UITNODIGING 23 MEI 2013
SYMPOSIUM KONINKRIJKSKINDEREN: KINDERRECHTEN OP ARUBA, BONAIRE, CURAÇAO, SABA,
SINT EUSTATIUS EN SINT MAARTEN.
Dit jaar vieren we dat het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar bestaat.
Hoe is het met de kinderen in het Caribisch deel van het Koninkrijk?
Beste genodigde,
UNICEF heeft in een uniek onderzoek de situatie van kinderen die opgroeien op Aruba, Bonaire,
Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten in kaart gebracht. Daarbij spreken kinderen zich ook
zelf uit over hun leven op het eiland.
De resultaten van dit onderzoek presenteren wij tijdens een symposium op 23 mei 2013. Op deze dag
neemt minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de rapporten in ontvangst.
Tevens wordt een fotoboek gepresenteerd, waarin de verhalen van kinderen centraal staan. De
regeringen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten (die de rapporten al eerder in ontvangst nemen) en de
gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn naar verwachting aanwezig. De aanbieding
van de afzonderlijke rapporten op de eilanden zelf vindt plaats in de week voorafgaand aan het
symposium en daarna.
Wij nodigen ook ú van harte uit om bij het symposium aanwezig te zijn. Tijdens deze dag kunt u
onder meer actief deelnemen aan workshops met deskundigen van de verschillende eilanden.
Kijk voor meer informatie over het programma en de workshops op: unicef.nl/koninkrijkskinderen.
Wij verwelkomen u graag op donderdag 23 mei aanstaande in het Kamerlingh Onnesgebouw van de
Universiteit Leiden, van 08:30 tot 16.30 met aansluitend een borrel.
Wegens het verwachte aantal aanwezigen verzoeken wij u zich zo spoedig mogelijk en in ieder geval
voor 10 mei aan te melden via unicef.nl/koninkrijkskinderen. Na bevestiging van uw aanmelding
sturen wij u het volledige programma en de routebeschrijving toe.
Heel graag tot 23 mei,

Jan Bouke Wijbrandi
Algemeen directeur

Ton Liefaard
UNICEF-hoogleraar Kinderrechten

Dit symposium wordt georganiseerd in samenwerking met Overlegorgaan Caribische Nederlanders
(OCAN), het Comité Koninkrijksrelaties, het College voor de Rechten van de Mens en de
Universiteit Leiden.

