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UNICEF dankt de jongeren die meegedaan hebben in de groepsgesprekken op Curaçao:
Su-Quina (19), Shanley (18), Tahir (19), Shayna (20), Curvinnië (16), Kelvin (17),
Tiashauna (18)Misheena (15), Karen (20), Amberly (17), Thyra (20), Alenis (19),
Edward (19), Gyandro (17), Rachentley (16), Michelle (16), Nayantheny (18) en Genesis (15).

UNICEF bedankt de jongeren van de jeugdwerkgroep van het nationaal jeugd debat die
hebben meegedaan aan de invulling van een vragenlijst. Ook danken we RK Schoolbestuur 
voor de gratis beschikbaar gestelde ruimte voor de jongeren. Een speciale dank voor Giovanni 
Eugenia van JCI IOBA die de jongeren traint voor de debatten. En ook speciale dank aan
Stichting WeConnect voor de coördinerende ondersteuning van #MijnNieuweWereld in de
Nederlandse Cariben.  

UNICEF bedankt ook in het bijzonder de overheid van Curaçao. Dit jaar had het Ministerie 
van Sociale Ontwikkeling, Arbeid, en Welzijn (SOAW) op hun agenda staan om een gesprek 
met jongeren aan te gaan over het gedateerde ‘jeugdbeleid kader’ van 2005. Ook stond op de 
agenda om in het kader van het platform Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind 
(IVRK), een jongeren werkgroep te installeren waarbij jongeren actief kunnen meepraten met 
de overheid over beslissingen die hun aangaan. Direct nadat het Ministerie van SOAW door 
UNICEF benaderd werd, heeft het ministerie er voor gezorgd dat de jongeren ook mee konden 
doen in de #MijnNieuweWereld campagne. De werkgroep van jongeren werd in oktober 2020 
geïnstalleerd. Er zijn drie discussiemiddagen georganiseerd, waarin allerlei onderwerpen zijn 
uitgebreid besproken en jongeren hun ideeën konden inbrengen.

De #MijnNieuweWereld campagne op Curaçao is dus een samenwerking tussen de overheid 
van Curaçao en UNICEF. Met dit project benadruken de overheid van Curaçao en 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. 
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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.”

   Karen (20), deelnemer #MijnNieuweWereld in Curaçao

“Ik vind het belangrijk om deelnemer te zijn van een jeugd-
werkgroep. Een werkgroep kan je kansen bieden waar je
normaliter niet aan zou hebben gedacht. Je kan vaardigheden 
ontwikkelen zoals leiderschapsvaardigheden, opkomen voor je 
eigen gemeenschap, betrokken zijn bij het oplossen van proble-
men en besluitvorming, spreken in het openbaar en leren om een 
goed debat te voeren. Ik denk dat het belangrijkste is dat je de 
vaardigheid krijgt om een gesprek aan te gaan waarbij je open en 
bereid bent om beide kanten te horen. Dit zal je leren om sociaal 
te zijn, en te staan voor waar je in gelooft. Ik heb het gevoel dat 
het werken in een werkgroep je mentaal, fysiek en emotioneel 
kan veranderen en ontwikkelen. Je zelfvertrouwen groeit bijvoor-
beeld, je manier van praten met mensen ontwikkelt zich verder. 
Het is een geweldig platform waar je je mening naar voren kan 
brengen en de mening van anderen hoort. Hopelijk kunnen we 
een verandering brengen in onze gemeenschap en onze wereld. 
Want wij zijn de toekomst. ”

Karen Rooi, 20 jaar
#MijnNieuweWereld, Curaçao.
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Op Curaçao zijn wij als jongeren uit verschillende
subgroepen, de dialoog aangegaan.Een aantal 
van ons heeft al eerder met activiteiten van het 
ministerie van SOAW meegedaan. De verschil-
lende subgroepen bestonden uit jongeren tus-
sen de 15 en 20 jaar die meededen in discussie-
middagen, een werkgroep, en een jeugddebat 
groep.We hebben dit jongeren-adviesrapport 
opgesteld gericht aan onze overheid.

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,
Aruba en Sint Maarten zijn ook wij op Curaçao, getroffen door de gevolgen van
het coronavirus. Daarom hebben onze overheid van Curaçao en 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, Curaçao

Ons jongeren-adviesrapport zal worden gebun-
deld samen met een verslag van het debat met 
Aruba en Bonaire op 20 november en ook over 
wat er op Curaçao tijdens het Nationaal Jeugd-
debat naar voren komt. Dit gebundelde verslag 
presenteren we aan de minister en statenleden 
in de week van 23 november.   

Deelnemers #MijnNieuweWereld, Curaçao.
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Mentaal welzijn tijdens crises

STEL JONGEREN GERUST, BIED MEER ONDERSTEUNING VOOR DEGENE DIE
DOOR DE CORONA SITUATIE HET MENTAAL EN EMOTIONEEL ZWAAR HEBBEN   
Deze corona periode heeft voor veel stress gezorgd. Wij hebben zelf niet direct te maken 
gehad met het coronavirus, maar wij hadden meer last van de emoties eromheen. Met deze 
nieuwe en onbekende situatie konden wij moeilijk omgaan, vooral toen het virus begin 2020 
net op het eiland werd ontdekt. Wij waren blij dat de scholen waren gesloten, omdat we 
ons anders toch niet konden concentreren. Wij vinden dat er meer gedaan had moeten wor-
den om ons in deze periode gerust te stellen. Er had een hotlijn voor jongeren beschikbaar 
moeten worden gesteld, waar wij terecht zouden kunnen met vragen, of simpel om rust te 
vinden. De meeste van ons zijn van mening dat de overheid meer had moeten doen, bijvoor-
beeld door naar kinderen en jongeren te luisteren. 
 

Online onderwijs en internetverbinding  

ZORG ERVOOR DAT DE KINDEREN EN JONGEREN DIE GEEN LAPTOP HEBBEN
ER ÉÉN KUNNEN KRIJGEN EN DAT ER TOEGANG IS TOT STERKE EN STABIELE
INTERNETVERBINDING  
De meeste van ons die met het gesprek hebben meegedaan, hadden een laptop tijdens de 
‘lockdown’ om lessen online te volgen. Helaas konden we niet altijd de lessen volgen, omdat 
de internetverbinding heel slecht was. Het feit dat we binnen moesten zitten zorgde al voor 
de nodige stress. We zagen online lessen als een ontspanningsmoment, maar bijna ieder-
een heeft problemen met de internetverbinding ervaren, die voor nog meer stress zorgde. 
Vele kinderen en jongeren hadden geen laptop. Het is een feit dat er armoede op het eiland 
bestaat, maar juist in dit soort gevallen moet de overheid alles doen om deze kinderen van 
een beter leven te voorzien. Daarom willen wij dat de overheid zowel voor laptops voor deze 
groep kinderen zorgt, als voor een internet hotspot in buurten in ontwikkeling.  
 

Vrijetijdsbesteding 

ONTWIKKEL MEER DIVERSE RECREATIEVE ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD   
De meeste van ons kijken uit naar het leven nadat het coronavirus uit de wereld is. Voorals-
nog ervaren we veel stress, doordat we niet zeker weten of we zelf besmet zullen raken. We 
maken ons ook zorgen om het feit dat onze ouders hun banen kunnen verliezen. We maken 
ons zorgen over onze toekomst en of er nog banen over zijn als wij straks zelf klaar zijn met 
studeren. Voor nu is onze grootste behoefte om na corona ons te kunnen vermaken. Aan de 
andere kant vinden we dat er niet genoeg op het eiland te doen is voor jongeren. Het gaat 
meestal om dezelfde activiteiten zoals naar de bioscoop gaan, in een winkelcentrum chillen. 
Wij hebben behoefte aan activiteiten voor na schooltijd. Het hoeft niet luxe te zijn, maar kun-
nen ook sportactiviteiten na schooltijd zijn die op het schoolterrein zelf kunnen plaats vinden.

BELANGRIJKSTE ADVIEZEN
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Jeugdwerkloosheid 

VERHOOG DE PENSIOENLEEFTIJD NIET TOT 67 JAAR;
DAT ZAL ZORGEN VOOR MEER JEUGDWERKLOOSHEID   
Wij vinden dat we, door de vergrijzing, moeilijk aan een baan kunnen komen. Door de steeds 
hogere pensioenleeftijd zien jongeren geen werkplekken vrijkomen om met een carrière te 
beginnen. Verder vinden we dat er meer stageplekken gecreëerd moet worden, omdat het 
moeilijk blijkt stageplekken te vinden. Sommige jongeren willen vrijwilligerswerk doen om 
meer werkervaring te krijgen. Wij zijn wel op de hoogte dat niet iedereen in de gelegenheid is 
om dit te doen. Er zijn jongeren die een betaalde baan nodig hebben om te helpen hun gezin 
te onderhouden.

Aansluiting school en maatschappij 

MAAK SCHOLEN AANTREKKELIJK 
Wij vinden dat scholen geen aansluiting hebben met de wereld van kinderen en jongeren.
Er is geen samenhang tussen wat er op school wordt aangeboden en de realiteit in de
maatschappij. 

Loners 

BIED ONDERSTEUNING AAN LONERS 
Er zijn veel jongeren die niet tot een groep behoren. Dit zijn jongeren die vaak alleen zijn of 
alleen met hun mobiele telefoon bezig zijn. Deze jongeren hebben vaak geen vrienden.
Hun leven draait meestal om wat er op de sociale media staat. Die jongeren kunnen met
problemen zitten en misschien is er niemand die naar hen luistert of niemand die voor hen
op kan komen. Er moeten plekken voor jongeren komen waar deze jongeren heen kunnen om 
te socialiseren, om misschien met andere jongeren of met volwassenen over hun problemen 
te praten. Deze jongeren verdienen het ook om gelukkig te zijn.

Vrijheid van meningsuiting 

LAAT KINDEREN IN HUN MOEDERTAAL LEREN LEZEN EN VOOR ZICHZELF OPKOMEN
Wij vinden dat we als jongeren, om verschillende redenen, soms in onze mening worden 
beperkt. Het hangt ervan af in welke sfeer wij zijn of wij ons veilig voelen om onze mening 
te uiten. Ook vinden we dat we niet gemakkelijk onze mening mogen verwoorden, omdat dit 
ons van kleins af aan is geleerd. Wij willen dat in de toekomst kinderen in hun moedertaal
leren lezen op school. Dat ze in hun moedertaal voor zichzelf leren opkomen. Als ze deze 
twee mijlpalen hebben bereikt kunnen ze een andere taal gaan leren. Jongeren hebben
behoefte aan erkenning van hun eigen taal door mensen die op het eiland wonen en van
buitenaf.

ANDERE ADVIEZEN 
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Fotografie: Jezus C Lopez in samenwerking met PSI.KOM
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) 

‘Het leven is voor ons allen in één oog-
opslag veranderd door het coronavirus. 
Het is belangrijker dan ooit om naar
elkaar te luisteren, om te begrijpen wat 
we nu allemaal, jong en oud, meemaken.
Daarom mijn oproep aan jongeren: doe 
mee, deel jullie dromen en jullie visie. 
Laat je stem horen! Zodat wij samen de 
toekomst kunnen bepalen. #huntu’
Minister President Eugène Rhuggenaath, October 2020


