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Z
e vindt het heerlijk om
af te spreken met haar
vriendinnen, is gek op
de muziek van Ronnie
Flex, voetbalt in het

meidenteam van Quick 1888. En ze
wil de eerste vrouwelijke premier
van Nederland worden.

Chahrazad uit de Nijmeegse
wijk Hatert, 13 jaar oud en van Ma-
rokkaanse komaf, zegt het met een
lach. Maar ze méént het wel. ,,Ik
denk echt dat ik dat kan. Waarom
niet? Ik kan goed debatteren, heb
overtuigingskracht, kan goed or-
ganiseren, ik wil iets voor elkaar
krijgen.’’ Haar vader, op de achter-
grond: ,,Charismatisch, dat is ze
ook.’’

Op 1 juni – de internationale
Dag van het Kind – wordt Chahra-
zad door het ministerie van Bui-
tenlandse Zaken officieel be-
noemd tot kinderambassadeur
van de VN Werelddoelen. Samen
met 16 andere kinderen gaat ze een
soort ‘next generation-denktank’
vormen. Het idee: kinderen laten
meedenken over oplossingen om
armoede, klimaatverandering en
ongelijkheid de wereld uit te
kijrgen. Het NEMO Science Mu-
seum in Amsterdam biedt ze een
eigen kantoor.

Hoe kwamen ze eigenlijk bij jou
uit?
,,Volgens mij via de IMC Week-
endschool in Nijmegen. Dat is
geen school met boeken en huis-
werk, maar toch leer je er veel
nieuwe dingen. Over de wereld,
over beroepen, over wat je alle-
maal kunt worden. Ik ben er drie
jaar naartoe geweest, elke zondag.”

De 17 kinderambassadeurs zijn
verbonden aan de 17 doelen van
de Verenigde Naties, die de we-
reld in 2030 een stukje mooier
en eerlijker moeten laten zijn. Jij
bent gekoppeld aan doel 5:
‘Mannen en vrouwen zijn overal
gelijkwaardig.’
,,Eigenlijk heb ik overal wel een
mening over. Maar dus ook over
dit onderwerp. Bijvoorbeeld:
waarom krijgen mannen ook in

Nederland nog steeds meer salaris
dan vrouwen? Dat moet verande-
ren vind ik. En waarom hebben we
hier nog nooit een vrouw als mi-
nister-president gehad?”

Is het daarom dat je de eerste
vrouwelijke premier van Neder-
land wilt worden?
,,Kinderarts, dat lijkt me eerlijk ge-
zegd ook leuk. Ik zit nu in een
havo-vwo-brugsklas, ik wil vwo
gaan doen, daarna naar de univer-
siteit. Ik heb, al heel lang, een
beeld in mijn hoofd over hoe het
moet gaan. En daar twijfel ik niet

aan. Als je heel goed je best doet
kun je later álles worden wat je
wilt. Ik wil later zelfstandig zijn,
niet afhankelijk van anderen, ook
niet van een man. Ik wil voor me-
zelf kunnen zorgen, een goede
baan, een goed huis.”

Bij je thuis is het anders. Je
woont in een traditioneel islami-
tisch gezin, je vader werkt, je
moeder is huisvrouw.
,,Ik heb mijn moeder wel eens ge-
vraagd: waarom werk je zelf niet?
Ze zei: wie is er dan thuis als de
kinderen uit school komen? Ik heb

nog twee kleine broertjes. Ik be-
grijp haar wel. Het is anders voor
haar. Ze was al 30 toen ze in Ne-
derland kwam, ze sprak de taal
niet, heeft niet de juiste opleidin-
gen. Dan wordt het heel moeilijk.”

Haar vader, op de achtergrond:
,,Nu is het anders, een andere tijd.
Chahrazad krijgt kansen die wij
niet hadden. Die moet ze grijpen.’’

Is het niet veelgevraagd om kin-
deren de grote wereldproble-
men – armoede, opwarming van
de aarde, oorlog – te laten op-
lossen. 

,,Kinderen komen soms met be-
tere ideeën dan volwassenen! Wij
denken anders, creatiever. We
komen soms met oplossingen
waar een volwassene nooit opge-
komen zou zijn. En wat ook zo is:
alle beslissingen die grote mensen,
regeringsleiders, nu nemen, gaan
over ónze toekomst. Ik vind het
belangrijk dat onze generatie zelf
gaat meedenken over hoe de we-
reld er uitziet als wij straks groot
zijn.”

Heb je al ideeën hoe de wereld
kan veranderen?
,,Je kunt bijvoorbeeld veel beter
nadenken bij wat je in de winkel
koopt. Is het eerlijk gemaakt? Een
eerlijke prijs? Of is het gemaakt
door kinderen in een fabriek in In-
dia? Of: zijn er dieren voor dood-
gemaakt? Dat kan iedereen zich-
zelf afvragen. Dat kan helpen.”

Wat hoop je te bereiken als am-
bassadeur van de VN-Wereld-
doelen?
,,Ik wil de wereld een beetje per-
fecter maken. Al hebben we straks
maar één probleem een stukje
kunnen oplossen, dan is dat al een
hele vooruitgang, toch? En ik hoop
dat ik andere kinderen kan leren
dat niet iedereen het zo goed heeft
als wij het hebben. Hier bij mij in
de wijk wonen kinderen uit Syrië.
Die hebben de oorlog hebben
meegemaakt. Ze hebben hun fa-
milie en hun huis moeten achter-
laten om veilig te zijn. Wat ik
vooral wil zeggen is: kijk om je
heen. Blijf kijken. Kijk verder dan
je eigen wereldje.’’

Vader, op de achtergrond: ,,Ik
ben trots op haar.”
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‘Alle beslissingen die grote mensen
nemen, gaan over ónze toekomst’        
De 13-jarige
Chahrazad uit
Nijmegen wordt
een van de 17
kinderambassa-
deurs van de VN,
namens Nederland.
Haar boodschap:
,,Kijk verder dan je
eigen wereldje.’’

Nijmeegse kinderambassadrice bij VN Werelddoelen

! Chahrazad wil ooit de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden. FOTO GERARD VERSCHOOTEN

In 2015 ondertekenden de 193
wereldleiders van de Ver-
enigde Naties het document
waarin de 17 Werelddoelen
zijn opgenomen. Het zijn de
meest ambitieuze doelen
denkbaar; ze moeten ervoor
zorgen dat de wereld in 2030
een betere plek is om te leven. 
Doel 1: geen armoede. 
Doel 2: geen honger. 
Doel 3: gezondheidszorg
voor iedereen. 

Zie ook de filmpjes op 17doelen-
diejedeelt.nl

Werelddoelen,
voor een
eerlijkere wereld
in 2030


