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D. Kinderrechten zijn er niet altijd geweest…

Bereid je voor om samen
met jouw klas de 25ste verjaardag
van het kinderrechtenverdrag
te komen vieren.

Kijk eens naar de tijdslijn onderaan de vorige bladzijde en schrijf in enkele zinnen op wat je ziet.

Heb je er al zin in?
Meer informatie volgt binnenkort!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opdracht (1):

4. KOM IN
ACTIE
voor de
Dag Voor Verandering!

20 november 2014,
een heel speciale dag!
Weet jij waarom?
Het is vandaag niet enkel de
Universele Dag van het Kind
MAAR vandaag viert het
Kinderrechtenverdrag ook
zijn 25ste verjaardag!

Organiseer met jouw klas
een leuke actie voor kinderrechten.
Zo worden de kinderrechten op deze
speciale dag extra in de verf gezet.

5. INFORMATIE
op jouw maat
Wil je meer weten?
Neem dan zeker een kijkje
op onze website www.unicef.be/kids:
Download er vanaf september 2014
ons supertof kinderrechtenspel.

Bespreek nu samen wat jullie ontdekt hebben over de tijd van jullie ouders en van jullie
grootouders en noteer hieronder kort de conclusies van jullie interviews.
In de tijd van mijn ouders:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Deed je een leuke actie?
Zet het op onze kidswebsite!
www.unicef.be/kids of
op www.unicef.be/scholen

Discussievraag:
De rechten van het kind werden opgesteld door
volwassenen, maar wat vind jij nu zelf van die
rechten? Waarom is het zo belangrijk dat wij
onze rechten kennen?

Onder ‘info’ vind je heel wat
documenten om bijvoorbeeld
een spreekbeurt rond
kinderrechten te houden!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

In de tijd van mijn grootouders:

6. SPORT 4 UNICEF

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organiseer in samenwerking
met UNICEF een leuke
sportactie met jouw klas!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Meer informatie op:
www.unicef.be/scholen

Vraag:
Kijk eens naar de situatie van de (groot)ouders van Shabnam en haar situatie nu. Kijk vervolgens naar de
situatie van jouw (groot)ouders en jouw situatie nu. Wat valt op en hoe zou dat komen?

E. Wat als…
Actie:

Kijk voor meer informatie zeker op
onze pagina www.unicef.be/kids

Maak samen met je klas een filmpje, toneeltje of tekstje: ‘Wat als het kinderrechtenverdrag 25 jaar geleden
niet ontstaan was?’
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Getuigenissen:
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“Mijn vader vertelde mij een verhaal uit zijn kindertijd.
In zijn tijd in India bestond het idee van kinderrechten niet.
Hij ging niet naar school, werkte op het veld en zorgde
voor het vee. Toen mijn vader 5 jaar oud was, moest mijn
grootvader geld lenen van zijn huiseigenaar. Het gevolg
was dat die man mijn vader en grootouders tot slavernij
bracht. Ook al was hij toen nog zo jong, mijn vader werkte zich samen met zijn ouders te pletter op de boerderij
van de eigenaar. Hij zorgde voor de gewassen en de
dieren en droomde ervan om te kunnen spelen en naar
school te kunnen gaan”.

Opdracht (2):

1. INFO

“Mijn naam is Shabnam Aara. Ik
woon in het dorpje Arhora in India.
Overdag heb ik de kans om naar
school te gaan, maar ik moet ook
mijn familie helpen. Daarom weef ik
’s nachts tapijten. Het gebeurt soms
wel dat ik zo moe ben dat ik mij niet
kan concentreren in de les of dat ik
gewoon niet op school geraak”.

“Ik zou nu in het vijfde middelbaar moeten zitten, maar
ik ben al even met school gestopt. Ik werd steeds gepest op school. Ik ging hiermee na een tijdje naar
de directeur en hij kwam naar onze klas. Ik dacht
dat hij het allemaal zou oplossen, maar het enige
wat hij zei was “Meisje, zou het niet beter zijn als
je naar het buitengewoon onderwijs zou gaan?”.
Mijn klasgenoten begonnen te lachen. Dit was
de druppel, mijn zelfvertrouwen was weg en
een jaar later ben ik gestopt met school”.

Vraag:
Welke kinderrechten worden in deze getuigenissen niet gerespecteerd?
Opdracht: Schrijf hieronder kort iets uit je eigen omgeving over kinderrechten.

lgië

Vraag:

© UNICEF Be

Het kinderrechtenverdrag viert zijn 25ste verjaardag op 20 november 2014. Dat betekent dus dat de rechten
van het kind nog niet bestonden toen je ouders geboren werden.

Ga op onderzoek! Interview je ouders
en je grootouders en ontdek hoe het zat
met de kinderrechten in hun tijd.
Stel samen met je juf of meester een
interviewleidraad op.
Hiernaast vertelt ook Shabnam over de
kinderrechten in de tijd van haar vader
en grootouders.

Mijn recht is jouw recht

3. FEEST!
Op 20 november 2014
in Brussel.

Ver. Uitgever: UNICEF België, Yves Willemot, Keizerinlaan 66, 1000 Brussel
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25 jaar kinderrechten!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2. ONTDEK

A. Wij hebben allemaal rechten

B. Wij hebben niet enkel rechten

Iedereen heeft recht op alle rechten, ongeacht of je een jongen of een meisje
bent, welke huidskleur je hebt, welke godsdienst je belijdt of welke taal je spreekt.

Zoals hierboven al vermeld werd heb niet alleen jij rechten, maar hebben alle kinderen rechten! Het is daarom belangrijk dat we elkaars rechten respecteren en de rechten van iemand anders niet in gevaar brengen
omdat we onze eigen rechten willen opeisen. We hebben dus rechten, maar ook verantwoordelijkheden.

De kinderrechten kunnen we opdelen in 3 verschillende soorten rechten, de ‘3 p’s’.
We hebben namelijk het recht op provisie, protectie en participatie.
Zoek op wat deze 3 termen betekenen.

Opdracht:

Opdracht:

Probeer volgende tabel aan te vullen met twee andere voorbeelden.

Probeer nu (met de hulp van je leerkracht) de 3 p’s in je eigen woorden uit te leggen.

IK heb rechten
jonger dan 18 jaar en dan gelden voor mij de rechten van het kind!
U IkBv.benIk heb
het recht om mijn eigen mening te uiten.

Deze rechten gelden voor alle kinderen in BELGIË

U

Jij mag volop van je rechten genieten zolang je de rechten van de anderen
respecteert.
Bv. Ook mijn klasgenoot heeft het recht om zijn/haar eigen mening te uiten,
ik mag hem/haar niet onderbreken.

En alle kinderen in de hele WERELD

U

Wij moeten opkomen voor onze rechten, maar zeker vast ook voor de
rechten van anderen, hier en in de rest van de wereld.
Bv. Als ik merk dat iemand anders zijn/haar eigen mening niet kan geven,
laat ik weten dat dat niet oké is.

C. Verschillende soorten rechten

Wat ik echt nodig heb

Wat ik graag zou willen

Wat ik kan doen

(rechten)

(wensen)

(respect)

• Ik heb het recht om te
spelen.

• Ik zou graag de hele dag
door spelen.

• Ik sluit niemand uit die graag
wil meespelen.

•

_______________________

•

_________________________

•

_______________________

•

_______________________

•

_________________________

•

_______________________

•

_______________________

•

_________________________

•

_______________________

•

_______________________

•

_________________________

•

_______________________

•

_______________________

•

_________________________

•

_______________________

•

_______________________

•

_________________________

•

_______________________

•

_______________________

•

_________________________

•

_______________________

U Provisie:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

U Protectie:

_______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

U Participatie:

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Hieronder vind je een tabel met de 3 p’s en telkens een voorbeeld van een recht. Probeer per recht op te schrijven wat dit inhoudt op het vlak van provisie, protectie en participatie. Bijvoorbeeld: het recht op onderwijs.

Provisie

OPGEPAST: Jouw wensen zijn geen rechten. Ze zijn iets “extra” bovenop wat je echt nodig hebt
en moeten bijgevolg niet vervuld worden zoals rechten.

Opdracht:

________________________________________________________________________________________________________________________

Recht op onderwijs

Kies nu zelf een recht en vul zelf het schema aan, net zoals met het voorbeeld hierboven gedaan werd
in verband met het recht op een eigen mening.

Participatie

De school moet een beschermende omgeving
zijn voor alle kinderen

Op school mogen
we onze mening geven
en is er ook een
leerlingenraad.

(vs. lijfstraffen, pesten, ...)

Recht op ...

Recht op een plek
om je thuis te
voelen
y
44/Este

Ik

009-02

Recht op een
eigen naam en
nationaliteit

EF/N
© UNIC

YHQ2

België

Wereld

Recht op gezonde
voeding en een
goede gezondheid

Actie:
Nu heb je waarschijnlijk gemerkt hoe belangrijk deze rechten zijn, zowel voor jezelf als voor anderen.
Maak met je klas zelf een verdrag met de belangrijkste rechten van het kind en onderteken het met de
hele klas! Stuur ons vervolgens een foto van jullie en jullie ontwerp op (via info@unicef.be), en wij zetten
het op onze kidswebsite!

Tijd van mijn overgrootouders

Elk kind moet naar
school kunnen gaan.

Protectie

Tijd van mijn grootouders
2

1989

Tijd van mijn ouders

Mijn eigen tijd
3

Toekomst
4

