Kinderen hebben iets te
zeggen
Bundel onder auspiciën van de
Janusz Korczak stichting
De bekende pedagoog Janusz Korczak (1878-1942) gaf
kinderen in zijn weeshuis een stem, en Korczak leerde van
kinderen door daadwerkelijk naar hen te luisteren. In dit
jaarboek van de Janusz Korczak Stichting gaan we na of ook
wij, in navolging van Korczak, bereid zijn kinderen een stem te
geven en serieus naar hen te luisteren. We moeten wel, want
in het Verdrag voor de Rechten van het Kind staat dat
kinderen het recht hebben gehoord te worden over kwesties
die hen aangaan.
In dit boek laten verschillende auteurs zien hoeveel
ogenschijnlijk volwassen kwesties inderdaad eveneens
kinderen aangaan: echtscheiding; een ouder die in de
gevangenis belandt; de school die niet kan boeien; het
oplossen van onderlinge conﬂicten; het vinden van
toekomstgerichte oplossingen voor problemen als
luchtvervuiling of klimaatverandering. In al dit soort kwesties
hebben kinderen het recht gehoord te worden. De auteurs in
dit boek laten vanuit verschillende invalshoeken zien hoe we
kinderen een stem kunnen geven en hoe belangrijk hun
inbreng kan zijn.
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En telkens weer blijkt dat we kinderen niet moeten onderschatten; dat we hen nodig hebben om na te
denken over onze toekomst en over die van hen.
Review
“De auteurs in dit boek laten vanuit verschillende invalshoeken zien hoe we kinderen een stem kunnen
geven en hoe belangrijk hun inbreng kan zijn. (...) En telkens laten de auteurs blijken dat dat we
kinderen niet moeten onderschatten; dat we hen nodig hebben om na te denken over onze toekomst
en over die van hen.”
- Uit een recensie van PSC magazine (editie 6, 2017)
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