gezinnen het gevaar kunnen 
ontvluchten en zodat humanitaire hulpgoederen – voedsel, water, medische benodigdheden – iedereen 
in nood snel en veilig kunnen bereiken. 

 

Kinderen moeten uit de vuurlinie worden geweerd en we roepen alle partijen op om de wettelijke en 
morele verplichtingen om kinderen veilig te houden na te leven. Geen enkel kind zou zijn dagen in angst 
moeten doorbrengen, zich noodgedwongen in kelders moeten verschuilen, gewond raken of gedood 
worden thuis, op school of op straat. 

 
Niemand jonger dan 18 jaar mag aan de oorlog deelnemen, hetzij als strijder, hetzij om strijdkrachten 
of -groepen te ondersteunen. Strijdkrachten en gewapende groeperingen rekruteren vaak kinderen en 
jongeren – zowel jongens als meisjes – om te vechten of ondersteunende activiteiten uit te voeren. 
Daardoor zijn ze blootgesteld aan misbruik en worden ze gescheiden van hun familie, wat ernstige 
gevolgen heeft op lange termijn. 
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Kinderen in Oost-Oekraïne leefden al in één van ‘s werelds sterkst aangetaste gebieden door 
overblijfselen van oorlog. Deze realiteit breidt zich nu snel uit naar andere delen van het land. Alle 
kinderen en hun gemeenschappen in Oekraïne zouden dringend voorlichting moeten krijgen over de 
risico’s van springtuigen om het risico op onopzettelijke ontploffingen te minimaliseren, en 
ontmijningsinspanningen moeten prioriteit krijgen. 

 

Kinderen die in Oekraïne in instellingen leven, met inbegrip van kostscholen enzorgcentra voor mensen 
met een beperking, zijn uitermate kwetsbaar. De oorlog die in het land woedt, brengt hun leven en welzijn 
in gevaar. Als laatste toevlucht kunnen humanitaire evacuaties levensreddend zijn. Degenen die wettelijk 
verantwoordelijk zijn voor kinderen in instellingen in Oekraïne moeten er evenwel voor zorgen dat 
evacuaties worden uitgevoerd volgens de instructies van de nationale autoriteiten. Verplaatsingen 
moeten onmiddellijk na het oversteken van de grens gemeld worden aan de bevoegde autoriteiten in 
Oekraïne en de buurlanden, en kinderen moeten waar mogelijk worden geëvacueerd met hun 
identiteitsdocumenten en dossiers. 

2. Kinderen en gezinnen een veilige haven bieden door grenzen open te houden, toegang 
tot asiel en bescherming te bieden en kinderen die risico lopen te identificeren 

UNICEF en UNHCR zijn verheugd over de positieve houding van meerdere landen om personen van alle 

nationaliteiten, die Oekraïne ontvluchten, toegang tot asiel te bieden en ze roepen gastlanden op om 

hun grenzen open te houden, zonder discriminatie, zodat alle kinderen en gezinnen zo snel mogelijk in 

veiligheid kunnen gebracht worden. 

UNHCR en UNICEF zijn ook verheugd over de implementatie van de tijdelijke beschermingsrichtlijn 

(TPD) door EU-lidstaten voor mensen die Oekraïne ontvluchten, zodat mensen snel in veiligheid raken 

wanneer ze internationale bescherming nodig hebben. Kinderen die niet binnen het toepassingsgebied 

van de richtlijn vallen, moeten worden geholpen om toegang te krijgen tot asielprocedures en specifieke 

bijstand krijgen zodat ze hun rechten doeltreffend kunnen uitoefenen. Kindvriendelijke opvang, asiel en 

andere procedures die snel en veilig zijn voor kinderen moeten in alle aspecten van de respons worden 

geïntegreerd. 

Tijd is van essentieel belang wanneer het om kinderen gaat. UNHCR en UNICEF pleiten ervoor om 

kwetsbare kinderen te identificeren, met inbegrip van niet-begeleide of  van hun ouders gescheiden 

kinderen en dit onmiddellijk bij aankomst, nadat hen toegang tot het grondgebied is verleend. De 

identificatieprocedures mogen geen deel uitmaken van de grensprocedures om te vermijden dat hun 

toegang tot grondgebied en veiligheid vertraging zou oplopen. 

Kinderen en gezinnen moeten terechtkunnen in veilige ruimtes en onmiddellijk worden doorverwezen 

naar dienstverlening, waaronder mentale gezondheidszorg, psychosociale ondersteuning en hulpdiensten 

voor gendergerelateerd geweld. UNHCR en UNICEF staan klaar om overheden te steunen bij het opzetten 

of uitbreiden van  “Blue Dot Support” en “Information Hubs”  voor kinderen en gezinnen bij belangrijke 

grensovergangen en op andere strategische locaties. 

3. Kinderen en hun gezinnen beschermen tegen elke vorm van geweld, xenofobie en 
discriminatie 

Alle kinderen – ongeacht hun nationaliteit, ras of etnische afkomst – hebben recht op bescherming 

tegen geweld, discriminatie en xenofobie tijdens hun reis, wanneer ze de grens oversteken en in 
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gastlanden. 

UNHCR en UNICEF erkennen en waarderen de ongelofelijke steunbetuigingen en empathie vanuit 

gastlanden. Vrijwilligers, steden, ngo’s, de privésector, overheden en inwoners toonden zich bereid om 

kinderen en hun gezinnen op te vangen en te verwelkomen. Gastlanden moeten er echter voor zorgen 

dat hulp op zodanige wijze wordt verleend dat kinderen geen verdere risico’s lopen, zoals uitbuiting en 

misbruik. Diensten die aan kinderen worden verleend moeten voorwerp uitmaken van 

kwaliteitscontroles, en bijkomende inspanningen zijn nodig om het bewustzijn te vergroten. Er zijn 

vertrouwelijke en kindvriendelijke klachtenmechanismen nodig voor het geval er inbreuken worden 

vastgesteld. 

Kinderen moeten ook worden beschermd tegen het risico op gendergerelateerd geweld en 

mensenhandel, onder meer door informatie te verschaffen aan nieuwkomers, aan de grenzenen in 

treinstations. De informatie moet ontwikkeld en verspreid worden in formaten die voor kinderen 

toegankelijk zijn. 

UNICEF en UNHCR doen een oproep aan alle partners op nationaal en lokaal niveau, religieuze 

groeperingen, ngo’s, de media en de privésector – en bovenal gastgemeenschappen – om de handen in 

elkaar te slaan, pas aangekomen kinderen en gezinnen te verwelkomen en op te nemen en er tegelijkertijd 

voor te zorgen dat de noden van kinderen van de gastgemeenschap worden ingevuld. 

4. Onmiddellijk voorzien in de basisbehoeften van kinderen, met inbegrip van 
gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning 

UNHCR en UNICEF roepen alle landen op om ervoor te zorgen dat kinderen die Oekraïne ontvluchten 

toegang hebben tot essentiële diensten zoals gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning, diensten 

voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld en bijstand voor kinderen met eenbeperking. 

Gastlanden hebben het voortouw genomen om op een nieuwe manier te reageren op post-

conflictmigratiecrises, door middel van maatregelen die zowel de begunstigden van internationale of 

tijdelijke bescherming als de gastgemeenschappen ten goede komen, door deze begunstigden op te 

nemen in de nationale stelsels, en door te zorgen voor toegang tot bestaansmiddelen en/of sociale 

bescherming, en fatsoenlijke levensomstandigheden.   

Kinderen moeten toegang hebben tot nationale kinderbeschermingsstelsels en dezelfde zorgkwaliteit 
genietenals kinderen van het gastland, terwijl ook hun specifieke noden worden ingevuld, in het bijzonder 
wanneer kinderen het slachtoffer zijn van geweld, van hun familie gescheiden of niet begeleid zijn, 
eenbeperking, psychosociale of gezondheidsnoden hebben. 

 
Bestaande kinderbeschermingsstelsels ondersteunen om een antwoord te bieden op de omvangrijke 

noden is van cruciaal belang opdat kinderen tijdig kwaliteitsdiensten ontvangen. Hiervoor moeten 

specifieke obstakels die verband houden met de behoefte aan tolkdiensten, het gebrek aan informatie en 

capaciteitstekorten bij nationale diensten worden aangepakt. 

 
Het kan nodig zijn de capaciteit in Europa te bundelen om opgeleide maatschappelijk werkers, voogden 
en medewerkers voor psychosociale ondersteuning in te zetten, idealiter met ervaring in het werken met 
kinderen die uit hun land ontheemd zijn, om kinderen bij te staan waar zij zich ook bevinden - bij 
aankomst, op de plaats van dienstverlening of in de gastinstelling waar zij verblijven, en in de 
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gastgemeenschappen. Tolken en culturele bemiddelaars spelen in dit verband ook een belangrijke rol.  
 

Al het personeel dat betrokken is bij procedures die kinderen betreffen, moet ervaring hebben met 

kindvriendelijke procedures, van de registratie tot de identificatie van specifieke kwetsbaarheden. Waar 

specifieke kwetsbaarheden zijn vastgesteld, moeten kinderen worden doorverwezen naargespecialiseerd 

personeel. UNICEF en UNHCR staan klaar om landen en partners te helpen met capaciteitsopbouw, 

technische ondersteuning en piekcapaciteit. 

Met name steden spelen een unieke rol als eerstelijnsaanbieders van deze essentiële diensten, en zij 

moeten dan ook worden gesteund om tegemoet te komen aan de behoeften van ontheemde kinderen 

en hun gezinnen, om hen op te nemen in hun dienstverlenende systemen, en om hen te helpen hun leven 

weer op te bouwen - en wel zo snel mogelijk.  

Daartoe moeten de lokale en nationale gezondheidszorgstelsels - inclusief programma's om te reageren 

op de COVID-19-crisis, de behandeling ervan en de toegang tot routine-immunisatieprogramma's - 

worden opengesteld voor de kinderen en gezinnen die aankomen.   

Voorts moeten er programma’s voor financiële bijstand worden uitgerold en uitgebouwd om aan 

onmiddellijke noden te beantwoorden, terwijl daarnaast nationale stelsels voor sociale bescherming 

moeten worden  uitgebreid om in de behoeften van aankomende gezinnen te voorzien, en er moet 

toegang verleend worden tot een basisgezinsinkomen om kinderen tegen armoede en 

nefasteoverlevingsmechanismen te beschermen. Dergelijke programma’s moeten worden opgezet om 

risico’s aan te pakken die specifiek bij kinderen voorkomen,  en bij te dragen tot betere resultaten voor 

kinderen. 

5. Zorgen voor veilige, kindvriendelijke opvang en huisvesting voor kinderen en gezinnen 

UNICEF en UNHCR roepen landen op om te zorgen voor de aanwezigheid van personeel dat 

gespecialiseerd is in kinderbescherming en maatschappelijk welzijn en dat klaarstaat en uitgerust is om 

kinderen bij te staan zodra ze de grens zijn overgestoken en om te voorzien in opvangfaciliteiten waar 

kinderen onmiddellijk beschermd zijn en toegang krijgen tot veilige ruimten om kwetsbare kinderen te 

identificeren, een snelle beoordeling te maken en onmiddellijk diensten te verlenen. 

Waar er weinig deskundigen op het gebied van kinderbescherming beschikbaar zijn, moet ander 

personeel op de hoogte worden gebracht van de identificatiemechanismen, verwijzingstrajecten en 

contactpunten voor verwijzingen. Er moeten veilige privéruimtes voor borstvoeding worden ingericht. Er 

moet prioritair worden voorzien in middelen voor menstruele hygiëne, afgestemd op de noden van 

jongemeisjes en in gescheiden toiletten en douches voor vrouwen en mannen. 

De meest doeltreffende manier om bescherming te bieden is ervoor te zorgen dat kinderen bij hun 
familie blijven. Kinderen die zonder de zorg van volwassenen aankomen, moeten worden geïdentificeerd 
en onder de hoede van de bevoegde kinderbeschermingsinstanties worden geplaatst. Dit moet, waar 
mogelijk, in geregistreerde en gescreende pleeggezinnen gebeuren. Indien dergelijke huisvesting geen 
optie is, en indien kinderen in collectieve of gedeelde opvangcentra moeten worden ondergebracht, 
roepen UNHCR en UNICEF de overheden op om ervoor te zorgen dat deze huisvesting is aangepast aan de 
behoeften van kinderen en aan hun specifieke noden op basis van geslacht, leeftijd en beperking. 
Accommodatie moet ook voldoen aan minimumnormen op het vlak van (kinder-)bescherming om het 
risico van uitbuiting en misbruik, met inbegrip van gendergerelateerd geweld, te voorkomen en te 
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beperken. Tot de risicobeperkende maatregelen behoren vertrouwelijke en kindvriendelijke 
klachtenmechanismen en de inzet van geschoold personeel. 

6. Families samenhouden, opsporen en doen wat nodig is om families te herenigen 

UNHCR en UNICEF roepen op om al het mogelijke te doen om gezinnen samen te houden en de opsporing 

en hereniging van gezinnen te bespoedigen, waarbij elke beslissing in het belang van het kind moet 

worden genomen. Kinderen die alleen reizen of die van hun familie zijn gescheiden, moeten worden 

bijgestaan voor opsporing en een veilige hereniging, zowel binnen als buiten het gastland, en in het belang 

van het kind. 

Hierbij hanteren we een flexibele definitie van het concept ‘gezin’, die alle van elkaar afhankelijke 

familieleden omvat en die flexibel is op het vlak van vereiste documenten; en versterken we de 

grensoverschrijdende samenwerking tussen de bevoegde nationale autoriteiten. 

 

Gezinsopsporing mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde partijen en herenigingen zijn 

onderworpen aan een beoordeling van het belang van het kind. Gezinsherenigingsprocedures moeten in 

alle staten worden gestroomlijnd om belemmeringen voor een snelle, efficiënte en transparante 

gezinshereniging op te heffen. 

Niet-begeleide kinderen die met volwassenen zoals voormalige buren of familievrienden aankomen, 

mogen niet automatisch van deze verzorgers worden gescheiden. Een snelle beoordeling kan helpen om 

vast te stellen of deze zorgregeling veilig is en moet worden toegestaan en voortgezet in het belang van 

het kind. De plaatsing van niet-begeleide kinderen in een instelling moet een laatste toevlucht zijn en zo 

kort mogelijk duren.  Institutionele zorg moet steeds kleinschalig (residentieel) zijn en in lokale 

gemeenschappen geïntegreerd zijn. 

Totdat het lot van de ouders/andere naaste verwanten van een kind kan worden nagegaan, wordt elk 

gescheiden kind geacht nog levende naaste verwanten te hebben. Er mag geen actie ondernomen 

worden die een eventuele gezinshereniging zou kunnen belemmeren, zoals adoptie, naamsverandering 

of verhuizing naar plaatsen ver van de waarschijnlijke verblijfplaats van het gezin, totdat alle 

opsporingsinspanningen zijn uitgeput. Gescheiden kinderen die door familieleden worden verzorgd, 

moeten worden bijgestaan om bij deze families te blijven waar dat in hun belang is, totdat ze met hun 

ouders of verzorgers kunnen worden herenigd. 

UNHCR en UNICEF zijn dankbaar voor de solidariteit en bereidheid van staten om  niet-begeleide en van 

hun ouders gescheiden kinderen te steunen in eventuele hervestigingsprogramma’s. Gezien de 

bijzondere kwetsbaarheid van deze kinderen moet echter op korte termijn voorrang worden gegeven aan 

hun onmiddellijke behoeften en veiligheid, terwijl oplossingen voor de middellange en lange termijn 

worden geidentificeerd die in hun belang zijn. 

7. Ervoor zorgen dat kinderen en jongeren onmiddellijk toegang hebben tot onderwijs, 
opleidingsmogelijkheden en ondersteuning om hun leven weer op te bouwen 

De beste manier om kinderen die uit hun land verdreven zijn, hier en nu, te helpen en hun toekomst te 

veranderen, is door onderwijs. UNHCR en UNICEF roepen staten op om kinderen die Oekraïne 

ontvluchten op te nemen in nationale onderwijssystemen, beroeps- en andere opleidingsprogramma’s, 

en ervoor te zorgen dat hun verzorgers toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Dit is ook een investering in 
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blijvende sociale cohesie, door ervoor te zorgen dat vluchtelingen en kinderen uit de gastgemeenschap 

samen met elkaar kunnen spelen en leren. 

Kinderen jonger dan 18 jaar aan wie het tijdelijke beschermingsstatuut is verleend, hebben recht op 

toegang tot onderwijs onder dezelfde voorwaarden als staatsburgers, en ook tot andere belangrijke 

sociale diensten. Er moet evenwel aandacht worden besteed aan bepaalde groepen, zoals asielzoekers en 

staatlozen, die mogelijk buiten de werkingssfeer vallen. 

UNICEF en UNHCR staan klaar om overheden van gastlanden te helpen de behoeften van de 

onderwijssector te evalueren, inclusieve onderwijssystemen en beleidslijnen te versterken en met de 

lokale/nationale autoriteiten samen te werken om de spreiding en kwaliteit van alle onderwijsniveaus te 

optimaliseren in functie van de behoeften in elke gegeven context. 

We roepen de nationale autoriteiten en privésector op om nu actie te ondernemen zodat ontheemde 

kinderen en jongeren op de vlucht over de middelen, toegang en vaardigheden beschikken om hun leven 

opnieuw op te bouwen en geconnecteerd blijven. Hiervoor moet er worden geïnvesteerd in 

connectiviteitsinitiatieven voor kinderen en jongeren die op de vlucht zijn, en moeten nationale digitale 

leerinitiatieven worden uitgebreid. Een vluchtelingencrisis in de 21e eeuw vereist een 21e-eeuwse respons 

die beantwoordt aan de digitale noden van kinderen, connectiviteit waarborgt en tegemoet komt aan 

het ongelofelijke potentieel en talent van ontheemde kinderen en jongeren ontsluit, wiens leven op zijn 

kop is gezet zonder dat hen enige schuld treft. 

8. De toekomst voorbereiden en de integratie van vluchtelingen versnellen 

UNHCR en UNICEF roepen alle betrokkenen op om al in een vroeg stadium van de noodrespons de basis 

te leggen voor een sterke middellange- en langetermijnaanpak. 

Hiervoor moeten gegevens over ontheemde kinderen, onderverdeeld op basis van leeftijd en geslacht, 

en hun noden zichtbaar zijn in nationale gegevenssets om investeringen en het beleid te sturen. Wanneer 

men gegevens verzamelt, deelt en bewaart, moet dit eveneens gebeuren met respect voor het belang van 

het kind, hun recht op privacy en gegevensbescherming. De gegevens moeten ook specifieke noden 

omvatten. 

Beleid en maatregelen moeten zo worden opgezet dat investeringen en steun daadwerkelijk de meest 

kwetsbare kinderen en hun gezinnen bereiken, met inbegrip van gemeenschappen in de frontlinie en 

gebieden met weinig middelen die ontheemden opvangen. Hiervoor moet de onmiddellijke, flexibele 

langetermijnfinanciering voor landen die ontheemden opvangen mogelijk worden opgetrokken, in 

samenwerking met de Europese Unie en internationale financiële instellingen zoals de Wereldbank en 

regionale ontwikkelingsbanken als de EBWO of KfW. 

Er moet worden voorzien in aanvullende, flexibele en meerjarige financiering voor de VN, het 

maatschappelijk middenveld en organisaties voor ontheemden en jongeren, om nationale autoriteiten te 

ondersteunen in hun respons en ervoor te zorgen dat de onmiddellijke en langetermijnnoden van 

ontheemde kinderen, hun gezinnen en gastgemeenschappen worden ingevuld. 

 

Steden en lokale autoriteiten die kinderen en gezinnen opvangen, moeten financieel, praktisch en 

politiek worden ondersteund. Veel steden zoals de steden van UNICEFs Child Friendly Cities Initiative, 

steden die deel uitmaken van het Mayors’ Mechanism on Migration, het Global Parliament of Mayors of 
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United Cities and Local Government, hebben het voortouw genomen met innovatieve en inclusieve 

benaderingen om kinderen en jongeren te verwelkomen. Dit helpt om de toegang tot essentiële diensten, 

de betrokkenheid van jongeren bij lokale besluitvorming en de preventie van discriminatie en xenofobie 

te verzekeren. 

9. Kinderen en jongeren als belangrijke actoren en partners op een veilige, ethisch 
verantwoorde wijze mee vorm laten geven aan de respons en samenwerken met 
organisaties voor jongeren en ontheemden 

UNHCR en UNICEF roepen op tot effectieve en ethische participatie van kinderen en jongeren in de 

vroege humanitaire respons en de dienstverlening op langere termijn. 

Kinderen en jongeren die noodgedwongen een conflict ontvluchten, zijn het best geplaatst om mee te 

werken aan de respons om hun noden in te vullen, aangezien ze aan den lijve hebben ondervonden hoe 

de oorlog hun leven heeft ontwricht. Ze brengen talenten, ideeën en vaardigheden mee die we moeten 

benutten om vorm te geven aan een adequate en doeltreffende respons. Ze maken deel uit van de 

oplossing en moeten als partners worden behandeld. 

 

Iederkind moet worden gehoord en geïnformeerd over de beschikbare opties en moet daarnaastook 

begeleiding en gerichte ondersteuning krijgen. Kinderen, jongeren en gezinnen hebben tijdige, accurate 

en toegankelijke informatie nodig over hun rechten en diensten, in hun eigen taal.  

Om het potentieel van kinderen en jongeren te benutten moeten we systematisch naar hun mening 

luisteren en hun inzichten in acht nemen. Om de uitdagingen waarmee ze kampen aan te pakken, met 

inbegrip van specifieke uitdagingen voor jongemeisjes en jonge vrouwen, en kinderen en jongeren met 

een beperking, moeten kinderen en jongeren op een leeftijdsgevoelige en jeugdgerichte manier bij de 

volledige ontwikkeling en uitvoering van de respons worden betrokken. 

Jonge vrijwilligers kunnen helpen bij het identificeren van noden en verstrekken van diensten en 

benodigdheden ter plaatse, en jongeren in nood in contact brengen met relevante diensten. Jonge 

vrijwilligers kunnen kinderbeschermingsactiviteiten ondersteunen, recreatieve of educatieve activiteiten 

begeleiden en sociaal-emotionele vaardigheden helpen opbouwen via vrijwilligerskringen of soortgelijke 

activiteiten. 


