Alle kinderen hebben rechten

Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

NEDERLAND

Hoi!
Wat leuk dat jij jouw spreekbeurt over kinderrechten doet! In dit spreekbeurtboekje staat
alles wat je moet weten over kinderrechten en UNICEF. Speciaal voor jou hebben we
er een mooi boekje van gemaakt. Zet je schrap, want wij gaan je helpen met de beste
spreekbeurt ooit!

Als je dit icoontje ziet, dan hebben wij een leuk weetje voor je. Wist jij
bijvoorbeeld dat eenderde van alle mensen op de wereld kind is? Dat zijn bijna
2 miljard mensen! Met zoveel mensen kun je Europa wel twee keer vullen.
Zie je deze envelop? Dan hebben wij een tip voor jou. Tip: lees onze tips goed
door en pas ze toe.
Bij dit icoontje kun je een vraag verwachten. Jij mag je mening geven! Wat vind
jij?

Lees alle informatie in dit boekje goed door, en app gerust als je nog vragen hebt.
Het nummer is 06 331 01 349.

Heel veel succes!
Namens heel UNICEF Nederland,
Suzanne Laszlo
Directeur van UNICEF Nederland

Tip: ben je klaar met het lezen van dit boekje? Ga dan naar unicef.nl/school
voor leuke filmpjes en andere extra’s.
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Kinderrechten
Elk kind heeft rechten! Zo heeft iedereen tot 18 jaar recht op onderwijs en vrije tijd. Maar wist
je dat je ook recht hebt op privacy, het hebben van een eigen mening en op informatie?
Al deze rechten zijn vastgelegd in een speciaal verdrag dat geldt voor álle kinderen tot 18 jaar: het
VN-Kinderrechtenverdrag. In dit verdrag staat alles
waar kinderen recht op hebben om gezond op te
groeien, zich te ontwikkelen en alle kansen te krijgen op een goede toekomst.

Wat zijn kinderrechten?
Kinderrechten zijn speciale regels voor kinderen die jou extra beschermen. Het zijn rechten
die minimaal nodig zijn om ervoor te zorgen dat je gezond en veilig kunt opgroeien. Kinderrechten gelden voor alle kinderen ter wereld tot 18 jaar.

Een aantal rechten:
• Privacy
• Je mening geven en gehoord worden
• Bij je ouders zijn
• Bescherming tegen mishandeling en geweld
• Onderwijs
• Spel en ontspanning
• Een naam en nationaliteit
• Bescherming als vluchteling
• Een eigen geloof

Wist je dat er in het verdrag wel 54 artikelen staan met afspraken over jouw
rechten? Je kunt ze lezen in het Kinderrechtenverdrag
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Wat is het VN-Kinderrechtenverdrag?
In 1989 namen de Verenigde Naties het ‘Internationaal Verdrag

Kinderrechtenverdrag

voor de Rechten van het Kind’ aan. In dit Kinderrechtenverdrag
staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en
jongeren tot 18 jaar. Alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag getekend. Dat zijn er wel 196! Nederland ondertekende het verdrag in 1995. Daarom moet Nederland zich aan alle
regels houden die in het verdrag staan. En de wet moet zo worden
aangepast dat alles klopt met wat er in het verdrag staat.

VO O R K I N D E R E N E N JO N G E RE N

Tip: Lees hier meer over het Kinderrechtenverdrag online.

Vier basisregels
• Het Kinderrechtenverdrag heeft vier belangrijke basisregels. Dat zijn:
• Het belang van het kind staat voorop.
• Discriminatie van kinderen is verboden.De overheid moet ervoor zorgen dat kinderen veilig
opgroeien en zich gezond kunnen ontwikkelen.
• Elk kind heeft het recht om zijn of haar mening te geven over beslissingen die hen aangaan.
Wie controleert kinderrechten?
Kinderrechten gelden voor iedereen. Toch krijgen niet alle kinderen genoeg te eten, of kunnen
naar school, of mogen hun mening geven. Wie zorgt er nou voor dat elk land zich aan de afspraken uit het Kinderrechtenverdrag houdt?
Hiervoor hebben we het Comité voor de Rechten van het Kind. Dit noemen we ook wel het
Kinderrechtencomité. Dit is een groep van 18 mensen die heel veel van kinderrechten weten.
Zij checken of alle landen zich wel aan het Kinderrechtenverdrag houden.
De landen die meedoen met het verdrag moeten zich elke vijf jaar melden bij het Comité. Zij
moeten dan uitleggen wat er nog niet zo goed gaat met de kinderrechten, en waarom. Dan
geeft het Comité advies: dit moet het land doen zodat het beter geregeld is voor kinderen.

Stel, je mag één recht toevoegen aan het kinderrechtenverdrag.
Wat zou jij dan kiezen?
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UNICEF en kinderrechten
UNICEF is onderdeel van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties wordt vaak afgekort tot
VN. De VN is een internationale organisatie. Bijna alle landen van de wereld zijn lid van de VN.
De VN probeert te zorgen voor vrede en veiligheid in de wereld. Dan doen ze door landen met
elkaar te laten praten en goed samen te werken. UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de
VN. UNICEF helpt de VN met het bereiken van vrede en veiligheid, door kinderen te helpen.
In 1946 werd UNICEF opgericht voor kinderen die slachtoffer waren van de Tweede Wereldoorlog. Maar niet alleen in Europa waren er kinderen die wel wat hulp konden gebruiken. In heel
veel verschillende landen hadden kinderen hulp nodig. Daarom besloot UNICEF in 1950 om
kinderen op andere plekken, zoals Oost-Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië, te helpen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor genoeg eten, schoon water, goede gezondheidszorg, voorlichting
en onderwijs.
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Nu werkt UNICEF in 192 landen, om te zorgen dat er nergens kinderrechten worden overtreden.
UNICEF werkt samen met regeringen, andere hulporganisaties en de inwoners van een land.
UNICEF helpt mee om een betere toekomst te creëren, bijvoorbeeld door scholen te bouwen,
leraren te trainen, en kinderen te leren over hun rechten.
[gloeilamp]: Wist je dat UNICEF in 1965 een hele belangrijke prijs heeft gewonnen? Tijdens dit
jaar werd de Nobelprijs voor de Vrede aan UNICEF gegeven. Deze prijs wordt uitgereikt aan
organisaties die hun best doen om vrede te bereiken.

Wist je dat UNICEF in 1965 een hele belangrijke prijs heeft gewonnen? Tijdens
dit jaar werd de Nobelprijs voor de Vrede aan UNICEF gegeven. Deze prijs
wordt uitgereikt aan organisaties die hun best doen om vrede te bereiken.
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Wat betekent UNICEF?
De afkorting UNICEF betekent: United Nations International Children’s Emergency Fund. ‘United Nations’
staat voor Verenigde Naties. Het woord ‘Emergency’
betekent ‘nood’.
Maar UNICEF doet veel meer dan alleen noodhulp geven. We helpen kinderen op elk gebied van hun leven:
of het nou gaat om onderwijs, bescherming, een mening vormen, of goede zorg. Het maakt niet uit waar je
woont, waar je in gelooft, of waar je vandaan komt.

Laat jouw klasgenoten tijdens je spreekbeurt raden waar UNICEF voor staat!

Het logo van UNICEF

Wat zie jij allemaal in het logo van UNICEF? Weet je waar het voor staat?

Het logo van UNICEF bestaat uit:
• Een moeder die een kind optilt: dat staat voor de hulp en zorg voor kinderen van hun ouder
of verzorger.
• Een wereldbol: UNICEF helpt kinderen over de hele wereld.
• De olijftak is het symbool van de Verenigde Naties (VN).

Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk
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Cijfers en weetjes
Wist je dat...je ouders niet mee mogen lezen met je WhatsApp?
Elk kind heeft recht op privacy. Dat betekent dat je ouders, of anderen, niet zomaar mee mogen lezen met je WhatsApp gesprekken, je e-mails of brieven. Pas wanneer je ouders denken
dat je in gevaar bent (bijvoorbeeld omdat je wordt lastig gevallen), mogen ze dit recht op privacy schenden. Je hebt namelijk ook recht op bescherming. Dat recht gaat dan voor.
Artikel 16 van het VN-Kinderrechtenverdrag

Wist je dat… je recht hebt op je eigen mening?
Als kind heb je recht op je eigen mening. Je mag meepraten over zaken die jou aangaan.
In het Kinderrechtenverdrag staat ook dat er goed moet worden geluisterd naar jouw mening. Laat dus van je horen als het gaat om jouw rechten!
Artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag

Wist je dat… alle kinderen gelijk zijn?
Alle kinderen hebben dezelfde rechten. Dat betekent dat elk kind recht heeft op onderwijs,
op een dokter en opgenoeg te eten. Of je nu een jongen bent, of een meisje. Of je gelooft, of
juist niet. Of je een verblijfsvergunning hebt, of hier zonder papieren woont.
Kortom: je mag niet gediscrimineerd worden. Elk kind heeft recht op alle rechten uit het
VN-Kinderrechtenverdrag.
Artikel 2 van het VN-Kinderrechtenverdrag

Wist je dat…
• Het Kinderrechtenverdrag het meest ondertekende verdrag ter wereld is.
• Het recht op spelen een bijzonder recht is en alleen vastgelegd is in dit verdrag.
• Alleen Amerika het verdrag niet goedgekeurd heeft omdat ze liever niet willen dat andere
landen zich bemoeien met hun regels.
• 20 november de Internationale dag voor de Rechten van het Kind is.
• Er een speciaal verdrag voor kinderen is omdat een derde van de wereldbevolking kind
is en kinderen kwetsbaar en afhankelijk van hun ouders en verzorgers zijn. Het Kinderrechtenverdrag is een bijzonder verdrag omdat het de rechten van kinderen centraal stelt.
Dat is belangrijk omdat kinderen in ontwikkeling zijn en daarom extra bescherming nodig
hebben.
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Kinderrechten in
Nederland
Ook Nederland moet zich houden aan het
Kinderrechtenverdrag. Het gaat goed met
de rechten van kinderen in Nederland, maar
helaas geldt dat niet voor alle kinderen. Wist
je bijvoorbeeld dat er nog veel kinderen in
armoede moeten opgroeien? Of dat kinderen
in asielzoekerscentra heel vaak moeten
verhuizen waardoor ze niet echt vrienden en
vriendinnetjes kunnen maken?
Daan (9) (niet op de foto): “Twee jaar geleden
verloor papa zijn baan. Er veranderde van
alles. Er was niet meer genoeg geld om naar
de voetbalclub te gaan. Ook kon ik niet mee
op schoolreisje. Ik miste mijn vrienden. Mijn
ouders waren heel gestrest: ze maakten zich
zorgen om geld. Daardoor voelde ik me ook
niet goed. Het lukte me niet om huiswerk te
maken.”
Daan praatte er met zijn ouders over. Zij gingen
naar de gemeente. De gemeente kan helpen
als ouders niet genoeg geld hebben. Nu heeft
Daan een sportpas. Net als alle andere kinderen
heeft Daan recht op sport en spel, en het recht
om gehoord te worden.
Dit verhaal is gebaseerd op echte ervaringen
van kinderen.

Welk recht uit het kinderrechtenverdrag vind jij het allerbelangrijkst?

Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk
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Wat doet UNICEF in Nederland
In Nederland praat UNICEF onder andere met de overheid om de rechten van kinderen te verbeteren. Ook doet UNICEF onderzoek naar kinderrechten in Nederland en geeft ze advies aan
de regering. Hiervoor vraagt UNICEF graag de mening van experts: de jongeren zelf!
Jongerenpanel
UNICEF werkt op verschillende manieren
samen met jongeren. We hebben bijvoorbeeld
een jongerenpanel. Dit is een groep van 15
jongeren uit heel Nederland die ons advies
geven over ons werk.
Ook gaan ze zelf aan de slag met een project
en komen ze op voor de rechten van hun
leeftijdsgenoten. Zo zorgen jongeren ervoor
dat het nóg beter gaat met kinderrechten in Nederland. Het is heel belangrijk dat jongeren en
kinderen zoals jij hun stem laten horen. Het gaat tenslotte om jouw rechten!
Onderwijs
De droom van UNICEF is dat álle kinderen hun rechten kennen. Daarom zorgt UNICEF ervoor
dat jij op school kunt leren over kinderrechten. Bijvoorbeeld met dit spreekbeurtpakket! Ook
kun je op school een gastles krijgen van UNICEF, en er zijn allemaal leuke lessen en projecten
voor de klas.
Ken je het UNICEF Kinderrechten Filmfestival al? Kinderen bedenken verhalen over kinderrechten, en de leukste verhalen worden verfilmd. En die kinderen spelen dan zelf de hoofdrol!
Alle films komen op het populaire YouTube kanaal. En de allerbeste films van het jaar gaan
naar de finale in het mooie Tuschinski theater in Amsterdam.

Steeds meer kinderen weten hoe ze voor hun
rechten op kunnen komen. Dit gebeurt niet alleen
in Nederland, maar overal ter wereld. Kijk maar
naar Greta. Op school leerde zij dat zij haar
mening mag geven. Nu vraagt ze wereldwijd aandacht voor het klimaat: zij wil dat volwassenen
véél meer doen om de aarde te beschermen.
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Kinderrechten in de wereld
UNICEF helpt niet alleen kinderen in Nederland. Overal ter wereld zet UNICEF zich in voor de
rechten van kinderen.

Recht op bescherming
Stel je voor: je stapt in het vliegtuig. Na acht
uur vliegen kom je aan op één van de Nederlands Caribische eilanden: Bonaire, Saba,
en Sint Eustatius. Het is er best anders. Het
zonnetje schijnt, en in de zee zwemmen schildpadden.
Toch ben je in Nederland; de eilanden horen
bij het Nederlandse Koninkrijk. Maar op de
Cariben hebben de kinderen het niet even
goed als hier. Veel kinderen groeien op in armoede, of hebben het niet veilig thuis. Daarom helpt UNICEF. Bijvoorbeeld door leraren,
ouders en leerlingen te leren over kinderrechten. Ook geeft UNICEF advies aan de overheid, zodat ze kunnen zorgen dat het voor de
kinderen veilig is.

Recht op onderwijs
In Ivoorkust is heel veel plastic afval. Dat staat
rommelig, en is heel slecht voor het milieu en
de gezondheid. Daarom bouwt UNICEF een
recyclefabriek. In deze nieuwe fabriek worden
er bakstenen gemaakt van het plastic.
Raad eens waar ze voor gebruikt worden? Voor scholen! In Ivoorkust kunnen namelijk niet
alle kinderen naar school. Vaak is er niet genoeg plek in de klas, of er is geen school in de
buurt. Met de speciale bakstenen bouwt UNICEF nieuwe scholen. Zo vangt UNICEF twee
vliegen in één klap: er is minder plasticafval, en meer kinderen kunnen naar school.

Meer weten over het werk van UNICEF in het buitenland?

Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk
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Wat als het misgaat?
Als iedereen zich aan de kinderrechten hield, zou er voor elk kind goed gezorgd worden. Dat
is helaas niet zo. In ieder land zijn er ook kinderen die het niet goed hebben. Ze worden bijvoorbeeld verwaarloosd, mishandeld, of gepest. Gebeurt dat ook bij jou, of in je omgeving?
Dan kun je een paar dingen doen:
• Bespreek het met iemand die je vertrouwt, zoals je ouders of leraar.
• Mail of bel een Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Dat is gratis en wat je vertelt blijft geheim. Hier vind je een winkel in jouw buurt: www.kjrw.eu
• Bel of mail naar de Kinderombudsman. Die geeft advies over hoe je voor je rechten kunt
opkomen. Kijk op www.dekinderombudsman.nl

Wist je dat alle kinderen het recht hebben om hun rechten te kennen? Dat staat
in het kinderrechtenverdrag!

Meer weten over kinderrechten? Op het YouTube-kanaal van
het UNICEF Kinderrechten Filmfestival staan leuke filmpjes
over kinderrechten, bedacht door kinderen!
Bekijk bijvoorbeeld het filmpje “Gezond Alarm”.
Hij gaat over een paar hele gekke kinderen in de klas, die
heel veel van gezond eten houden.
Ze bedoelen dat het belangrijk is dat je weet wat de
kinderrechten zijn. Als iemand dan iets doet wat tegen
jouw rechten ingaat, kan je er wat van zeggen!

Bekende Kinderrechtenfans
Millie Bobby Brown is de jongste UNICEF ambassadeur
ooit. Millie is een bekende actrice,en grijpt elke kans aan
om haar mening te laten horen. Dat is tenslotte het recht
van ieder kind!
Ook Lionel Messi weet
hoe belangrijk kinderrechten zijn. Zonder het recht op sport en spel was hij misschien nooit zo goed geworden in voetbal!
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Laat je weten hoe je spreekbeurt ging?
Op het internet kun je heel veel leren. Er zijn namelijk

www.unicef.nl/spreekbeurt

www.schooltv.nl

veel websites met interessante informatie. Handig

www.kennisnet.nl

www.jeugdjournaal.nl

voor je spreekbeurt! Check de sites hiernaast om nóg

www.kidsweek.nl

www.zapp.nl

meer te weten te komen over kinderrechten en het
leven van kinderen. Blader snel verder, want op de
pagina’s hierna vind je leuke spelletjes die je met je
klasgenoten kan spelen!

Op de website van UNICEF vind je nog wat extra’s om van jouw spreekbeurt een
superspreekbeurt te maken. Bijvoorbeeld een powerpoint, en een quiz van Squla.

•

Mail naar school@unicef.nl

•

Stuur een WhatsApp: 06-33101349

•

Plaats je foto op Instagram @UNICEFNederland

Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk
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Aan de slag met Kinderrechten
KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal

Verticaal
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10. een ander woord voor religie
12. waar je heel goed in bent
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Echt en nep rechten
Jij bent natuurlijk nu een echte expert op het gebied van kinderrechten! Weet jij ook welke rechten echt zijn en
welke nep zijn? Doe de test!

Tip! Leuk om aan je klasgenoten uit te delen wanneer je je spreekbeurt houdt. Kunnen zij alle echte rechten eruit

Recht op

halen?

Recht op
zon

Recht op

tv kijken

een goede

Recht op

opvoeding

tegen
bescherming
g en
mishandelin
geweld

Recht op
gezondheidszorg

Recht op

Recht op

een feestje

enen
hippe scho

Recht op

Recht op

een grappige

water en voedsel

Recht op

meester of juf

Recht op

bescherming als
vluchteling

een ipad

Recht op

Recht op
een eigen

mening

je favoriete eten

Recht op
familie
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Recht op
een mobiele telefoon

Recht op
goede cijfers
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Recht op

sport en
ontspanning

