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Hoe beleven kinderen in de wereld hun recht op kind zijn?
GETUIGENISSE

N
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Ik heet Gabriela Azurduy Arrieta. In mei 2002 werd ik 
samen met 600 andere kinderen uitgenodigd om deel 
te nemen aan een bijeenkomst van de Verenigde 
Naties (VN). Ik heb daar gesproken voor de Algemene 
Vergadering en zo mijn mening kunnen geven. 
Samen met de andere kinderen hebben we onze 
eigen verklaring opgesteld: “Een wereld geschikt voor 
kinderen”. We hebben volwassenen eraan herinnerd 
dat ook wij onze stem moeten kunnen laten horen om 
mee de wereld te helpen verbeteren. 

Of je nu een volwassene of een kind bent, soms wil je vertellen wat 
er om je heen gebeurt en wat je meemaakt. Als je je zo voelt, is het 
belangrijk dat er iemand is die naar je luistert en die je begrijpt. Je 
hebt dus het recht om een mening te hebben en deze uit te spreken. 
Let op, dat betekent niet dat je zomaar alles kunt zeggen wat je maar 
wil. Voor je iets zegt, moet je nagaan of het niemand anders kwetst.  

UNICEF geeft vaak het woord aan kinderen. Zo richtte het een 
speciale rechtbank op waar buitenlandse kinderen konden vertellen over 
hun opsluiting in gesloten centra. Bij hun aankomst in België stimuleert 
UNICEF op die manier kinderen om te zeggen wat ze DENKEN en wat 
ze VOELEN. 

ELK KIND HEEFT HET RECHT OP 
EEN EIGEN MENING

foto © UNICEF/ HQ02-0148/Susan Markisz
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Hallo, ik ben Abubakar en woon in Sierra Leone. 
Toen ik 16 maanden oud was, ben ik bijna 
gestorven. Ik was zwaar ondervoed. Dat betekent 
dat mijn lichaam niet alles kreeg wat het nodig 
had, zoals vitamines en suikers en daarom was 
ik heel mager. Mijn moeder werd ongerust en 
bracht me naar een gezondheidscentrum. Daar 
hebben ze me speciaal voedsel gegeven. Dat was 
6 maanden geleden en nu voel ik me al veel beter. 
Ik ben GERED. 

Gezond leven is heel belangrijk. Op school en thuis heb je dat zeker al 
vaak gehoord. Als je gezond bent, is het ook makkelijker om gezond 
te blijven. Je gezondheid is zelfs zo belangrijk dat het één van je 
rechten is. Maar heel veel kinderen op de wereld zijn niet gezond; ze 
eten slecht voedsel of worden ziek. Elke dag sterven hieraan TEVEEL 
kinderen.

UNICEF legt mensen in ontwikkelingslanden uit dat ze hun kinderen 
gezonde voeding moeten geven. UNICEF legt ook uit hoe belangrijk 
vaccinaties zijn en geeft advies over borstvoeding en de behandeling 
van ziektes. In sommige landen deelt UNICEF speciale voeding uit aan 
zieke kinderen wanneer ze ongezond of te weinig eten. 

ELK KIND HEEFT HET RECHT OM 
GEZOND TE LEVEN EN EEN GOEDE 

GEZONDHEID TE HEBBEN

foto © UNICEF/Nicol’ Andrea
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ELK KIND HEEFT HET RECHT OM 
BESCHERMD TE WORDEN TEGEN 
KINDERARBEID

Ik heet Lucy en ik woon in Papoea-Nieuw-Guinea. 
Ik loop school, maar vaak moet ik mijn ouders 
helpen met koffie plukken en mis zo heel wat 
lessen. Mijn familie is niet rijk maar dankzij mijn 
hulp verdienen we wel een beetje extra. Mijn broer 
gaat elke dag naar school. Mijn moeder zegt dat 
hij ons later zal kunnen helpen. Ik zou graag zelf 
ook vaker naar school gaan. Gelukkig legt onze 
regering mensen uit dat onderwijs belangrijk is 
voor alle kinderen, ook voor meisjes. 

Wanneer we over KINDERARBEID praten, hebben we het niet over 
huistaken of kleine werkjes thuis. Het gaat over kinderen die meerdere 
uren per dag moeten werken in fabrieken of op straat. Kortom 
over kinderen die het werk van een volwassene doen. Vaak kunnen 
kinderen daardoor niet meer naar school gaan. Ze moeten gevaarlijk 
werk doen en riskeren soms hun leven. 

UNICEF weet dat kinderarbeid een probleem is, maar ook dat arme 
families moeilijk kunnen overleven als kinderen niet meewerken. 
In plaats van kinderarbeid volledig te verbieden, zoekt UNICEF 
oplossingen waar kinderen en ouders beter van worden. Dit 
bijvoorbeeld door kinderen de mogelijkheid te geven om voor of na 
het werk naar school te gaan en de werkomstandigheden veilig te 
maken. UNICEF is tegen gevaarlijke arbeid voor kinderen en wil niet 
dat kinderen slecht behandeld worden of dat hun leven in gevaar 
gebracht wordt. 

foto © UNICEF/ HQ04-1238/Giacomo Pirozzi



Ik heet Esperança. Ik ben 14 jaar oud en ik woon 
in Mozambique, in Afrika. Ik ben heel trots, want 
ik heb de volwassenen van het dorp geholpen bij 
het opknappen van onze school. Mijn vrienden 
en ik hebben allemaal een handje toegestoken. 
Onze klassen zijn nu veel groter en dat is een stuk 
makkelijker om de lessen te volgen. We hebben 
zelfs een pomp met drinkwater en we kunnen 
onze handen wassen. Hierdoor is de school echt 
een leuke plek geworden. We gaan nu met veel 
PLEZIER naar school en studeren ook beter. 

Onderwijs is heel belangrijk. Het is dankzij onderwijs dat we leren 
lezen, leren nadenken, volwassen leren worden en later werk kunnen 
vinden. Als een kind geen toegang heeft tot onderwijs, zal het 
misschien nooit zijn dromen kunnen waarmaken. Meer nog, iemand 
die nooit heeft kunnen studeren, wordt vaak uitgebuit.  

Voor UNICEF is het heel belangrijk dat alle kinderen toegang hebben 
tot degelijk onderwijs. In sommige landen helpt UNICEF mensen om 
scholen op te richten. Die scholen worden ‘kindvriendelijke scholen’ 
genoemd omdat ze er alles aan doen om kinderen zich goed te laten 
voelen. De onderwijzers volgen opleidingen om beter les te geven, 
er is drinkwater beschikbaar, de klassen zijn groot genoeg en er zijn 
aparte wc’s voor jongens en meisjes. In die scholen krijgen jongens en 
meisjes goed onderwijs. 

ELK KIND HEEFT RECHT OP 
ONDERWIJS
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Ik heet Tonio Jorge. Ik ben 6 jaar en woon bij mijn 
grootmoeder in El Salvador. Om te overleven, 
maken en verkopen we houtskool. Vorig jaar zijn 
er bandieten langsgekomen en ze hebben alles 
gestolen wat we hadden en ons huis in brand 
gestoken. We hadden echt niets meer, maar mensen 
hebben ons geholpen en we hebben een nieuw huis 
kunnen bouwen. ’s Avonds gaan we nu altijd samen 
slapen om elkaar te beschermen. Ik ben blij dat we 
een nieuw huis hebben en dat ik samenwoon met 
mijn grootmoeder. 

Een thuis, een eigen huis of een plaats waar je je VEILIG voelt, stellen 
je in moeilijke tijden een beetje gerust. Toch zijn er heel veel kinderen, 
met of zonder familie, die geen thuis of eigen huis hebben. Soms 
hebben ze hun huis verloren door een ramp of zijn ze weggevlucht 
van hun woonplaats. 

UNICEF werkt op talloze plekken in de wereld waar kinderen geen 
thuis hebben. Straatkinderen worden begeleid en er zijn speciale 
opvangtehuizen voor hen. UNICEF zorgt in vluchtelingenkampen 
ook voor verzorging en onderwijs. Kinderen die het slachtoffer zijn 
geworden van rampen, zoals aardbevingen of tsunami’s, worden door 
UNICEF opgevangen. Ook tot lange tijd na een ramp blijft UNICEF 
meehelpen aan de HEROPBOUW van huizen en de opening van 
scholen.  

ELK KIND HEEFT HET RECHT OP 
EEN PLAATS WAAR HET ZICH 
THUISVOELT

foto © UNICEF/HQ97-0099/Donna DeCesare
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Dag allemaal, ik heet Masika. Ik woon in 
Congo. Toen ik 13 jaar was, is mijn moeder 
overleden. Daarna heb ik me aangesloten 
bij de rebellengroep waar mijn grote broer 
kapitein was. Ik vond de soldatenuniformen 
leuk en ik had niets anders te doen. Na 5 jaar 
begon ik bang te worden en werd de oorlog 
me teveel. Ik ben weggelopen en naar een 
centrum gegaan dat kindsoldaten helpt. Ik heb 
het er goed van afgebracht, maar vele andere 
kindsoldaten hebben niet zoveel geluk als ik.  

Oorlog is verschrikkelijk en toch vechten overal ter wereld mensen tegen 
elkaar. Vaak zijn kinderen het slachtoffer van deze CONFLICTEN: hun 
ouders worden gedood, hun huizen vernietigd, kinderen zelf worden 
verwond of gedood, moeten vluchten en alles achterlaten wat ze hebben. 
Sommige kinderen worden zelfs verplicht om te gaan vechten. Dat zijn 
kindsoldaten. Zeker deze kinderen hebben het recht om beschermd te 
worden tegen oorlogsgruwel. 

In landen waar oorlog of geweld heerst, zorgt UNICEF ervoor dat de 
levensomstandigheden van kinderen verbeteren. Er worden centra 
opgericht waar kinderen en hun families verzorging, voedsel en hulp 
krijgen. UNICEF helpt ook kindsoldaten om hen opnieuw een normaal 
leven te laten leiden, om opnieuw kind te worden en om de oorlog een 
beetje te VERGETEN. 

ELK KIND HEEFT HET RECHT OM 
BESCHERMD TE WORDEN TEGEN 
MISHANDELING EN OORLOG

foto © UNICEF/Stevie Mann



Ik heet Riaz, ben 16 jaar oud en woon in Sri Lanka. 
Vijf jaar geleden heeft een tsunami mijn dorp 
overspoeld. Mijn huis en mijn school werden 
vernietigd. Overal lagen er brokstukken en was er 
veel water. Gelukkig kregen we veel hulp. Onze 
school werd heropgebouwd en is zelfs beter 
geworden. We hebben nu een veld waar we 
kunnen sporten en ons kunnen uitleven. Omdat 
we niets meer hadden,hebben we ook materiaal

gekregen om te kunnen sporten en spelen. Daardoor kunnen we 
plezier maken en onze problemen een beetje vergeten. 

Spelen is de favoriete bezigheid van kinderen. Ze spelen op school, 
thuis, buiten, bij hun vrienden. Kan jij je inbeelden dat je op een dag 
niet meer zou kunnen spelen? Voor vele kinderen is dat nochtans het 
geval. Oorlog, werk, ziekte of geweld is het enige wat ze kennen. 
Volgens specialisten is spelen heel BELANGRIJK voor kinderen. Het 
geeft hen de kans zich af te reageren en beter op te groeien. 

UNICEF weet hoe belangrijk spelen voor kinderen is. Er worden 
“kindvriendelijke scholen” gebouwd waar er altijd een beschermde 
speelplaats is. UNICEF heeft een recreatiekit gemaakt voor landen 
die door rampen getroffen werden. In deze kit zitten er allerlei spullen 
zoals ballen, touwen en spelletjes waar bijna 100 kinderen samen mee 
kunnen spelen om zo de vreselijke gebeurtenissen die ze hebben 
meegemaakt een beetje te VERGETEN. 

ELK KIND HEEFT HET RECHT OM 
TE SPELEN EN PLEZIER TE MAKEN

40
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Ik ben Jean en woon op het eiland Madagaskar. 
Ik ben 13 jaar oud. Na mijn geboorte heeft mijn 
vader mijn moeder verlaten. Daarom kon ik geen 
identiteitspapieren krijgen. Zonder documenten 
kon ik me niet inschrijven in een school. Gelukkig heb 
ik uiteindelijk toch mijn identiteitspapieren kunnen 
krijgen. Nu kan ik studeren en mijn droom vervullen: 
leraar worden.

Het lijkt normaal om een naam, identiteitskaart en 
nationaliteit te hebben. Maar als je die dingen niet 
hebt, begrijp je pas hoe BELANGRIJK ze zijn. 

Mensen die geen documenten hebben, bestaan niet voor de 
regering. Dat wil zeggen dat ze niet kunnen werken, niet naar school 
kunnen, geen huis kunnen kopen en geen verzorging kunnen krijgen. 
Identiteitsdocumenten bewijzen dat we bestaan, zonder papieren zijn 
we niemand. 

UNICEF kent deze situatie en probeert aandacht te vragen voor deze 
ONTZICHTBARE kinderen door hun problemen bekend te maken. 
UNICEF dringt er bij de regeringen ook sterk op aan om kinderen die 
geen identiteit hebben, papieren te geven. 
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ELK KIND HEEFT RECHT OP EEN 
NAAM EN EEN NATIONALITEIT

foto © UNICEF/HQ92-0385/ Roger Lemoyne
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Ik heet Ali en ben 9 jaar oud. Ik ben een 
Palestijnse jongen, maar woonde tot nu met mijn 
familie in Irak. Samen met 90 andere families zijn 
we uit ons dorp gevlucht voor de oorlog en het 
gevaar. We wonen nu in een vluchtelingenkamp 
op de grens tussen Irak en Syrië. Leven in een 
vluchtelingenkamp is niet eenvoudig. Er zijn veel 
ziektes en mensen worden vaak AANGEVALLEN. 
Gelukkig krijgen we wel voedsel en water. Er zijn 
dokters die ons verzorgen en er is een school in 
het kamp. Dat maakt onze situatie iets makkelijker, 

maar toch kijk ik uit naar de dag waarop de oorlog voorbij zal zijn en ik 
naar huis kan terugkeren. 

Kinderen die op de vlucht zijn, hebben hun huis moeten verlaten.    
Ze voelen zich verloren en heel dikwijls hebben ze weinig voedsel, 
kleren of bescherming. Ze zijn KWETSBAARDER dan andere kinderen 
en daarom hebben ze recht op speciale bescherming. Deze kinderen 
hebben nood aan iemand die zich om hen bekommert. 

UNICEF is in deze vluchtelingenkampen aanwezig om speciaal 
voedsel en medicijnen te geven aan kinderen die het nodig 
hebben.  UNICEF waakt er over dat kinderen in de best mogelijke 
omstandigheden leven. Daarom zijn er ook in vluchtelingenkampen 
scholen en gezondheidscentra. 

KINDEREN OP DE VLUCHT 
HEBBEN RECHT OP SPECIALE 
BESCHERMING

foto © UNICEF/ HQ07-0759/Shehzad Noorani
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Ik heet Mayra, ben 9 jaar oud en woon in Colombia. 
Ik heb een ongeluk gehad. Bij een bomexplosie 
ben ik een been kwijtgeraakt. Er zijn nu vele dingen 
die ik OPNIEUW moet leren. Ik zal nooit meer 
kunnen stappen zoals vroeger, maar ik ga wel naar 
een centrum dat werkt met kinderen zoals ik. 

Wanneer een kind een handicap heeft, kijken 
we er vaak anders naar. We doen dit niet omdat 
het minder waard is dan andere kinderen, maar 
omdat het soms meer moeite heeft. Daarom moet 
er speciale BECHERMING voorzien zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan een kind dat zijn been heeft 
gebroken. Zolang hij een gipsverband draagt, 
proberen we niet tegen hem te lopen. 

In vele landen worden kinderen met een handicap uitgesloten of 
slecht behandeld. Ze hebben geen toegang tot onderwijs. UNICEF 
werkt hieraan door gespecialiseerde mensen op te leiden. Het levert 
ook materiaal dat het leven van deze kinderen beter maakt: protheses, 
rolstoelen of machines. Er is SPECIALE verzorging nodig voor 
kinderen met een handicap en UNICEF zorgt ervoor dat ze de nodige 
geneesmiddelen en verzorging krijgen. 

KINDEREN DIE ANDERS ZIJN 
HEBBEN RECHT OP SPECIALE 
BESCHERMING

foto © UNICEF/HQ04-0796/Donna DeCesare



Ik heet Marguerita. Toen ik 4 jaar was, hebben 
mijn familie en ik Oezbekistan verlaten en zijn 
we in België komen wonen. Op school leerde 
ik Nederlands en maakte ik veel vrienden. We 
woonden al 8 jaar in België toen de politie ons 
kwam ARRESTEREN. 
De regering had besloten dat we niet in België 
mochten blijven. We werden in een instelling 
geplaatst die op een gevangenis leek. Ze vertelden 
ons dat we naar Oezbekistan moesten terugkeren. 
Ik begreep niet waarom. Ik kon de taal van dat land 
niet meer spreken. Ik werd samen met andere 

kinderen opgesloten zoals een volwassene die een misdaad gepleegd 
had. 

Vandaag worden er in België gelukkig geen kinderen meer opgesloten. 
Men zegt dan dat er soms goede redenen zijn om kinderen op te 
sluiten. Maar in werkelijkheid mag geen enkel kind opgesloten worden, 
om welke reden dan ook. Er zijn niet alleen kinderen in gesloten 
instellingen, er zitten ook kinderen in gevangenissen. Nochtans is 
opsluiting alleen een STRAF voor volwassenen.

UNICEF werkt overal waar de vrijheid van kinderen in gevaar is. Overal 
ter wereld worden jongeren opgesloten in gevangenissen. Ze worden 
soms slecht behandeld. UNICEF wil dat dit stopt en strijdt tegen deze 
situatie. Overal ter wereld moet het verboden zijn om kinderen op te 
sluiten omdat dit hen levenslang SCHADE kan toebrengen. 

ELK KIND HEEFT RECHT OP 
VRIJHEID

44
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KINDERRECHTEN

VERDRAG
Wat staat er nu precies in het Kinderrechtenverdrag? 
Je leest het hier, voor de gelegenheid in begrijpbare taal.

foto © UNICEF
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KINDER-
RECHTEN-
VERDRAG

Artikel 1
Kinderrechten tellen voor iedereen die jonger is dan 18 jaar. Zowel kleuters van 3 jaar 
als jongeren van 17 worden beschermd door het Kinderrechtenverdrag.
Artikel 2
Kinderrechten gelden voor alle kinderen. Niemand mag uitgesloten worden. Of ze nu 
blank zijn of zwart, arm of rijk, dik of dun, de kinderrechten zijn er voor alle kinderen.
Artikel 3
Wanneer volwassenen iets beslissen, moeten ze altijd goed nadenken of wat ze doen 
wel goed is voor kinderen.
Artikel 4
Alle landen in de wereld moeten ervoor zorgen dat de rechten die in het 
Kinderrechtenverdrag staan ook echt gerespecteerd worden.
Artikel 5
De verzorging en de bescherming van kinderen gebeuren in de eerste plaats door 
hun ouders en hun familie.
Artikel 6
Kinderen hebben het recht om zo goed mogelijk te leven en op te groeien.
Artikel 7
Elk kind heeft bij de geboorte het recht op een naam en het recht om zijn ouders te 
kennen en door hen verzorgd te worden. Kinderen hebben ook het recht om in een 
land te wonen. In België is dat allemaal goed geregeld. Je krijgt bij je geboorte een 
voornaam en een familienaam. Zo ben je officieel Belg.
Artikel 8
Ieder kind moet zijn naam, woonplaats en familie kunnen behouden.
Artikel 9
Elk kind heeft het recht om met zijn ouders samen te leven. Indien dit niet mogelijk 
is, bijvoorbeeld wanneer de ouders gescheiden zijn of wanneer de ouders het kind 
mishandelen, behoudt het kind het recht te weten waar zijn ouders zijn en mag hij ze 
blijven zien. 
Artikel 10 
Om bij zijn ouders te zijn, heeft elk kind het recht om een land te verlaten en terug 
binnen te komen.
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Artikel 11
Een kind mag niet zonder de toestemming van beide ouders meegenomen of 
vastgehouden worden in het buitenland want dat is ontvoering.
Artikel 12
Elk kind heeft recht op een eigen mening. Met die mening moet rekening gehouden 
worden. Bij een belangrijke beslissing die over het kind gaat, moet eerst zijn mening 
gevraagd worden.
Artikel 13
Ieder kind heeft recht op informatie. Het kind mag dus alles weten wat nodig is om een 
mening over iets te hebben. Elk kind mag zelf kiezen op welke manier het zijn mening 
met anderen wil delen: praten, schrijven of een tekening maken.
Artikel 14
Alle kinderen hebben het recht op een eigen mening over de mensen en de wereld om 
zich heen. Ze mogen in iets geloven en aanvoelen wat goed en kwaad is. Elk kind heeft 
recht op een godsdienst. De ouders mogen hierbij helpen, maar niets opdringen.
Artikel 15
Ieder kind heeft het recht om met anderen samen te komen of een clubje op te richten.
Artikel 16
Elk kind heeft het recht op een privé-leven. Niemand mag zonder toestemming zijn 
brieven lezen of hem een slechte naam geven.
Artikel 17
Ieder kind heeft recht op informatie. De kranten, radio, tv en het internet geven info 
waaruit kinderen iets kunnen leren. Volwassenen moeten ervoor zorgen dat kinderen 
niet naar programma’s of boodschappen kijken of luisteren die niet geschikt zijn. Er 
moeten boeken en programma’s op radio en tv zijn die speciaal voor hen gemaakt 
worden.
Artikel 18
Ouders moeten hun kind helpen opgroeien. Dat is zowel de taak van de vader als van 
de moeder. Als ouders dit niet alleen kunnen, krijgen ze hulp of zal iemand anders 
het in hun plaats doen. Op de uren dat ouders werken, moeten kinderen naar een 
kinderopvang kunnen.
Artikel 19
Niemand mag kinderen slecht behandelen. Er moet voor gezorgd worden dat ze 
niet gepest of geslagen worden, ook niet door de ouders. Ze moeten altijd verzorgd 
worden als dat nodig is.
Artikel 20
Een kind dat niet bij zijn eigen ouders kan blijven, moet een plaats krijgen in een ander 
gezin of in een speciaal tehuis bij andere kinderen.
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Artikel 21
Wanneer een kind dat niet meer bij zijn eigen ouders kan wonen, nieuwe ouders krijgt, 
spreken we van adoptie. Dat kan alleen gebeuren met toestemming van een rechter 
en als het leven van het kind zo verbetert. Als adoptie in eigen land niet kan, krijgen 
kinderen nieuwe ouders in een ander land.
Artikel 22
Soms vluchten kinderen weg uit hun land omdat er bijvoorbeeld geen eten of oorlog is. 
Die kinderen hebben recht op hulp om te overleven en later hun familie terug te vinden.
Artikel 23
Elk kind met een handicap heeft recht op extra verzorging en dezelfde kansen als elk 
ander kind. Als het kind volwassen is, moet het zoveel mogelijk kunnen doen wat een 
niet-gehandicapt kind kan. De ouders van een kind met een handicap moeten speciale 
hulp krijgen om het kind te verzorgen.
Artikel 24
Ieder kind heeft het recht op de best mogelijke gezondheid. Alles wat slecht is voor 
zijn gezondheid moet verboden worden. Ouders moeten de nodige bescherming 
bieden tegen ziektes en ongevallen. Als een kind ziek is, moet het naar de dokter 
kunnen. Zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s hebben recht op speciale zorg om 
te voorkomen dat ze sterven.  Alle kinderen hebben recht op drinkbaar water en eten. 
Kinderen mogen geen gevaar lopen door milieuvervuiling. Volwassenen en kinderen 
hebben het recht om te weten hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren.
Artikel 25
Elk kind dat niet bij zijn ouders woont, moet goed behandeld worden. Dit onder het 
toeziende oog van de overheid.
Artikel 26
Ieder kind heeft recht op voorzieningen van sociale zekerheid die er in zijn land zijn.       
Dit zorgt ervoor dat er zo weinig mogelijk kinderen in armoede leven. 
Artikel 27
Ieder kind moet voldoende kansen krijgen om goed op te groeien. Als ouders het 
moeilijk hebben om aan gezonde voeding, genoeg kleding of een goed huis te raken, 
hebben ze recht op hulp.
Artikel 28
Elk kind heeft het recht en de plicht om tot een bepaalde leeftijd naar school te gaan. 
Sowieso hebben kinderen er voordeel bij dat ze zo lang mogelijk naar school kunnen 
gaan en dat ze zich er goed voelen.
Voor kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar, moet onderwijs gratis zijn.
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Artikel 29
Kinderen moeten op school van alles kunnen leren. Over de rechten van de mens 
bijvoorbeeld of over respect voor mensen die een andere taal spreken of uit een ander 
land komen. Maar ook over respect voor de natuur. Naar school gaan is belangrijk 
omdat het kinderen voorbereidt op het leven als volwassene.
Artikel 30
Kinderen van minderheden of kinderen in een nieuw land hebben het recht om hun 
eigen cultuur en godsdienst te beleven of hun eigen taal te gebruiken.
Artikel 31
Ieder kind heeft recht op rust en vrije tijd (spelen, sporten, met kunst bezig zijn).
Artikel 32
Kinderen hebben het recht om beschermd te worden tegen zwaar, gevaarlijk of 
ongezond werk. Het mag hen niet beletten om naar school te gaan. Indien kinderen 
werken, moet dat in een veilige omgeving en voor een degelijk loon.
Artikel 33
Kinderen moeten beschermd worden tegen drugs. Ze mogen ze niet kopen, verkopen 
of zelf maken. Ouders mogen hun kinderen niet het slechte voorbeeld geven.
Artikel 34
Kinderen moeten beschermd worden tegen sexueel misbruik.
Artikel 35
Volwassenen moeten ervoor zorgen dat kinderen niet ontvoerd of verkocht worden.
Artikel 36
Volwassenen mogen kinderen niet verplichten om iets te doen dat schadelijk is.
Artikel 37
Kinderen die iets mispeuterd hebben, mogen nooit in dezelfde gevangenis als 
volwassenen opgesloten worden. Opsluiting kan pas als het echt niet anders kan en 
dan alleen als ze goed behandeld worden, hun ouders mogen zien en, indien nodig, 
hulp krijgen. Ze kunnen nooit de doodstraf of een levenslange gevangenisstraf krijgen 
of gefolterd worden. De rechter, politie en gevangenisbewakers moeten zich aan alle 
regels houden.
Artikel 38
Geen enkel kind, jonger dan 15 jaar, mag soldaat worden en vechten in een oorlog. 
Kinderen die in oorlogsgebied wonen, hebben recht op extra bescherming en 
verzorging.
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Artikel 39
Alle kinderen die slecht behandeld geweest zijn of iets vreselijks hebben 
meegemaakt, hebben recht op speciale hulp.
Artikel 40
Een kind dat verdacht wordt van een misdaad moet correct behandeld worden. 
Er moet steeds bewijs zijn dat het kind de dader is. Elk kind heeft in dat geval 
recht op een advocaat. Opsluiting mag alleen als het echt nodig is.
Artikel 41
Als de wetten van een bepaald land kinderen nog meer rechten geven dan in 
dit Verdrag staan, hebben die wetten voorrang.
Artikel 42
Volwassenen moeten andere volwassenen en kinderen zoveel mogelijk 
vertellen over het bestaan van kinderrechten en het Kinderrechtenverdrag.
Artikel 43
Regelmatig wordt er een groep kinderrechtenspecialisten samengebracht in 
het “Comité voor de Rechten van het Kind”. Zij lezen alle teksten die de landen 
opsturen en geven hierover hun opmerkingen.
Artikel 44
De Ministers moeten teksten schrijven waarin ze bewijzen wat ze in hun land 
doen voor de kinderrechten. Deze teksten worden naar het “Comité voor de 
Rechten van het Kind” gestuurd.
Artikel 45
Het is de bedoeling dat iedereen samen werk maakt van de kinderrechten 
overal ter wereld.
Artikel 46
Elk land, waar ook, mag het Kinderrechtenverdrag ondertekenen.
Artikel 47
In elk land moeten alle Ministers akkoord zijn om het Verdrag te ondertekenen.
Artikel 48
Als een nieuw land wil meedoen, moeten de Verenigde Naties hun 
toestemming geven.
Artikel 49
Het Verdrag begint te tellen een maand na de goedkeuring en ondertekening.
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In 1989 werden deze rechten opgesteld voor kinderen en er is sinds 
dan heel veel gewerkt om de wereld een betere plek te maken 
voor kinderen. Er sterven minder kinderen dan vroeger en er gaan 
meer kinderen naar school. Maar, zoals jullie konden lezen, zijn er 
nog altijd kinderen die niet op al hun rechten kunnen rekenen.

Daarom blijven we samen met jullie oproepen om de rechten van 
alle kinderen in de wereld te respecteren! 

Willen jullie nog meer weten over kinderrechten?
Kijk dan zeker op onze website www.unicefkids.be, vraag je 
abonnement op unicefKIDS aan en zet je klas aan het werk als 
Wereldklas voor UNICEF. 

ZO DIT ZIJN JE R
ECHTEN!

www.unicefkids.be

Artikel 50

De Ministers van elk land kunnen voorstellen om een deel van het Verdrag te 
veranderen. Daarover moet dan wel eerst gestemd worden door de Verenigde 
Naties. Pas bij een meerderheid van stemmen wordt het voorstel aanvaard.

Artikel 51
Sommige Ministers laten in het Verdrag opschrijven dat het in hun land moeilijk is 
om alle kinderrechten te respecteren. De Verenigde Naties mogen op dat ogenblik 
alsnog weigeren om dat land toe te laten.
Artikel 52
De Ministers van een land kunnen per brief aan de Verenigde Naties laten weten 
dat ze niet meer meedoen met het Verdrag.
Artikel 53
Alle ondertekende kopieën van het Verdrag worden achter slot en grendel 
bijgehouden door Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.
Artikel 54
Het allereerste Verdrag wordt streng bewaakt en bewaard door Ban Ki-moon.
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