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Inleiding
Dit boek gaat over de rechten van het kind.
Elk kind ter wereld heeft rechten. Zoals
het recht op onderwijs. En het recht op een
veilig huis. Die rechten zijn opgeschreven
in een verdrag. Bijna alle landen ter wereld
hebben dit verdrag ondertekend.

Mis
Toch is er nog veel mis met kinderrechten. Niet alleen
in arme landen. Ook in Nederland! Ook weten lang
niet alle kinderen (en hun ouders) dat ze bepaalde
rechten hebben. Wist jij bijvoorbeeld dat jouw ouders
niet in je telefoon of dagboek mogen kijken zonder
jouw toestemming? En dat spelen niet alleen leuk is,
maar ook nog eens jouw recht?
Eenvoudig uitgelegd
In dit boek lees je er meer over. En ook
over alle andere belangrijke regels uit het
kinderrechtenverdrag. Eenvoudig uitgelegd. Met
voorbeelden en foto’s. En zonder moeilijke woorden
of lange zinnen. Want ook daar heb je recht op!

5

Wist jij dat je ouders
niet in jouw telefoon
mogen kijken?

Hoofdstuk 1

Het ontstaan van
de kinderrechten
Elk kind ter wereld heeft rechten.
Kinderrechten zijn regels en afspraken
over onderwerpen waarmee je als kind
te maken krijgt. Vanaf je geboorte tot je
achttiende verjaardag. De rechten gaan
bijvoorbeeld over onderwijs, wonen en
ouders. Maar ook over kindermishandeling
en kinderarbeid.
Verenigde Naties
Kinderrechten staan in het Verdrag voor de Rechten
van het Kind. Dit verdrag is
bedacht door de Verenigde
Naties (VN). De VN is een
organisatie die in 1945 is
opgericht. Bijna alle landen
zijn lid van de VN. Ze werken
samen en maken afspraken
met elkaar. Bijvoorbeeld op
het gebied van veiligheid,
handel en rechten.
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Aangenomen
Het kinderrechtenverdrag verscheen op
20 november 1989. Inmiddels hebben
195 landen het verdrag ondertekend.
Dat zijn bijna alle landen ter wereld.
Op één na: Amerika.
Beloven
Het verdrag bestaat uit 54 regels. Landen die het
verdrag hebben ondertekend, beloven dat ze zich aan
alle regels houden. De VN controleert of ze dat ook
echt doen. Elke vijf jaar moeten landen laten weten
wat ze hebben gedaan voor de kinderrechten.
Gediscrimineerd
Toch houden veel landen zich niet aan hun belofte.
Er is nog veel mis met kinderrechten in de wereld.
Miljoenen kinderen gaan niet naar school. In veel
landen worden kinderen gediscrimineerd, vanwege
hun godsdienst of ras. Omdat ze arm zijn. Of
gehandicapt. Er leven nog altijd kinderen op straat.
En er vechten zelfs kinderen mee in oorlogen.
Straf
De VN kan geen straf uitdelen als landen de regels
uit het verdrag overtreden. Maar houdt een land zich
niet aan regels? Dan schrijft de VN wel een negatief
verslag. Dat gaat de hele wereld over. En regeringen
zijn daar meestal niet blij mee.
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Er is nog veel mis
met kinderrechten
in de wereld.

Het is natuurlijk geen beste reclame voor jouw land
als blijkt dat kinderrechten niet serieus genomen
worden!
Organisaties
Naast de VN zelf, zetten ook veel organisaties zich in
voor de rechten van het kind. Zoals Unicef, Amnesty
International en Defence for Children. Zij proberen
de levens van kinderen over de hele wereld te
verbeteren. Ook controleren ze hoe landen omgaan
met kinderrechten. Gaat het mis? Dan schrijven ze
daar rapporten over. En ze proberen regeringen aan
te sporen om kinderrechten serieus te nemen.
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Nederland is een rijk en veilig land.
Maar ook hier wordt niet altijd genoeg
gedaan voor kinderrechten.

Nederland
Nederland is een rijk en veilig land. Maar ook hier
wordt niet altijd genoeg gedaan voor kinderrechten,
vindt de VN. Zo komt in Nederland nog te veel
kindermishandeling voor. En zijn de wachtlijsten
bij jeugdzorg te lang. Ook worden kinderen van
asielzoekers vaak anders behandeld dan Nederlandse
kinderen. Terwijl ze dezelfde rechten hebben.
Ombudsman
In Nederland is er de Kinderombudsman. Dat is
iemand die controleert of de regering zich aan de
regels uit het kinderrechtenverdrag houdt. Daarbij
krijgt hij hulp van een aantal werknemers. Samen
checken ze of de regering, maar ook scholen en
instellingen, zich aan de rechten van het kind
houden. Ke kinderombudsman doet elk jaar verslag
aan de Tweede Kamer. In zijn verslag staat wat er nog
moet verbeteren op het gebied van kinderrechten.
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Hoofdstuk 2

Veertig
kinderrechten
Het kinderrechtenverdrag bestaat uit 54
regels. Hieronder staan de belangrijkste
veertig. En regels 41 tot en met 54? Daarin
staat hoe landen moeten omgaan met het
kinderrechtenverdrag. Zo staat er dat elke
regering moet laten controleren of ze zich
aan de regels houden.
>> REGEL 1
WAT WORDT ER BEDOELD MET ‘KIND’?
Vanaf je geboorte tot je achttiende verjaardag ben
je een kind.

>> REGEL 2
GEEN DISCRIMINATIE
Het Verdrag voor de Rechten van het Kind is bedoeld
voor álle kinderen. Voor de wet zijn alle kinderen
gelijk. Of je nu dik bent of dun. Homo of hetero.
Zwart of blank. Met of zonder beperking.
Discriminatie is verboden. Je mag dus nooit worden
gepest omdat je ‘anders’ bent.
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Of je nu geboren wordt in de sloppenwijken van Rio
de Janeiro in Brazilië, of als kind van een miljonair
uit Wassenaar. Ook de regering moet alle kinderen
hetzelfde behandelen. En ervoor zorgen dat elk
kind wordt beschermd tegen discriminatie. Door
bijvoorbeeld voorlichting over discriminatie te geven
op scholen. Of door meldpunten op te richten waar
mensen die worden gediscrimineerd terechtkunnen.

Voor de wet zijn alle
kinderen gelijk.
Of je nu dik bent of
dun. Homo of hetero.
Zwart of blank. Met
of zonder beperking.

voorbeeld bij regel 2

Het verhaal van Dean
Dean (11 jaar) ging op zomerkamp. Daar werd hij elke dag
uitgescholden door een jongen. Die noemde hem ‘aap’. Ook zei hij
steeds ‘hé, neger’ tegen Dean. Dean werd er verdrietig van, en boos.
Toen hij weer thuiskwam, is Dean samen met zijn moeder naar het
Anti Discriminatie Bureau (ADB) gegaan. Het ADB is een meldpunt
dat is opgericht door de regering. Om mensen te beschermen tegen
discriminatie. Het ADB heeft naar Deans verhaal geluisterd. En is gaan
praten met de leiding van het zomerkamp. De leiding gaat er in de
toekomst beter op letten dat kinderen niet meer worden gepest en
gediscrimineerd tijdens zomerkamp.
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