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Samenvatting

het kind op informatie is het onderwerp van deze studie, die een antwoord tracht te geven op de vraag welke betekenis dit recht op informatie heeft

Het recht

van

voor een

kind. De drie elementen,

zijn afzonderlijk en in
goed gefundeerde interpretatie
interpretatie dienen hun uitwerking te hebben

recht, kind

en

verband bestudeerd, teneinde tot

hun

informatie

onderling
consequenties van deze
de
op
toepassing en uitvoering van het recht van het kind op informatie.
Eenmaal geboren moet een kind opgroeien. Een vol-wassen mens worden is niet
alleen maar een zaak van de natuur. Natuurlijke processen van biologische rijping
waarin het
gaan gepaard met ontwikkelingsprocessen die de cultuur weerspiegelen
betrokwaarden
kind opgroeit. Bij dit ruimere ontwikkelingsproces zijn menselijke
cenaan
de
worden
kind
kan
niet
ontkomen
van
het
ken. In het opvoedingsproces
trale vraag, wat het doel van menselijk leven is. Culturele tradities hebben antwoorte komen. De

een

den op deze vraag gegeven. Ze bieden prototypes
studie aangeduid als 'authentieke mens'. In een

aan van

wat

pedagogisch

een mens

is; in deze

model dienen deze

inspiratie hoe een mens dient te worden;
daarom is er sprake van een wordingsproces. Hoewel de culturele tradities verschillen in de wijze van formuleren en de methoden die ze gebruiken, is het gemeenschappelijke element dat ze respect eisen voor het leven, zoals het zich openbaart.
prototypes

ter orientatie

Het besef dat leven

als bron

en

gerespecteerd

van

moet worden

en

dat

een

minimum

aan

funda-

noodzakelijk is, brak vooral na de
resulteerde in de Universele Verklaring van de Rech

mentele waarden die beschermd moeten worden,
Tweede

Wereldoorlog door

en

de Mens, aangenomen door de Verenigde Naties. De relatie tussen de waar
den van de grote tradities en de notie van mensenrechten wordt gelegd en dient te
ten

van

worden benadrukt

om een

wereldwijde erkenning

van een

minimum standaard te

bereiken.

inspiratie voor vele andere verdrahet Verdrag inzake de Rechten
mensenrechten,
gen en instrumenten
van het Kind, door de Verenigde Naties aanvaard in 1989, een recent voorbeeld is.
Omdat kinderen vaak beschouwd worden als nog-niet mensen, en meer als object
dan als subject worden behandeld, achtte men het noodzakelijk hun rechten te beschermen in een apart verdrag.
Onderzoek van het ontwikkelingsproces dat een kind, al op-groeiende, doormaakt laat zien dat informatie daarin een onontbeerlijke rol speelt. Het informatieproces begint zelfs voor de geboorte en begeleidt het kind door heel zijn jeugd en
verdere levensfasen. Informatie heeft invloed op de fysieke, emotionele, cognitieve
en sociale ontwikkeling van het kind. De manier waarop het kind leert lopen en
spreken, en hoe hij met anderen speelt en communiceert is het gevolg van de infor
matie die hij ontvangen heeft. Het inzicht dat informatie een belangrijke rol speelt
zowel in de ontwikkeling van de identiteit en persoonlijkheid van het kind als in
De Universele

Verklaring
voor

vormt

een

bron

van

waarvan
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zijn maatschappelijke participatie,
informatie

aan

heeft
het kind verstrekken.

vergaande consequenties

voor

degenen

die

Ouders vormen de belangrijkste bron van informatie voor het kind. Zowel verbaal als non-verbaal
gedrag van ouders wordt geimiteerd; het voorbeeld dat de
ouders tonen mag niet worden onderschat en is cruciaal voor het kind om groot te
worden. De menselijke waarden waarvan de ouders zich bewust zijn en die zij in
hun manier van zijn geintegreerd hebben, vormen het referentiekader voor het kind,
dat zich

beeld

een

van

Nieuwe bronnen

de wereld

ren

buiten de context

ten

en

van

volwassenen op

het

zijn

voor

het kind

toegankelijk als hij met andebijvoorbeeld leeftijdsgeno-

de familie treedt,

gezin
in verenigingen
en

of op straat. Verschillende typen van
waarin het kind betrokken is kunnen worden onderschei-

school,

communicatieprocessen,

zichzelf vormt.

en

informatie

van

terminologie van de communicatiewetenschap onderscheidt intrapersoonlijke, interpersoonlijke en massacommunicatie processen. In het algemeen is het perspectief van de zender in deze processen dominant. Het informatieproces onderstreept het perspectief van de ontvanger, omdat daarin de informatie die een mens
den. De

wint uit de informatiebronnen als essentieel wordt beschouwd. In het licht

zijn

van

het

het kind op informatie, dient het informatieproces te worden begrepen in
actieve vorm als informatie zoeken. In diepste wezen is het kind een informatie-

recht

van

zoeker,
Als
over

zoeker.

een

heeft het kind het recht

mens

hoe

een

vol-wassen,

een

groot

om

mens

zich te ontwikkelen als
te

worden is

mens.

onontbeerlijk.

het kind op informatie is daarom geformuleerd als het recht
matie die zijn ontwikkeling als authentiek mens ondersteunt,

van

Informatie

Het recht

van

het kind op infor

welke manier dit recht op informatie juridisch is beschermd is in verschillen
onderzocht. Het begrip 'recht op informatie' wijst op de vrijheid van
communicatie, waarvan de vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie

Op

de

opzichten

In theorie

en
praktijk wordt het recht op informatie meestal be
journalisten of als een recht van het algemeen publiek,
om als burgers geinformeerd te worden. Een individueel recht
op informatie om
zichzelf te informeren, te onderwijzen en op te voeden is nauwelijks zichtbaar en
blijkt alleen als een algemene notie te bestaan. Ook met het oog op en ten behoeve
van kinderen dient zo'n
algemeen recht op informatie te worden erkend.
Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is een catalogus van mensenrechten

onderdelen

zijn.

schouwd als

een

recht

van

in verband met kinderen. Of dit
nier is

om

de rechten

van

aparte instrument

voor

mensenrechten de beste

ma

kinderen te beschermen staat
nog te bezien. Nu het Ver

echter eenmaal is, wereldwijd geratificeerd, moet het zo goed mogelijk wor
en dient het te worden gebruikt als een internationale standaard.
Speurend naar een recht op informatie in het Verdrag, kunnen expliciete formuleringen

drag

er

den benut,

gevonden

worden in het recht

van

het kind op

vrijheid

van

meningsuiting

en

zijn

recht op toegang tot informatie. Dit laatste verwijst naar de rol van de massamedia
in het voorzien in informatie en materiaal uit een verscheidenheid van bronnen.

Impliciete formuleringen van het recht op informatie bieden een breder spec
Zij verwijzen naar de rol van informatie in het proces van opvoeden door de
ouders. Impliciete formuleringen die de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind
ondersteunen kunnen gevonden worden in de voorzieningen die getroffen zijn ter
trum.
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van de identiteit en culturele achtergrond van het kind; voorts in zijn
zijn mening te uiten in alle zaken die hem aangaan; in zijn vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, en in de eerbied voor zijn priveleven. Andere impli
ciete formuleringen verwijzen naar het recht van het kind op informatie die zijn
maatschappelijke deelname ondersteunt. Daartoe behoren zijn vrijheid van vereniging, de mogelijkheden van het kind om aan het culturele leven deel te nemen, zijn
toegang tot onderwijs, en het recht om zijn rechten te kennen.

bescherming
recht

om

Het

Verdrag

erkent de zich ontwikkelende vermogens

toenemende mate

zeggenschap geven

municatieprocessen

de ouders

over

van

het kind, die hem in

zijn eigen ontwikkelingsproces.

De

com-

de massamedia die het kind informeren,

zijn
opvoedingsdoel zoals beschreven in het Ver
drag weerspiegelt de menselijke waarden die in het algemeen worden beschermd
door mensenrechten, en valt binnen de reikwijdte van de ontwikkeling als authenverbonden met

tiek

een

van

en

educatief doel. Het

mens.

Dit recht op informatie kan op verschillende manieren worden

gerealiseerd. Wat
procedurele
juridische aspecten
Verdrag
geconcludeerd
worden dat de kracht van het Verdrag vooral gelegen is in zijn appel tot toepassing
op verschillende terreinen, omdat sterke juridische middelen afwezig zijn. Deze normatieve kracht dient haar uitwerking te hebben op wetgeving en jurisprudentie.
Een belangrijke toepassing vormt een informatiebeleid met betrekking tot het bekend maken van het Verdrag. Andere toepassingen van het recht op informatie zouden zich kunnen concentreren op het leren begrijpen van mensenrechten en het ontwikkelen van communicatievaardigheden. Tot de activiteiten kunnen behoren on
derwijs en opvoeding in mensenrechten, waardenontwikkeling en filosoferen met
kinderen. Jeugdorganisaties vormen een terrein waar het recht op informatie zinvol
in praktijk kan worden gebracht. Media-opvoeding en het gebruik van kranten in de
de

en

van

het

betreft moet

zijn andere voorbeelden om het recht op informatie te ondersteunen.
toepassing van het recht op informatie stelt kwaliteitseisen aan de aanbieders
van informatie, de
wijze van aanbod en de omgeving waarin de informatieprocessen van het kind
plaatsvinden. Hoe het recht op informatie door openbare instellingen gegarandeerd kan worden, blijkt uit een voorbeeld waarin een presentatie van
de openbare bibliotheken wordt gegeven. Hun ideologische doelstelling verbonden
met hoge menselijke waarden en publieke
verantwoordelijkheid, biedt bruikbare
voorwaarden voor de toepassing van het recht op informatie. De vereende krachten
klas

De

van het
Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het Unesco Manifest voor de
Openbare Bibliotheek verplichten de openbare bibliotheken hun rol opnieuw te

doordenken in het licht
Een voor-waarde

de

van

voor

potentie aanwezig in

het recht

van

alle activiteiten

ieder

het kind op informatie.

gericht

mens om een

op toepassing is de erkenning van
authentiek mens te worden. Deze erken

de individuele

verantwoordelijkheid om zichzelf als zodanig te ontwikongeacht de maatschappelijke rol. Mens-zijn is een vak.
Aangezien de mensheid aan het kind het beste wat zij geven kan verschuldigd is,
zou een cultured monument in elk land kunnen worden
opgericht. Het zou de
ning omvat

kelen,

vorm

kunnen

aannemen van een

Stille Bibliotheek waarin de authentieke teksten

de grote tradities verzameld zijn, en dienen als een toegankelijke bron
matie voor ieder mens, omdat hij recht op informatie heeft.
van

van

infor
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