PERSBERICHT

WK voetbal in Brazilië
Wat zijn de sociale gevolgen voor kinderen?
Terre des Hommes lanceert
Children WIN! Verandering van de spelregels voor grote
sportevenementen
Publicatie: een leidraad voor journalisten om de veiligheid van kinderen bij
mediawerk te waarborgen en een 60 seconden durende teaser waarin een
documentaire wordt aangekondigd die de effecten van het WK voetbal laat zien
door de ogen van kinderen
Genève, 11 juni 2014 – De aftrap van het WK voetbal 2014 staat voor de deur. De
internationale pers bericht steeds vaker over de schandalen bij de FIFA en over de
sociale spanningen in Brazilië. De gevolgen van het WK voetbal 2014 voor arme
kinderen in Brazilië zijn onvoldoende gedocumenteerd en gerapporteerd. Daarom
lanceert Terre des Hommes Children WIN!, een campagne over de sociale gevolgen
voor kinderen van grote sportevenementen en een oproep om te luisteren naar de
stemmen van Braziliaanse kinderen rond het WK voetbal. Terre des Hommes bedrijft
in Brazilië onderzoeksjournalistiek, brengt vanuit dat land documentaires uit en
publiceert een leidraad voor journalisten over hoe de veiligheid van kinderen bij
mediawerk moet worden gewaarborgd. Het staat allemaal op de nieuwe website:
www.childrenwin.org
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“De berichtgeving over het WK voetbal wordt steeds vaker beheerst door schadalen. Sociale
spanningen, gewelddadige repressie in de favela’s en straatprotesten in Brazilië halen
dagelijks de internationale krantenkoppen. Toch hebben de sociale gevolgen van het
Braziliaanse Mundial voor kinderen nooit veel aandacht gekregen in de media en ze zijn ook
niet goed gedocumenteerd en gerapporteerd”, aldus Ignacio Packer, secretaris-generaal
van de Terre des Hommes International Federation (TDHIF). “Dit gaat veel verder dan alleen
het fenomeen van kinderprostitutie of sekstoerisme. Geweld, gedwongen verhuizingen,
kinderarbeid, een verdere marginalisering van arme gemeenschappen en vele vormen van
uitbuiting kunnen worden gezien als directe of indirecte gevolgen van grote
sportevenementen zoals het WK voetbal. Aan de andere kant hebben grote
sportevenementen ook duidelijke positieve aspecten voor kinderen. Dat is wat we willen
laten zien met Children Win!, een publiekscampagne die gericht is op het veranderen van de
spelregels voor grote sportevenementen in het belang van kinderen”, concludeert Packer.
Children WIN!: een project dat de gevolgen voor kinderen van grote
sportevenementen documenteert
Op basis van een onlangs door de Brunel-universiteit in Londen gepubliceerd rapport en
haar jarenlange gemeenschapswerk in WK-gastlanden zoals Brazilië en Zuid-Afrika, lanceert
Terre des Hommes Children WIN!, een project dat ondersteund wordt door de Oak
Foundation. Met www.childrenwin.org documenteert en vertelt Terre des Hommes verhalen
van kinderen over de positieve en negatieve effecten van grote sportevenementen zoals
wereldkampioenschappen voetbal. www.childrenwin.org publiceert nieuws, sociale

onderzoeksjournalistiek, analyses, expertise en gebruiksklaar voorlichtingsmateriaal over de
gevolgen van grote sportevenementen voor kinderen. Een groep journalisten brengt vanuit
Brazilië de stemmen van kinderen onder de aandacht van het publiek en documenteert de
gevolgen van het WK voetbal 2014 voor kinderen.
Van Zuid-Afrika 2010 tot Brazilië 2014: een documentaireproject
In een teaser en een reeks korte films over de wereldkampioenschappen voetbal in ZuidAfrika en Brazilië vertellen kinderen over de effecten van deze evenementen. Kinderen
vragen om gehoord te worden als ze hun mening geven over de negatieve gevolgen van
gedwongen uitzetting en verhuizing voor hen en hun familieleden, het politiegeweld tegen
kinderen, seksuele uitbuiting en intimidatie van kinderen, kinderhandel of misbruik van
overheidsgeld. Luister alsjeblieft naar ons! is de oproep van kinderen die het slachtoffer
zijn van wat voor iedereen een feestelijk evenement zou moeten worden waarbij niemand
wordt uitgesloten.
Een leidraad voor journalisten om de veiligheid van kinderen bij mediawerk te
waarborgen
Terre des Hommes moedigt journalisten, filmmakers en fotografen – zowel professionals als
amateurs – ook aan om zich tijdens en rond het WK op kinderen te richten om ze een stem
te geven. Dit werk moet echter wel op een absoluut veilige manier worden gedaan: “Het
Keeping Children Safe netwerk en Terre des Hommes hebben een specifieke leidraad voor
het WK in Brazilië opgesteld om ondersteuning te bieden en de veiligheidsnormen voor het
weergeven van opvattingen en meningen van kinderen nadrukkelijk in herinnering te
brengen”, aldus Corinne Davey, directeur van het Keeping Children Safe netwerk.
Bij grote sportevenementen moeten ook criteria voor kinderrechten worden
vastgesteld
Met www.childrenwin.org wil Terre des Hommes een constructieve dialoog aangaan met de
opdrachtgevers en organisatoren van grote sportevenementen. Om verdere negatieve
effecten te voorkomen en kinderen betere kansen te bieden, stelt Terre des Hommes voor
om criteria voor kinderrechten op te nemen in de kandidaatstellingsprocedure en in
contracten met landen of steden die in de toekomst grote sportevenementen organiseren.
Daarnaast adviseert Terre des Hommes toezicht te houden op de toepassing van deze
criteria.
***EINDE***
Contactpersonen
Ignacio Packer, secretaris-generaal van Terre des Hommes IF
Ignacio.packer@terredeshommes.org – mobiel: +41.79.278.44.29
Interviews in het Engels, Frans en Spaans
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Marianne Meier, projectmanager Children Win van Terre des Hommes IF
Marianne.meier@terredeshommes.org – mobiel : +41.78.664.77.57
Interviews in het Duits, Engels, Frans en Italiaans
Project Children Win
www.childrenwin.org

Twitter: @ChildrenWin
Terre des Hommes International Federation
www.terredeshommes.org
Twitter: @TerredesHommesI
De Terre des Hommes International Federation (TDHIF) is een netwerk van tien nationale organisaties
die voor de rechten van kinderen opkomen en een rechtvaardige ontwikkeling bevorderen zonder
discriminatie op grond van ras, religie, politieke overtuiging, culturele achtergrond of geslacht.
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TDH ondersteunt en implementeert daartoe 840 ontwikkelingsprojecten en projecten voor humanitaire
hulp in 68 landen die gericht zijn op het verbeteren van de leefomstandigheden van kansarme
kinderen en van hun familieleden en gemeenschappen. Het Verdrag inzake de rechten van het kind is
het conceptueel kader dat als leidraad voor de activiteiten van TDH dient.

