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Speciale rechten voor speciale mensen
Wist je dat alle mensen rechten
hebben? Die rechten staan in het
Verdrag voor de Rechten van de
Mens. Kinderen zijn natuurlijk ook
mensen, dus gelden die rechten
ook voor hen.
Omdat kinderen ‘speciale’ mensen
zijn, hebben ze ook speciale
rechten: kinderrechten! De
kinderrechten staan in het Verdrag
voor de Rechten van het Kind.
Bijna alle landen op de wereld
hebben dit verdrag ondertekend.

Unicef is de organisatie die
zorgt dat alle landen zich aan
de kinderrechten houden.
Unicef werd opgericht na de
Tweede Wereldoorlog, in 1946.
De organisatie zorgde dat
er voedselpakketten werden
uitgedeeld in de landen waar
door de oorlog hongersnood was
ontstaan en dat alle kinderen in
oorlogsgebieden naar een dokter
konden als dat nodig was.

Dit is het teken van Unicef.

Opdracht 1
Waarom hebben kinderen andere (speciale) rechten nodig dan volwassen mensen?
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Unicef ook voor jou?
Unicef helpt nog steeds overal
in de wereld kinderen die
hulp nodig hebben. Ze helpen
bijvoorbeeld kinderen in de
vluchtelingenkampen die ontstaan
zijn door de oorlog in Syrië.
Kinderen in Nederland hoeven
geen honger te lijden. En
meestal wonen ze veilig in een
huis. Misschien dat je daarom
denkt dat Unicef in ons land
niets te doen heeft. Toch wel!
Want Unicef vecht ook tegen

kindermishandeling, tegen gevaren
voor kinderen op internet en tegen
lange wachtlijsten voor kinderen
die hulp nodig hebben. Allemaal
problemen waar veel kinderen
in Nederland helaas wél last van
hebben.
Daarom kijkt Unicef goed naar de
plannen van de regering. Maken
zij plannen die niet overeenkomen
met het Verdrag voor de Rechten
van het Kind? Dan komt Unicef in
actie.

Unicef komt op voor de rechten van alle
kinderen in de wereld.

Opdracht 2
Als ouders scheiden, hebben kinderen daar vaak last van. Niet alle ouders luisteren bij een scheiding goed
naar hun kinderen. Waar moeten ouders volgens jou rekening mee houden bij een scheiding?
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De belangrijkste kinderrechten
Kinderrechten kun je verdelen
in drie grote groepen. De eerste
groep bestaat uit rechten rond de
verzorging. Zo heeft ieder kind
recht op goed en gratis onderwijs.
En als je ziek bent, heb je recht op
een goede verzorging door een
dokter.
De tweede groep kinderrechten
regelt de bescherming tegen

volwassenen die je kwaad willen
doen. Een volwassene mag jou dus
niet mishandelen. Ook jouw ouders
niet!
De derde groep geeft je het recht
om je eigen mening te laten horen.
Zo heb je bijvoorbeeld het recht
om tegen een rechter te zeggen
bij wie jij wilt gaan wonen als je
ouders gaan scheiden.

Ieder kind
heeft recht
op goed
en gratis
onderwijs.

Opdracht 3
Bij welke groep horen de zinnen? Schrijf een 1 als het over verzorging gaat, een 2 als het over bescherming
gaat en een 3 als het om eigen mening geven gaat.
Jelmer heeft bijna altijd honger.
Aisha draagt een hoofddoek omdat ze in Allah gelooft.
De vader van Emma en Lucas slaat hen vaak.
Op internet chat Geeke met een onbekende man.
Youssouf vindt dat zijn land een slechte regering heeft.
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Wie beschermen jouw rechten?
Unicef komt overal op de wereld
op voor de rechten van het
kind. Er zijn ook Nederlandse
organisaties waar je terecht kunt
als je problemen hebt.
Sinds 2005 bestaat in ons land
het Bureau Jeugdzorg. Deze
organisatie is in het leven
geroepen door de regering.
Alle organisaties die iets met
jeugdzorg te maken hebben,
vallen onder dit bureau. Ze
geven raad en lossen problemen
op. De Kinderombudsman is

een Nederlandse organisatie
die controleert of iedereen zich
aan de kinderrechten houdt.
Maar als jij een vraag hebt, kun
je waarschijnlijk het beste De
Kindertelefoon bellen. Dat is een
onderdeel van Bureau Jeugdzorg.
De Kindertelefoon kun je bellen
zonder dat je je naam hoeft te
noemen. Er zitten mensen die
naar je luisteren en die je raad
kunnen geven.
Poster met het telefoonnummer
van de Kindertelefoon.

Opdracht 4
Welk kinderrecht moet volgens jou nog beter geregeld worden in ons land?
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