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“Als ik zou denken ‘In wat voor maatschappij leven we?’, 
had ik geen drie kinderen gekregen. En ze mogen echt wel 
kind zijn. Die keuze kun je als ouder best maken. We 
proberen hen wel te leren niet met alle trends mee te hollen. 
Ik ben er vrij gerust in dat ze tot gezonde volwassenen 
zullen opgroeien.”

Bruno Vanobbergen is Vlaams 
kinderrechtencommissaris 

Annelies Kin is mama van Leon (8), 
Roos (7) en Wolf (3)

“De grens tussen jong en volwassen zijn, 
is aan het vervagen. Dertigers en veertigers 
gedragen zich steeds jonger, terwijl jongeren 
sneller volwassen worden. Ze móeten wel. 
Waar vroeger het parcours van jonge mensen 
vrij vast lag, kunnen ze nu alle kanten uit. De 
keuzes die ze moeten maken zijn enorm, en 
daarvoor hebben ze nood aan voorbeeldfigu-
ren. Het is aan ouders en leraars om die taak 
weer op zich te nemen.”

Bert Smits is pedagoog en schreef 
samen met Pedro de Bruyckere het boek 
De jeugd is tegenwoordig. 

“Drie op de tien jongeren hebben het 
moeilijk. Kinderen worden heel snel 
‘gelabeld’: ADHD, autisme... Het aantal 
kinderen in Vlaanderen dat psychofarmaca 
neemt, is op korte tijd heel erg toe-
genomen. Kinderen zonder papieren 
worden beschouwd als gevaarlijk, terwijl 
ze ín gevaar zijn. Het is belangrijk om stil te 
staan bij de manier waarop we met 
kinderen omgaan. Zijn we niet te snel 
gefocust op wat fout kan lopen?”

  Piet Jaspaert is voorzitter 
  van de reclamecommissie (JEP)

  De pedagoog  

  De kinderrechtencommissaris  

Wat vinden zij?

  De reclame-expert 

  De moeder  

Patrick Allegaert is artistiek leider 
van het Museum Dr. Guislain 

“Kinderen worden via de media met 
schokkende dingen geconfronteerd. Ze 
hebben veel meer vrijheid dan vroeger, 
maar tegelijk krijgen ze te maken met 
volwassenen die steeds minder van hen 
tolereren. Door de nadruk op 
prestatie wordt er steeds meer van 
kinderen verwacht en dat brengt een 
gevaar van overreactie met zich mee. Is 
dat een stap vooruit? Het is een 
moeilijke discussie. Je kunt je de vraag 
stellen of het überhaupt ooit bestaan 
heeft: onbekommerd opgroeien.”

  De organisator  

“Kinderen zijn krachtige, sterke individuen die respect 
verdienen. Onze houding tegenover kinderen is vaak 
dubbelzinnig. Enerzijds willen we hen beschermen, anderzijds 
beschouwen we hen als poppen die we naar wens kunnen 
kneden, niet als de individuen die ze zijn, net zoals wijzelf. 
We moeten strenger naar onszelf kijken als een voor-
beeld voor kinderen en de mogelijkheden die ze in zich 
hebben, stimuleren.”

Gerda Dendooven tekent en schrijft 

  De kinderauteur 

“Kinderen worden in reclame vaak 
in de rol  van een volwassene 
geduwd. Dat kan humoristisch 
zijn, maar ook te ver gaan. Kleine, 
opgemaakte meisjes, pubers in 
sensuele poses... Als maat-
schappij moeten we alert zijn 
voor het overschrijden van die 
grenzen. Laat een kind kind zijn.”
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