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Kirgizische autoriteiten en politici vergaten de kinderen
3 december 2020

Een open oproep aan alle nationale en lokale overheden, aan alle politici
Organisaties die de rechten van kinderen verdedigen, dringen er bij de autoriteiten
op aan om in 2021 hun inspanningen te concentreren op het verbeteren van het
leven van en het creëren van voorwaarden voor de ontwikkeling van KINDEREN in
Kirgizië, en om 2021 in Kirgizië uit te roepen tot het jaar van digitalisering en
steun voor gezinnen en kinderen.
2020 werd uitgeroepen tot het jaar van regionale ontwikkeling, digitalisering van
het land en steun voor kinderen, maar geen enkele aanbeveling uit het decreet
met betrekking tot kinderen werd door de overheid uitgevoerd.
COVID-19 en de politieke gebeurtenissen die plaatsvonden, zijn een grote test
geworden voor ons hele land. Ieders leven en gezondheid moeten de kern zijn van
de activiteiten van elke overheid en alle politici. Anders herhaalt de geschiedenis
zich.
Elke keer zien we hoe politici vóór de verkiezingen grote beloften doen om
pensioenen, uitkeringen, lonen te verhogen, banen te creëren enz. Maar als ze aan
de macht komen, worden alle beloften vergeten.
Er is één categorie burgers van ons land, die vaak al vóór de verkiezingen wordt
vergeten, omdat ze niet stemmen en dat zijn KINDEREN. Er wordt pas aan
kinderen gedacht wanneer politici regelmatig berichten ontvangen over een
geslagen, verkracht of vermoord kind. Onze overheden en politici willen geen
kinderen met een handicap, kinderen die in gevaarlijke omstandigheden en in
bazaars werken, in armoede en honger leven, niet kunnen studeren, geen ouders
hebben. Na de golf van de COVID-19 epidemie hebben de meeste gezinnen met
kinderen geen eten, geen kleding en schoenen voor hun kinderen, geen technische
mogelijkheden en zelfs geen ruimte om te leren, vooral in grote gezinnen.
Kinderen uit arme gezinnen of in moeilijke leefsituaties zijn weerloze slachtoffers
van geweld van ouders, familieleden en de overheid zelf. Hoeveel kindslachtoffers
moeten er nog zijn om onze overheid en politici te laten werken in het belang van
kinderen uit gezinnen in die moeilijke leefsituaties, elke dag en planmatig, om
dergelijke feiten van geweld, sociaal vergeten en kinderarmoede in ons land te
voorkomen?
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De uitgestelde en langzame introductie van digitale technologieën in het
onderwijssysteem, de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en de sociale ontwikkeling
hebben op tragische wijze het leven en de gezondheid van duizenden mensen in
het land beïnvloed, als ook de kansen voor kinderen, vooral die uit arme en grote
gezinnen, om op zijn minst een of andere vorm van onderwijs te krijgen.
Geen enkele aanbeveling in het presidentieel decreet waarin 2020 tot het jaar van
regionale ontwikkeling, digitalisering van het land en steun voor kinderen wordt
uitgeroepen, is door de regering geïmplementeerd.
Om discriminatie van kinderen door overheden te voorkomen, dringen we er bij u
op aan om binnen het overheidsbeleid ruimte te maken voor steun voor kinderen
en sociale bescherming van kinderen in moeilijke leefsituaties, te beginnen in 2021
met als prioriteit de uitvoering van de eerdergenoemde aanbevelingen. Kinderen
zijn niet alleen de toekomst van ons land, maar ook het heden, ze moeten nu
waardig leven en zich ontwikkelen!
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Natalia Shipp - Vereniging van ngo's ter bevordering van de rechten en
belangen van kinderen in de Kirgizische Republiek
Mira Itikeeva - Centre for the Protection of Children.

secretariaat: Eerste Stationsstraat 37, 2712 HB ZOETERMEER,
https://www.elnura.nl - info@elnura.nl – telefoon +31 (0)79 3162142
KvK 09140732 - bank NL38ABNA 0429616465

