
Vaarwel oude kids, welkom nieuwe kids!
Vanaf nu gaan we jullie niet meer 
elke vier maanden een magazine opsturen. 
We willen vaker van ons laten horen…
maar we willen er niet meer bomen 
voor laten sneuvelen! 
Nieuws zo heet dat het smeult is vanaf 
september te vinden op onze nieuwe website!
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HALLO JIJ DAAR!

Armoede is er natuurlijk niet alleen in België of andere Europese 
landen die jullie kennen. Welke zouden de armste landen in 
Europa zijn en hoe komt dat? Hebben de kinderen het daar 
automatisch slechter dan in rijkere landen?

Als we denken aan kinderen die er slecht aan toe zijn en van wie 
de rechten geschonden worden, denken we vaak aan arme 
landen in het zuiden. 
UNICEF werd nochtans na de tweede wereldoorlog opgericht om 
de kinderen in Europa te helpen die het slachtoffer waren van 
deze oorlog. Nadat hier de meeste kinderen het terug beter 
hadden, begon UNICEF meer en meer te werken in landen in 
Afrika, Azië en Zuid-Amerika waar er niet alleen ook oorlogen 
waren, maar vaak ook problemen door armoede of natuurrampen. 

UNICEF gaat daar waar het nodig is aan de slag met het Kinder-
rechtenverdrag onder de arm omdat hierin alles staat wat kinderen 
nodig hebben om in betere omstandigheden op te groeien. 

In landen waar er oorlog is, kunnen we dankzij het Verdrag 
duidelijk maken dat kinderen bijvoorbeeld toch naar school 
moeten kunnen gaan. 

In arme landen moeten kinderen vaak gaan werken om hun 
families mee te helpen. Het Kinderrechtenverdrag helpt ons 
regeringen erop te wijzen dat kinderen geen gevaarlijk werk 
mogen doen, niet mogen worden uitgebuit en zeker niet uit school 
mogen wegblijven omdat ze te lang moeten werken.

Niet alleen organisaties zoals UNICEF zorgen voor de verdediging 
van kinderrechten in de wereld! Kinderen wereldwijd nemen zelf 
dagelijks hun recht op om deel te nemen! Kinderen zitten in 
de gemeenteraad waar ze wonen, kinderen praten mee op 
vergaderingen en roepen luid als ze dingen zien gebeuren in hun 
buurt en in hun school die niet oké zijn!    

OOK JIJ HEBT DIT IN HANDEN…

Hoe meer je weet over je rechten, hoe sterker 
je staat. Alle rechten vind je op de website! 
www.unicef.be/kids. Je komt er ook alles te 
weten over de UNICEF- campagnes die we een 
heel schooljaar in de spots zetten.
Kinderrechten verdedigen doe je natuurlijk 
best niet alleen vanop een stoel! Dus ook voor 
ACTIE, moet je op de website zijn. 

Is er iets wat je kwijt wil of heb je een super 
idee dat je wil delen? 

Bel ons dag en nacht op het nummer 02/230.59.70 (als we er niet zijn, staat toch 
het antwoordapparaat op ☺) .

Emailen kan je ook naar info@unicef.be!
Schrijven voor wie er nog een pen in huis heeft…
UNICEF België
Elke Ijzerman
Keizerinlaan 66
1000 Brussel



Zullen we het nog eens anders uitleggen?

Er zijn vier heel belangrijke artikels in het Verdrag die ook in alle 
andere artikels moeten gevolgd worden. 

Art 2: verbod op discriminatie
Iedereen is gelijk! Kleur, geslacht, land, ... kunnen allemaal  
verschillen maar dit maakt geen verschil voor het Verdrag .

Vaste of losse oorlel, putje of bolletje als navel...
Bedenk gerust nog dingen waar we met elkaar verschillen.

Art 3: belang van het kind
Dit wil zeggen dat als er beslissingen worden genomen door een 
overheid, er altijd moet gekeken worden of dit niet voor problemen 
kan zorgen voor kinderen. 

Art 6: recht op leven, overleven en ontwikkeling
Een kind ‘in leven’ houden is niet voldoende, het moet goed  
onderwijs kunnen volgen en ouders die het moeilijk hebben,  
moeten hulp krijgen bij de opvoeding. Kinderen moeten kunnen 
opgroeien in een gezond milieu. 

Een frisse neus ophalen lukt beter tussen het groen 
dan in de woestijn, niet?

Art 12: recht op participatie
Opnieuw een speciale vermelding voor jullie eigen mening... 
Duidelijk genoeg dus dat het echt heel belangrijk is dat kinderen 
wel iets te zeggen hebben over hun leefwereld en dit ook mogen 
doen!

En nu een lesje 
geschiedenis...
zeer interessante 
geschiedenis 
zelfs!

De verzameling van 
al deze rechten in 
een Verdrag bestaat 
nu meer dan 20 
jaar… Daarvoor 
werd er natuurlijk 
ook voor kinderen 
gezorgd en beston-
den er documenten 

speciaal voor kinderen. Maar een verdrag dat door bijna alle landen 
van de wereld mee ondertekend was, bestond toen nog niet. 

Kennen jullie Polen? 
Wel daar werd in 1979 voorgesteld om met alle landen van de  
Verenigde Naties samen te zitten en een document te schrijven 
waarin alle rechten speciaal voor kinderen zouden staan.  
Een werkgroep (een reeks landen en organisaties zoals UNICEF  
samen) begon met schrijven en hup het Verdrag was geschreven…
Nee, het zou nog 10 jaar duren voor de tekst af was! Stel je voor 
dat je op school zoveel tijd zou krijgen voor een opstel!

Om een document te maken met alle rechten voor alle kinderen  
ter wereld en waar alle landen ter wereld akkoord mee zijn, is 
er natuurlijk wel wat tijd nodig. 

Op 20 november 1989 was het dan eindelijk zover…het Kinder-
rechtenverdrag was klaar en werd door 192 landen ondertekend. 
Tot nu toe hebben enkel Somalië en de Verenigde Staten van  
Amerika het Verdrag nog niet in hun wetten opgenomen! 

En België?
In België is het Verdrag op 26  
januari 1990 getekend en vanaf  
16 december 1991 in wetten  
opgenomen. Dit is een duidelijke 
boodschap van de regering dat ze  
kinderrechten belangrijk vindt…
Dat is goed natuurlijk, maar het 
kan altijd nog beter. In België zijn 
er teveel kinderen die in armoede 
leven! Ken je nog problemen  
in België die eigenlijk niet oké  
zijn volgens het Kinderrechten-
verdrag?

Iedereen weet dat 
Kinderrechten  
belangrijk zijn… 
ja toch?  
Maar wat zijn die 
rechten juist? 

Een gsm hebben,  
is dat een recht?
Recht op vakantie  
in Spanje? Recht om  
alle programma’s 
 te kijken op tv?

Zover gaat het Verdrag 
niet natuurlijk! Het Verdrag kijkt naar wat kinderen echt nodig  
hebben… Met andere woorden waaraan kinderen behoefte  
hebben…

Kinderen hebben behoefte aan water!
Kinderen hebben behoefte aan veilig te kunnen gaan slapen!
Kinderen hebben behoefte aan te kunnen leren!

Kinderrechten zijn er om er voor te zorgen dat kinderen gezond en 
veilig groot kunnen worden. Lichamelijk groot worden, maar ook 
geestelijk gezond zijn is belangrijk. Recht op ontspanning staat er 
dus ook in, want dat hebben kinderen ook nodig om ‘gezond’ te 
blijven! Hoe zorg jij eigenlijk voor een gezonde geest? 

In het Kinderrechtenverdrag staan 54  
artikels die allemaal even belangrijk zijn! 
Maar omdat het wat lastig is die allemaal 
van buiten te leren, zijn er enkele handige 
trucjes om toch goed te weten wat er alle-
maal in staat…. 

Het grootste deel van het Verdrag is een 
lijst met alle behoeften van kinderen. In 
twee kleinere deeltjes wordt er geschreven 
hoe landen deze rechten in hun wetten 
moeten opnemen en hoe er zal gekeken 
worden of landen ook echt doen wat ze  
beloven als ze het Verdrag ondertekenen.

Zoals je al kon lezen, zijn alle rechten even belangrijk en 
hangen ze stevig aan elkaar. Om het makkelijker te  
maken kan je ze verdelen in 3 grote groepen:
 
•	 Protectierechten ofwel ‘beschermingsrechten’ zijn de rechten 

die er voor zorgen dat kinderen jawel...beschermd worden.  
Bescherming tegen mishandeling (ja daar hoort pesten ook 
bij!), tegen uitbuiting (kinderarbeid weet je wel?), tegen  
verwaarlozing (kinderen zijn een beetje zoals plantjes...als je  
ze veel liefde geeft, groeien ze beter). Hierbij staan ook de  
regels voor speciale bescherming die sommige kinderen nodig 
hebben… kinderen op de vlucht of kinderen met een handicap  
bijvoorbeeld. 

•	 Vroeger	spraken	mensen	over	de	provisiekast	wanneer	ze	de	
plaats bedoelden waar voedsel en andere ‘broodnodige’ zaken 
bewaard werden. Provisie is dus alles wat kinderen nodig  
hebben om gezond te kunnen blijven, te kunnen groeien en  
zich goed te kunnen ontwikkelen. Voeding, onderdak, medische  
zorgen, dat is logisch! Ook het recht op onderwijs is een provisie-
recht want dat is heel hard nodig om jezelf te ontwikkelen. 

•	 Participeren is meedoen, dus deze rechten vertellen je waar je 
je mening over mag geven en waar je mag aan deelnemen als 
je daarvoor kiest (je geloof volgen bijvoorbeeld). Deze rechten 
zorgen ervoor dat je voor jezelf mag en kan opkomen als het 
over zaken gaat die met jou te maken hebben. 

Misschien las je al heel lang ons unicefKIDS magazine! Of misschien krijg je net voor de eerste keer post van UNICEF België.

Wij vinden het alleszins tijd om een woordje uitleg te geven over het Verdrag voor de Rechten van het Kind! Als je meer wil  
weten over Kinderrechten en het Verdrag kan je op het internet veel informatie vinden, maar hier vind je alvast enkele  
belangrijke feiten om het zoeken wat makkelijker en vooral duidelijker te maken! 

Al meer dan 20 jaar werken organisaties zoals UNICEF, regeringen, buurtorganisaties, volwassenen én kinderen samen om  
het Kinderrechtenverdrag voor alle kinderen ter wereld te laten gelden!

In dit Verdrag staan een hoop regels die landen moeten volgen om kinderen in de beste omstandigheden te laten opgroeien  
en hen te beschermen waar nodig. 


