Elk kind heeft het r echt om ...

Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders
voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze.
Kinderrechten zijn de speciale rechten van het kind. Bijvoorbeeld, je hebt het recht
om gezond eten te krijgen. Als kind hoef je er niet eerst voor te betalen of voor te
werken. Dat moeten je ouders doen. Een ander voorbeeld van een kinderrecht is:
het recht om verzorgd te worden als je ziek bent of gewond. Je hebt ook recht op
bescherming tegen alles wat gevaarlijk is en slecht voor jou is. Je hebt het recht te
zeggen wat je denkt, dus je mening te zeggen. En er is ook het recht om met
andere kinderen samen te komen.
Iedereen tot 18 jaar heeft kinderrechten. Daar word je mee geboren. Er zijn
mensen die soms proberen om een kinderrecht voor een tijdje af te pakken.
Wanneer iemand geen rekening houdt met een kinderrecht, zeggen we dat hij je
rechten schendt.
Niemand kan jouw rechten voor altijd wegnemen. Men mag jou bijvoorbeeld
verbieden om een tijdje te spelen. Dat is dan een straf. Maar, niemand mag je
verplichten om nooit meer te spelen. Dat is je recht op spel afpakken.
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De kinderrechten komen niet uit één land. Een grote
groep van ministers uit alle landen heeft die samen
bedacht. Die groep heet de Verenigde Naties.
(Naties zijn landen. En naties die verenigd zijn,
wil zeggen dat die landen samenwerken) Dus
de Verenigde Naties is een groep landen. De
ministers van die landen komen samen om
afspraken te maken.
Bijvoorbeeld om minder oorlog te voeren. Zo
hebben zij afgesproken dat alle mensen rechten
hebben. Ze beslisten ook dat kinderen hun eigen
rechten moeten hebben. Ons land is ook lid van de
Verenigde Naties. Daarom moet iedereen in ons land
zich aan de kinderrechten houden.
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Die afspraak om de kinderrechten te beschermen staan op papier. Een
afspraak op papier heet een wet. Een wet afgesproken tussen
verschillende landen is een verdrag. Het is een lange lijst geworden
en noemt: het “Verdrag inzake de Rechten van het Kind”. Dus, het
kinderrechtenverdrag. De ministers van alle landen van de
Verenigde Naties hebben hun handtekening onder dat Verdrag
gezet. Door het te ondertekenen, beloven ze om de afspraak niet
te breken en de kinderrechten te zien als wetten.
Sommige kinderrechten staan in het Verdrag bij elkaar
geschreven, dat heet dan een artikel. Het Verdrag van de Rechten
van het Kind telt 54 artikels. Artikels 1 tot en met 41 gaan over de
kinderrechten. De andere artikels gaan over het Verdrag zelf. De
belangrijkste artikels over de kinderrechten kan je in dit boekje lezen.
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De tekst van het verdrag
De landen van de Verenigde Naties willen
een betere wereld. Daarom maken zij veel
afspraken en schrijven ze verdragen. In
sommige van die verdragen staat dat
kinderen

extra

aandacht

verdienen.

Daarom werd een speciaal Verdrag
ondertekend over de rechten van het kind.
Dit “Verdrag inzake de Rechten van het
Kind” werd aanvaard op 20 november 1989.
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DE ARTIKELS OVER DE KINDERRECHTEN
ARTIKEL 1
Kinderrechten tellen voor iedereen die jonger is dan 18 jaar.
ARTIKEL 2
De kinderrechten zijn er voor alle kinderen.
ARTIKEL 3
Wanneer iemand iets beslist, moet altijd eerst gedacht worden of dat wel goed voor
het kind is. Als de ouders dat niet kunnen, dan moeten andere volwassenen dat in
hun plaats doen. Er moet gekozen worden voor hetgeen het beste is voor het kind.
ARTIKEL 4
In alle landen moet het nodige gedaan worden voor de kinderrechten.
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DE ARTIKELS OVER DE KINDERRECHTEN

ARTIKEL 5
De verzorging en de bescherming van het kind gebeuren in de eerste plaats
door de ouders en de familie. Volwassenen moeten daarbij rekening
houden met de leeftijd van het kind.
ARTIKEL 6
Het kind heeft het recht om zo goed mogelijk te leven en op te groeien.
ARTIKEL 7
Elk kind heeft bij geboorte recht op een naam. Het heeft het recht om
zijn ouders te kennen en door hen verzorgd te worden. Het kind heeft
recht in een land te wonen. Als je in België geboren wordt, krijg je een
eigen voornaam en de familienaam van je vader. Je bent dan een Belg.
ARTIKEL 8
Een kind moet zijn naam, woonplaats en familie kunnen behouden.
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ARTIKEL 9
Elk kind heeft het recht om met zijn ouders samen te leven.
Wanneer de ouders scheiden of niet meer willen samenleven,
zal het kind niet langer met zijn twee ouders samen kunnen wonen.
Als ouders hun kind niet genoeg verzorgen zal het kind bij iemand
anders moeten wonen. Kinderen die door hun ouders mishandeld
of verwaarloosd worden, zullen van bij hun ouders weggehaald
worden. Toch blijft het kind dan het recht hebben te weten waar zijn
ouders zijn en mag hij ze nog steeds zien.
In elk geval moet geluisterd worden naar wat het kind ervan
denkt, vooraleer er iets beslist wordt.
ARTIKEL 10
Om samen te zijn met zijn ouders, heeft elk kind het recht om een
land te verlaten en terug binnen te komen.
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DE ARTIKELS OVER DE KINDERRECHTEN

ARTIKEL 11
Een kind mag niet zonder toestemming van
de beide ouders weggebracht worden naar
een ander land of vastgehouden worden in
het buitenland.
ARTIKEL 12
Elk kind heeft het recht om vrij zijn mening te
geven. Met die mening moet rekening
gehouden worden. Bij een belangrijke
beslissing die over het kind gaat, moet de
mening van het kind eerst gehoord worden.
ARTIKEL 13
Het kind heeft recht op informatie. Het mag
dus alles weten wat nodig is om een mening
over iets te hebben. Het kind mag zelf kiezen
op welke manier hij zijn mening aan anderen
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wil geven, bijvoorbeeld: door te spreken, door te schrijven of door kunst. Enkel
wanneer het kind door zijn mening te geven iemand anders zijn rechten afneemt,
mag het dat niet doen.
ARTIKEL 14
Een kind heeft het recht om ideeën te hebben over de mens en de wereld. Het
mag in iets geloven en aanvoelen wat goed en kwaad is. Elk kind heeft recht op
een godsdienst. De ouders zullen de kinderen hierbij helpen.
ARTIKEL 15
Elk kind heeft het recht om met anderen samen te komen of een clubje op te
richten. Maar dit mag niet als je het op een manier doet waardoor je iemand
anders zijn rechten afneemt.
ARTIKEL 16
Niemand mag zich zonder goede reden bemoeien met het leven van een kind. Zo
mag niemand zonder toestemming bij het kind alleen thuis komen, zijn brieven
lezen of het kind een slechte naam geven.
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DE ARTIKELS OVER DE KINDERRECHTEN

ARTIKEL 17
Door de kranten, de radio, de tv en het internet moet een kind kunnen te weten
komen wat belangrijk voor hem is.
Volwassenen moeten ervoor zorgen dat kinderen niet naar zaken kijken of
luisteren die niet geschikt voor hen zijn. Kinderen moeten kunnen lezen in
kinderboeken.
Er moeten ook boeken en programma’s op radio en tv zijn voor de kinderen die
een andere taal spreken of van een ander land zijn.
ARTIKEL 18
De ouders helpen het kind op te groeien.
Zowel de vader als de moeder doen dit. Als de ouders
dit niet kunnen, zullen ze hierbij geholpen worden of
zal iemand anders dit in hun plaats doen.
Op de uren dat ouders niet voor hun kinderen kunnen
zorgen omdat ze werken, moeten de kinderen
naar een kinderopvang kunnen.
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ARTIKEL 19
Niemand mag kinderen slecht behandelen. Er moet voor gezorgd worden dat een
kind niet gepest of geslagen wordt, ook niet door de ouders. Een kind moet altijd
verzorgd worden als dat nodig is. Kinderen moeten altijd beschermd worden
tegen mishandeling.
ARTIKEL 20
Een kind dat niet bij zijn eigen ouders kan blijven, moet geplaatst worden bij een
ander gezin of in een tehuis bij andere kinderen.
Dat kind zit dan beter bij mensen die rekening houden met zijn taal, godsdienst
en het land waaruit het komt.
ARTIKEL 21
Een kind dat echt nooit meer bij zijn eigen ouders terug kan, krijgt nieuwe ouders.
Zoiets heet adoptie. Zoiets kan enkel gebeuren met de toestemming van de
rechter. Voor kinderen bij wie adoptie in eigen land niet kan, worden nieuwe
ouders in een ander land gezocht. Adoptie gebeurt alleen als het leven van het
kind er beter van wordt.
13

DE ARTIKELS OVER DE KINDERRECHTEN

ARTIKEL 22
Soms vluchten kinderen weg uit hun land. Omdat er bijvoorbeeld
geen eten is of er een oorlog is. Die kinderen moeten
speciaal geholpen worden, ook om hun familie terug te vinden.
ARTIKEL 23
Een gehandicapt kind moet extra verzorgd worden. Het moet
kunnen meedoen met andere kinderen. Het moet de kans
krijgen om alles zelf te doen.
Als het volwassen is, moet het zoveel mogelijk kunnen wat
iemand zonder handicap kan. De ouders van een
gehandicapt kind moeten speciale hulp krijgen om hun kind
te verzorgen.
ARTIKEL 24
Elk kind heeft het recht om gezond te zijn. Alles wat slecht is voor de
gezondheid van een kind moet verboden worden.
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Ouders moeten hun kinderen beschermen tegen ziektes en
ongevallen. Als een kind ziek is, moet het door een dokter
behandeld worden. Zwangere vrouwen en pasgeboren baby’s
moeten speciale zorg krijgen. Er moeten zo weinig mogelijk
baby’s en kinderen sterven. Alle kinderen over gans de wereld
moeten drinkbaar water hebben en niemand mag honger lijden.
Kinderen mogen geen gevaar lopen door de milieuvervuiling.
Volwassenen en kinderen krijgen informatie over hoe de
gezondheid van kinderen kan verbeterd worden.
ARTIKEL 25
Een kind dat niet bij zijn ouders woont, moet goed behandeld
worden. Dat moet men regelmatig controleren.
ARTIKEL 26
Een kind mag niet in armoede leven. Ouders die geld tekort
hebben, moeten geholpen worden.
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DE ARTIKELS OVER DE KINDERRECHTEN

ARTIKEL 27
Elk 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 geraken, zullen ze geholpen worden.
ARTIKEL 28
Elk kind heeft het recht om naar school te gaan.
Kinderen moeten, tot ze een bepaalde leeftijd
hebben, verplicht worden om naar school te
gaan. Alle kinderen op school moeten
evenveel kansen krijgen. Kinderen die
jonger dan twaalf jaar zijn, moeten gratis
naar school kunnen. Kinderen moeten zolang
mogelijk naar school kunnen gaan. Ouders en
kinderen moeten geleerd worden welke
soorten scholen er bestaan. Kinderen
moeten zich op school goed voelen.
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ARTIKEL 29
Een kind moet op school van alles kunnen leren en doen. Het moet getoond
worden wat het goed kan. Op school moet geleerd worden over de rechten van de
mens. Elk kind moet geleerd worden om respect te hebben voor mensen met een
andere taal of uit een ander land. Een kind moet weten dat iedereen op de wereld
gelijk is. Elk kind moet geleerd worden eerbied te hebben voor de natuur.
De school moet het kind voorbereiden op het leven als volwassene.
ARTIKEL 30
Een kind uit een ander land mag niet verboden
worden om zijn taal te spreken. Hij mag samenkomen
met andere mensen van dat land en zijn eigen
gewoontes en godsdienst hebben.
ARTIKEL 31
Elk kind heeft recht op rust en vrije tijd.
Iedereen mag spelen, sporten en met kunst bezig zijn.
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DE ARTIKELS OVER DE KINDERRECHTEN

ARTIKEL 32
Kinderen mogen geen zwaar werk doen. Niemand mag gevaarlijk of ongezond
werk doen. Jonge kinderen mogen niet de ganse dag werken om geld te
verdienen.
ARTIKEL 33
Kinderen moeten beschermd worden tegen het gebruik van drugs. Ze mogen ze
niet kopen of verkopen. Kinderen mogen niet toegelaten worden om drugs te
maken. Kinderen mogen niet zien hoe volwassenen drugs gebruiken.
ARTIKEL 34
Niemand mag een kind gebruiken voor seks. Zelfs foto’s en films van blote
kinderen zijn verboden.
ARTIKEL 35
Volwassenen moeten opletten dat kinderen niet ontvoerd of verkocht worden.
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ARTIKEL 36
Volwassenen moeten ervoor zorgen dat een kind niet
verplicht wordt om iets te doen dat schadelijk is voor hem.
ARTIKEL 37
Kinderen die opgesloten worden omdat ze iets verkeerd
gedaan hebben, mogen nooit bij volwassenen in een
gevangenis zitten. Kinderen kunnen nooit de doodstraf of
een levenslange gevangenisstraf krijgen. Kinderen mogen
nooit gefolterd worden. Opsluiting kan pas als het echt niet
anders kan. Opgesloten kinderen mogen niet slecht
behandeld worden. Ze mogen hun ouders zien en
moeten hulp krijgen van iemand.
De rechter en de mensen van de
politie of van de gevangenis moeten
steeds alle regels volgen.
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DE ARTIKELS OVER DE KINDERRECHTEN

ARTIKEL 38
Geen enkel kind, dat jonger is dan 15 jaar, mag in het leger om te
vechten in een oorlog. Kinderen die wonen in een land waar het
oorlog is, krijgen extra bescherming en verzorging.
ARTIKEL 39
Alle kinderen die slecht behandeld geweest zijn, of bij wie iets
heel ergs gebeurd is, moeten speciale hulp krijgen.
ARTIKEL 40
Een kind dat verdacht wordt van een misdaad moet juist
behandeld worden. Er moet een bewijs zijn dat het kind iets
deed tegen de regels. Het kind moet door een advocaat
verdedigd worden. Als opsluiting niet echt nodig is,
gebeurt dit beter niet.
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ARTIKEL 41
Als de wetten van het land de kinderen nog meer rechten geeft dan dit Verdrag,
dan tellen die wetten eerst.
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D E

A R T I K E L S

O V E R

ARTIKEL 42XX
Volwassenen moeten de kinderrechten zoveel
mogelijk bekendmaken bij kinderen en
volwassenen.
ARTIKEL 43XX
In elk land wordt een groep mensen gezocht
die veel over kinderen en hun rechten weten.
Deze specialisten zullen erover waken dat er
eerbied voor de kinderrechten is.
Die specialisten uit alle landen komen
regelmatig samen. Die groep heet het ‘Comité
voor de Rechten van het Kind’. Het leest alle
teksten die de landen opsturen en geeft
daarover een mening.
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H E T

V E R D R A G

ARTIKEL 44
De ministers moeten teksten schrijven waarin ze bewijzen hoe er in hun land voor
de kinderrechten gewerkt wordt.
ARTIKEL 45
Het is de bedoeling dat iedereen tezamen werkt aan de rechten van alle kinderen
over de hele wereld.
ARTIKEL 46
Elk land op de wereld mag het Verdrag ondertekenen.
ARTIKEL 47
Binnen één land moeten alle ministers akkoord zijn om het Verdrag te
ondertekenen.
ARTIKEL 48
Als een nieuw land wil meedoen, moet de Verenigde Naties dat eerst goedkeuren.
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DE ARTIKELS OVER HET VERDRAG

ARTIKEL 49
Het Verdrag begint te tellen een maand na het goedkeuren en ondertekenen.
ARTIKEL 50
De ministers van een land kunnen voorstellen om een deel van het Verdrag te
veranderen. Daarover moet dan gestemd worden door de Verenigde Naties.
ARTIKEL 51
Sommige ministers laten in het Verdrag opschrijven dat het in hun land moeilijk is
om alle kinderrechten volledig te volgen. Er kan dan door de Verenigde Naties
beslist worden om dat land niet toe te laten om het Verdrag te ondertekenen.
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ARTIKEL 52
De ministers van een land kunnen per brief laten weten aan de Verenigde Naties
dat ze niet meer meedoen met het Verdrag.
ARTIKEL 53
Alle ondertekende kopieën van het Verdrag worden bijgehouden door de baas
van de Verenigde Naties.
ARTIKEL 54
Het eerste Verdrag wordt bewaard door de baas van de Verenigde Naties.

Deze brochure werd gemaakt door tZitemzo vzw en is
geschreven voor kinderen van 9 tot 12 jaar.
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WAT IS tZITEMZO?
Je kan je recht terugkrijgen als iemand het afpakt.
Als je protesteert, eis je je recht op. Kinderen kunnen niet altijd
op hun eentje vechten voor hun rechten. Volwassenen moeten
daarbij soms helpen. Daarvoor ga je bij mensen die je
vertrouwt, bijvoorbeeld: je ouders, je familie, je buren of
mensen op school.
Als dat niet helpt, dan kan je naar tZitemzo. Daar verkopen
ze natuurlijk geen kinderrechten. Neen, daar vertellen ze
kinderen over hun rechten. tZitemzo is een huis waar
kinderen en jongeren alles te weten komen over hun rechten.
Wanneer je kinderrechten geschonden worden, kan je daar
terecht voor hulp. Je kan er komen protesteren als je vindt dat
iemand je rechten schendt.
Alle hulp die je in tZitemzo krijgt, is gratis.
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TZITEMZO - VRAAG HET AAN LILY
Hoogstraat 81, 9000 Gent
Tel: 09 233 65 65
E-mail: info@tzitemzo.be
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Surf naar onze website op www.tzitemzo.be

VU: Karin Maes - Hoogstraat 81- 9000 Gent

