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UNICEF dankt de jongeren, die meegedaan hebben in de groepsgesprekken op Aruba:
Giovanna (16), Shaneidee (16), Jean (16), Jordan (15), Daniel (16), Sherona (15), Ariany (16)
en Loui-Angelo (14). Deze groep jongeren gaan naar de volgende scholen: Mon Plaisir College, 
Colegio San Nicolas, Nos Fortalesa High School, Abraham de Veer School, John Wesley
College, en Colegio San Antonio. 

Speciale dank aan de Telefon Pa Hubentud Aruba (Kindertelefoon Aruba) voor hun bijdrage 
aan de coördinatie van het #MijnNieuweWereld traject op Aruba. En ook speciale dank aan 
Stichting WeConnect voor de organisatorische ondersteuning van #MijnNieuweWereld in de 
Nederlandse Cariben.

UNICEF en Telefon Pa Hubentud dankt ook de volgende mensen voor hun inzet en
betrokkenheid bij #MijnNieuweWereld op Aruba; Directie Onderwijs Aruba, Directrice A.M.R. 
Proveyer Groot & Derwin Mathilda, De scholen van de deelnemende jongeren en de ouders 
van de jongeren, De Minster President van Aruba, Evelyn Wever Croes, De Minister van
Sociale Zaken, Glenbert Croes, Juffrouw Afke Goedgedrag van John Wesley College en
Juffrouw Hernandez van Colegio San Antonio.

Met het #MijnNieuweWereld project benadrukt UNICEF het belang om kinderen de kans te 
bieden om hun mening te geven over onderwerpen die hen aangaan.

De meningen van jongeren in dit rapport vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de
standpunten van UNICEF. 

#MIJNNIEUWEWERELD
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Voorwoord

    Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland 

“Het jaar 2020 heeft de wereld op zijn kop gezet. In de wereldwijde coronacrisis werkt UNICEF 
extra hard, voor ieder kind. De coronacrisis brengt de nodige uitdagingen met zich mee,
maar biedt ook kansen om de wereld te verbeteren. Hierin is de stem van jongeren onmisbaar.
De keuzes die de politiek vandaag maakt, beïnvloedt hun leven nu, en in de toekomst. Daarom 
vroegen wij jongeren tussen de 13 en 18 jaar in Europees en Caribisch Nederland om hun mening 
en ideeën te delen voor de nieuwe wereld die zij graag zien. Het recht op participatie is één van
de belangrijkste overtuigingen van het VN-Kinderrechtenverdrag. UNICEF Nederland is blij te zien 
dat in deze tijd ook vanuit de politiek steeds meer wordt benadrukt hoe belangrijk het is om naar 
kinderen en jongeren te luisteren. Wij hopen daarom dat u dit Jongerenadvies aandachtig leest,
en de standpunten van de jongeren serieus neemt.”

Deelnemers #MijnNieuweWereld, Aruba
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In een eerste focusgroep in oktober, hebben
wij gediscussieerd omtrent de uitdagingen die 
wij zien op en voor Aruba. Van de 25 uitdagingen 
die wij noemden, hebben wij een top 5 gekozen: 
Afval, Armoede, Onderwijs, Ongelijkheid en 
Schoon water. Tijdens de tweede focusgroep 
hebben wij mogelijke oplossingen voor de top 
5 benoemde uitdagingen bedacht. Door gebrek 
aan tijd hebben wij onze zienswijze helaas niet
bij andere jongeren kunnen peilen.

De coronacrisis heeft de wereld op zijn kop gezet en dit roept veel vraagtekens op, 
ook voor jongeren in de Nederlandse Cariben. Evenals de BES-eilanden, Curaçao
en Sint Maarten zijn ook wij op Aruba bedreigd en getroffen door de gevolgen
van de coronapandemie. Daarom heeft UNICEF ons gevraagd hoe de ideale wereld 
er uit zou moeten zien. Door de campagne #MijnNieuweWereld (of vertaald naar
het Engels #MyNewWorld en het Papiaments Mi Mundo Nobo) haalt UNICEF de
meningen en ideeën van jongeren uit Nederland en de Nederlandse Cariben op om 
naar de politiek te brengen. 

Over het UNICEF-Jongerenadvies
#MijnNieuweWereld, Aruba

In dit rapport presenteren wij ons advies aan
de overheid van Aruba en gaan vervolgens met 
de overheid hierover in gesprek. Wij hopen dat 
ons advies erkenning en waardering krijgt. Op 
deze manier willen wij ons recht op participatie 
tot stand brengen. 

Deelnemers #MijnNieuweWereld, Aruba
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Verwerken van afval 

VERWERK HET AFVAL OP EEN DUURZAME MANIER   
Al jaren zorgt de afvalverbranding bij de dump te Parkietenbos vrijwel dagelijks voor
rookoverlast en gezondheidsproblemen voor omwonenden en, afhankelijk van de wind,
voor een groot deel van het eiland. Volgens verschillende rapporten van lokale en inter-
nationale NGO’s moet deze dump al lang dicht. Aruba moet afval duurzamer verwerken
door afval gescheiden in te zamelen, zodat daar nieuw materiaal en producten van kunnen
worden gemaakt. Bepaald afval duurt jaren voordat het vergaat. Ieder huishouden zou aparte 
rolcontainers van de overheid moeten krijgen voor recyclebaar afval en  voor rest afval,
en ook een compostbak voor keuken / tuin afval. De overheid zou ook compost centers
kunnen opzetten. De rolcontainers moeten twee keer per week worden opgehaald.
Een bewustwordingscampagne zou de samenleving bewust moeten maken over wat en
hoe we materiaal gebruiken.

Stijgende armoede 

ZORG VOOR INVESTERING IN O.A. OPVOEDING EN ONDERWIJS
OM ARMOEDE TE VERMINDEREN
Door de corona pandemie is armoede op Aruba toegenomen, omdat in de horeca en
toerisme sector veel mensen hun baan kwijt zijn. Tot september 2020 zijn er 1.317 nieuwe 
bijstandsaanvragen, en heeft het Rode Kruis Aruba 58.466 warme maaltijden, en aan 7.080 
personen voedselpakketten bezorgd. Sinds maart 2020 worden ook meer personen geholpen 
door Fundacion pa Nos Comunidad.

Wij vinden dat de overheid samen met de samenleving het probleem van armoede moet
gaan aanpakken, bijvoorbeeld door andere soorten banen te creëren, en door gratis onder-
wijs waardoor zoveel mogelijk mensen onderwijs kunnen volgen. Aruba heeft geschoolde
mensen en professionals nodig. Voor ons jongeren zijn ruimte en uitgedaagd worden
belangrijk, evenals meer mogelijkheden voor positieve vrijetijdsbesteding om te voorkomen 
dat jongeren drugs gaan verkopen. Wij vinden het ook belangrijk dat personen die in contact 
komen met justitie niet de gevangenis in gaan, maar een straf krijgen waarbij zij wel hun baan 
kunnen behouden, om niet in de armoede te belanden.

Wij vinden seksuele educatie belangrijk, omdat door minder tienermoederschappen jonge-
ren minder kans hebben in de armoede geraken, en meer toekomstperspectief hebben.
Een organisatie moet helpen met onderdak zoeken voor die vele mensen die de laatste
maanden hun huis zijn uitgezet. Daarnaast moeten er shelters komen waar armen hulp
kunnen krijgen. Iedereen heeft recht op voedsel en schoon water, en de overheid is hier
verantwoordelijk voor. Verder moet de overheid vrijwilligerswerk stimuleren, zodat meer
arme mensen geholpen kunnen worden. Tenslotte vinden wij het belangrijk dat er meer
informatie beschikbaar is middels cursussen, en aandacht komt voor mentale gezondheid.
 

BELANGRIJKSTE ADVIEZEN
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Ongelijkheid 

MAAK EEN EIND AAN DISCRIMINATIE, OP WELKE GROND DAN OOK 
Op Aruba komt discriminatie op grond van huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid en/of
sociale status te vaak voor. Niet iedereen kan zichzelf zijn, omdat ze bang zijn om beoordeeld 
te worden. Mensen hebben weinig respect voor elkaar. Wij vinden dat de overheid hier een 
eind aan moet maken, door middel van bewustwordingscampagnes en lezingen over verschil-
lende culturen en mensen die op Aruba wonen. Ook wordt de mening van jongeren weinig 
gewaardeerd en niet serieus genomen. Om de mening van de jongeren te horen moeten 
scholen en de overheid structureel vergaderen met verschillende jeugdorganisaties.
Daarnaast zijn er geen gelijke rechten voor de LGBTQ gemeenschap. De overheid moet de 
wetten aanpassen zodat personen van hetzelfde geslacht wel met elkaar kunnen trouwen.
De overheid moet luisteren naar de mening van de samenleving hierover.

Schoon water 

SLUIT ALLE WATERLEIDINGEN WEER AAN
Bij veel families is de waterleiding afgesloten. Het water bedrijf respecteert het recht op 
schoon water niet. Wij denken dat de samenleving bedrijven die het recht op schoon water 
niet respecteren niet moet ondersteunen. Er moet een organisatie komen die begeleiding
en ondersteuning geeft in het proces om de waterleiding weer aangesloten te krijgen.

ANDERE ADVIEZEN 

Vernieuwing in onderwijs 

VERNIEUW HET ONDERWIJSSYSTEEM VOOR KWALITATIEF GOED ONDERWIJS  
In maart zijn verschillende overheidsmaatregelen (zoals shelter in place, samenscholings-
verbod en toque de queda / avondklok, sluiting van scholen) genomen om verspreiding van 
het virus te voorkomen. Vanaf 16 maart werd onderwijs op afstand gegeven, maar dat was 
niet zoals het moest, en kinderen en jongeren waren hiervan de dupe. De overheid moet 
mensen die door geldgebrek geen onderwijs kunnen volgen, helpen om toch onderwijs te
volgen. Wij denken dat basisonderwijs verplicht in het Papiamento moet worden gegeven. 

Onderwijs Aruba moet meer studierichtingen bieden, zodat we niet voor bepaalde opleidin-
gen naar het buitenland hoeven, zoals bijvoorbeeld om chef te worden. Wij vinden het
belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in de deskundigheid van docenten door maandelijkse
bijscholing over het geven van online schooling. Voor kinderen met een leerachterstand
zouden naschoolse bijlessen, eventueel met hulp van medescholieren, moeten worden
aangeboden op school. Onderwijs zou aantrekkelijker worden door gebruik van technologie
in het onderwijs. Er zou één digitaal onderwijssysteem voor alle scholen op Aruba moeten 
worden ontwikkeld. En elke school, en misschien ook alle schoolbesturen en de directie
onderwijs, moet een leerlingenraad hebben om participatie van kinderen in het onderwijs-
systeem te garanderen. Deze leerlingenraden moeten jaarlijks in gesprek gaan met de
Minister van Onderwijs. 
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Fotografie: Paula Nahr & Heather Parra 
Vormgeving en opmaak: Los - Marieke Bokelman 
Uitgave: UNICEF Nederland, Den Haag, 20 november 2020

Contactgegevens:  UNICEF Nederland 
Postbus 95375 
2509 CJ Den Haag 
www.unicef.nl - info@unicef.nl 
www.unicef.nl/mijnnieuwewereld (Europees Nederland) 
www.unicef.nl/mynewworld  (Caribisch Nederland) 

‘E mision mas importante di Gabinete 
Wever Croes ta lanta tur mucha na 
Aruba cu Siguridad, Amor y Cariño’
‘De belangrijkste missie van Kabinet 
Wever-Croes is dat alle kinderen
op Aruba opgroeien met veiligheid,
liefde en zorg!’
Glenbert F. Croes, Minister van Sociale Zaken


