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UNICEF helpt kinderen in de hele wereld
UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is: ervoor zorgen dat alle
landen de rechten van kinderen respecteert en naleeft.

UNICEF helpt kinderen in meer dan 155 landen in de hele wereld. De organisatie zorgt onder andere voor:
•

schoon water

•

voeding

•

vaccinaties

•

onderwijs

•

bescherming (onder andere van straatkinderen, weeskinderen of tegen kinderarbeid)

UNICEF geeft geen geld, maar helpt regeringen bijvoorbeeld bij het opzetten van nieuwe scholen of
voedselprogramma’s. Bij rampen geeft UNICEF noodhulp. Zoals na de tyfoon op de Filipijnen, na de aardbeving in
Haïti of de overstromingin Pakistan.

Samen bereiken we meer
UNICEF probeert altijd zoveel mogelijk samen te werken met regeringen en andere hulporganisaties. Bijvoorbeeld
met het Rode Kruis. Ook werkt UNICEF altijd nauw samen met organisaties en mensen uit het land zelf.

Alle kinderen hebben rechten
UNICEF maakt overheden en organisaties duidelijk dat zij de rechten van kinderen moeten respecteren.
Ook in Nederland.
Een andere belangrijke taak van UNICEF is voorlichting geven over kinderen en hun rechten. Bijvoorbeeld via
brochures, tijdschriften en websites.
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Cijfers over de kinderen in de wereld
•

Naar schatting moeten in de hele wereld 150 miljoen kinderen tussen de 5 en 14 jaar werken onder
zware omstandigheden.

•

Ruim 59 miljoen kinderen gaat niet naar de basisschool. 53% hiervan is meisje.

•

Jaarlijks overlijden ongeveer 3 miljoen kinderen aan de gevolgen van ondervoeding.

•

663 miljoen mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater.

•

1,2 miljoen kinderen sterven aan de gevolgen van diarree (door gebrek aan schoon water).

•

UNICEF schat dat ruim 1 miljard kinderen in landen of gebieden wonen waar gewapende
conflicten zijn. Bijna een derde van deze kinderen is jonger dan 5 jaar.

•

Wereldwijd zijn er 48 miljoen kinderen op de vlucht.

Wat heeft UNICEF zoal bereikt?
•

Sinds 1998 heeft UNICEF meer dan 100.000 kindsoldaten bevrijd, opgevangen en/of teruggebracht
naar hun familie.

•

In 2010 kregen meer dan 15 miljoen kinderen in noodhulpsituaties toegang tot schoon drinkwater
en toiletten en voorlichting over hygiëne.

•

Meer dan de helft van alle kinderen wereldwijd wordt ingeënt met vaccins die UNICEF geleverd
heeft.

•

Mede dankzij UNICEF is de ziekte polio bijna uitgeroeid.

•

In 93 landen krijgen kinderen beter onderwijs doordat de scholen kindvriendelijk zijn gemaakt.
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UNICEF en kinderrechten

Sinds wanneer bestaat UNICEF?

Andere belangrijke kinderrechten zijn

UNICEF is op 11 december 1946 opgericht voor

bijvoorbeeld:
•
recht op onderwijs
•
recht op bescherming tegen kinderarbeid
•
recht op een eigen mening
•
recht op een naam en een nationaliteit
•
recht op bescherming tegen mishandeling
en geweld

kinderen die slachtoffer waren van de Tweede
Wereldoorlog. In 1950 hadden deze kinderen
UNICEF niet meer echt nodig. Maar er waren wel
heel veel kinderen in andere delen van de wereld
die dringend hulp konden gebruiken. Zoals in
Oost-Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië.
UNICEF is toen begonnen om deze kinderen te

Wat is het Kinderrechtenverdrag?

helpen.

In

1989

namen

de

Verenigde

Naties

het

‘Internationaal Verdrag voor de Rechten van het

Wat zijn kinderrechten?

Kind’ aan. Maar dat is zo’n lange naam dat we

Kinderrechten zijn rechten die minimaal nodig

het meestal het Kinderrechtenverdrag noemen.

zijn om ervoor te zorgen dat je gezond en veilig

In dit verdrag staan 54 artikelen met afspraken

kunt opgroeien. Zodat je niet alleen lichamelijk

over de rechten van kinderen en jongeren tot 18

gezond kunt zijn maar ook geestelijk. Daarom is

jaar. Bijna alle landen in de wereld, namelijk 196,

het recht op sport en ontspanning bijvoorbeeld

hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend.

ook een kinderrecht. Het is namelijk goed voor

Nederland deed dat in 1995. Na ondertekening

je ontwikkeling en voor je hersens om je ook te

moest Nederland de wet aanpassen zodat alles

ontspannen.

klopt met wat er in het verdrag staat.
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In 1995 wordt Nederland lid van het verdrag, wat

UNICEF Nederland is er daar één van. Deze 34

betekent dat Nederland leeft volgens de regels

comités proberen zoveel mogelijk geld bij elkaar te

van het verdrag.

krijgen voor het werk van UNICEF Internationaal.
Het hoofdkantoor van UNICEF Nederland bevindt

Wat betekent UNICEF?

zich in Den Haag.

UNICEF is een afkorting van United Nations
betekent Kindernoodfonds van de Verenigde

Hoe komt UNICEF aan geld om kinderen
te helpen?

Naties. Het woord ‘Emergency’ (nood) klopt nu

UNICEF is afhankelijk van vrijwillige bijdragen.

eigenlijk niet meer, omdat UNICEF veel meer

Mensen, bedrijven, scholen en verenigingen

doet dan alleen noodhulp geven. UNICEF helpt

steunen UNICEF met giften of worden lid van

kinderen in de hele wereld juist voor de lange

UNICEF. En vrijwilligers halen geld op via allerlei

termijn. Maar zonder de –E van ‘Emergency’ zou

activiteiten en andere evenementen. Soms geeft

er UNICF staan. En dat is zo lastig uit te spreken.

de Nederlandse regering ook geld aan UNICEF

International Children’s Emergency Fund. Dat

voor bepaalde projecten.

Waar zit UNICEF?
Het hoofdkantoor van UNICEF Internationaal is
gevestigd in New York. In meer dan 156 landen
heeft UNICEF zogenoemde veldkantoren. Daar
worden de hulpprojecten voor kinderen geregeld
en uitgevoerd. Verder zijn er in 34 rijkere landen
zogenoemde Nationale UNICEF Comités.
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UNICEF logo
Wat betekent het logo van UNICEF?
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).
UNICEF is de kinderrechten-organisatie van de VN.

NEDERLAND
Wat is er op 20 november?
Op 20 november 1989 hebben de Verenigde Naties het
Kinderrechtenverdrag aangenomen. Daarom is het op
20 november altijd de internationale kinderrechtendag.

UNICEF helpt kinderen
in meer dan 155 landen.
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UNICEF ambassadeurs

Wat zijn UNICEF ambassadeurs?
UNICEF ambassadeurs zijn beroemde mensen die meehelpen om het werk van UNICEF in het nieuws
te krijgen. Of om mensen lid te maken van UNICEF. Beroemde mensen krijgen namelijk veel aandacht.
En daarom kunnen ze ook veel aandacht voor het werk van UNICEF vragen. Voorbeelden van UNICEF
ambassadeurs zijn:
•

Voetballer Lionel Messi

•

Zanger Robbie Williams

•

Zangeres en actrice Selena Gomez

•

Zangeres Shakira

•

Presentator Klaas van Kruistum

•

Tennisser Novak Djokovic

En voetbalclub FC Barcelona maakt reclame voor UNICEF op de shirts van de spelers. Eerst stonden ze
voor op het shirt. En nu op de achterkant.
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Laat je weten hoe je spreekbeurt ging?
Op het internet word je snel wijzer. Er zijn namelijk veel

www.unicef.nl/school

www.kinderrechten.nl

sites met interessante informatie. Handig wanneer je

www.kennisnet.nl

www.schooltv.nl

een spreekbeurt moet houden of een werkstuk moet

www.kidsweek.nl

www.jeugdjournaal.nl

maken! Via het internet kun je bijvoorbeeld een hoop te
weten komen over het leven van kinderen in andere
landen.

• Mail naar school@unicef.nl
• Stuur een WhatsApp: 06-33101349
• Plaats je foto op Instagram @UNICEFNederland
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