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RECHTEN VAN HET KIND (Handout) 
 
Over de gehele wereld wonen kinderen. AI heel lang is het duidelijk dat er niet altijd goed voor kinderen 
gezorgd wordt, of dat er slecht naar kinderen wordt geluisterd. Daarom hebben van alle landen de regeringen 
besloten daar iets aan te doen. Ze hebben met elkaar besproken wat belangrijk is: waar kinderen recht op 
hebben. Zo zijn `De rechten van het kind' ontstaan. De meeste landen willen hier zorg voor dragen. Ze willen 
dat in hun land kinderen weten dat er afspraken zijn over hun rechten. Zodat kinderen veilig en gelukkig 
kunnen opgroeien. Dit betekent dat deze kinderen, wanneer ze zelf volwassen zijn, ook goed voor kinderen 
zullen zorgen. Nu is dat vaak nog niet zo. Er zijn veel kinderen die zonder rechten opgroeien. Kinderen ook die 
het slecht hebben.  
 
Omdat ze toevallig in een land geboren zijn waar kinderen niet meetellen. Of omdat ze met hun ouders in een 
vreemd land terecht zijn gekomen en de inwoners van dit nieuwe land nog niet zo goed voor deze nieuwe 
kinderen willen zorgen. Misschien wel omdat ze deze `buitenlanders' wat vreemd vinden en eerst de kat uit de 
boom willen kijken. Want als je ergens nieuw komt en vreemd bent, wordt er gauw gedacht dat je anders bent 
en dus geen recht hebt op hetzelfde. De rechten van het kind gelden echter voor alle kinderen! Dat zie je al, als 
je nummer I van deze 10 rechten gaat lezen.  
 
Recht 1  
Het doet er niet toe uit welk land je komt. Het doet er niet toe welke kleur je huid heeft. Je bent minstens zo 
belangrijk als een dikke, machtige meneer.  
 
Recht 2  
Alle kinderen op de wereld moeten genoeg te eten krijgen, om te groeien. De grote mensen moeten ervoor 
zorgen dat hun geen kwaad overkomt.  
 
Recht 3  
Of je nu een Tibetaan bent, of een Mexicaan, of een Nederlander, dat maakt niets uit; als je maar ergens bij 
hoort. Of je nou Dag heet, of Tamarinde, of Nicolaï, allemaal best; als je maar een naam hebt. Door een naam 
te hebben en ergens bij te horen ben je iemand. Daar heb je recht op.  
 
Recht 4  
leder kind moet ergens kunnen wonen. leder kind moet ergens kunnen spelen. En als hij ziek is moeten zijn 
ouders goed voor hem kunnen zorgen.  
 
Recht 5  
Als er iets mis is met je been, of met je hoofd, of met wat dan ook, dan heb je recht op extra zorg. De wereld 
met alle prachtige dingen erin is er ook voor jou.  
 
Recht 6  
Iedereen heeft liefde nodig, maar kinderen vooral. Ouders houden natuurlijk het meest van hun eigen kinderen, 
maar ze moeten ook een beetje van hun liefde aan andere kinderen geven, vooral aan kinderen die geen ouders 
meer hebben.  
 
Recht 7  
Alle kinderen moeten naar school kunnen gaan, om iets te leren. En ze moeten met andere kinderen kunnen 
spelen en niet eenzaam zijn.  
 
Recht 8  
Als het regent en stormt moet je kunnen schuilen.  
 
Recht 9  
Je kunt je moeder best helpen met tafeldekken, maar je heeft niet te werken om geld te verdienen. Je hebt wel 
wat anders te doen: spelen, leren, groot worden. Niemand heeft het recht kinderen wreed te behandelen of uit 
te buiten.  
 
Recht 10  
Het is fijn dat alle kinderen deze rechten hebben. Wees vriendjes met ze, waar ze ook vandaan komen, welke 
kleur hun huid ook heeft. Doe maar net of ze een beetje je broertjes en zusjes zijn. 
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Ontstaan van het Verdrag voor de Rechten van het Kind 
 
De rechten van het kind zijn vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. 
Maar dat is niet altijd zo geweest. Eeuwenlang werd er geen speciale aandacht besteed aan kinderen. Pas vanaf 
de zeventiende en achttiende eeuw werden kinderen als een aparte categorie mensen gezien. En pas vanaf het 
begin van de twintigste eeuw werden in de meeste Westerse landen wetten ter bescherming van kinderen 
ingevoerd. Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) boden Save the Children en het Rode Kruis hulp aan 
kinderen in het door de oorlog geteisterde Europa. Beide organisaties vonden dat er ook het een en ander 
over hulp aan kinderen op papier moest worden gezet. Door hun inspanning en samenwerking kwam in 1924 
de Verklaring van Genève tot stand. De grondlegster van het verdrag is Eglantyne Jebb, een Britse activiste die in 
1923 het ‘Handvest voor de rechten van het Kind’ schreef. Jebb is ook de grondlegster van Save the Children. 
Deze verklaring is eigenlijk het eerste document waarmee de rechten van kinderen internationaal vorm kregen.  
 
Na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) werd de Verklaring van Genève uitgebreid en aangepast met 
begrippen zoals ‘liefde’ (kinderen hebben recht op liefde). De nieuwe tekst, de Verklaring voor de Rechten van het 
Kind, werd goedgekeurd door de Verenigde Naties (VN) in 1959. Deze Verklaring was nog geen echte wet, 
maar een oproep en een belofte om aandacht te geven aan de belangen van alle kinderen en jongeren (tot 
achttien jaar) wereldwijd. In 1979 zou de twintigste verjaardag van de Verklaring voor de Rechten van het Kind 
gevierd worden. De Verenigde Naties  hadden dat jaar uitgeroepen tot Internationaal Jaar van het Kind. Het 
leek de regering van Polen wel een goed idee om de rechten van kinderen ter ere van deze verjaardag nog 
beter te beschermen door een echt Verdrag te maken, een bindende afspraak tussen landen, in plaats van een 
Verklaring. Daarom werd in 1979 gestart met de voorbereiding van een tekst voor het VN Verdrag voor de 
Rechten van het Kind, waarbij het verdrag van Eglantyne Jebb als basis werd gebruikt. Het duurde even voor 
die nieuwe tekst af was en regeringsleiders het er wereldwijd over eens waren. Maar in 1989 was het zover, de 
VN besloten dat kinderen en jongeren (onder de achttien jaar) speciale aandacht verdienen omdat zij 
kwetsbaarder zijn dan volwassenen en nog veel moeten leren. Op 20 november 1989 werd het Verdrag voor 
de Rechten van het Kind aangenomen (goedgekeurd) door de VN.  
 
 

Wat staat er in het Verdrag voor de Rechten van het Kind? 
 
In het Verdrag staan afspraken over de manier waarop landen met hun kinderen moeten omgaan en waar alle 
kinderen recht op hebben. Het Verdrag gaat eigenlijk over alles waar een kind mee te maken heeft of kan 
krijgen - vanaf de geboorte tot aan zijn of haar achttiende jaar. Het gaat over school, spelen, wonen, 
gezondheid, geloof, ouders en vrienden. Maar ook over kindermishandeling, kinderarbeid, oorlog en scheiding 
van ouders bijvoorbeeld. In het Verdrag staan 54 artikelen. Artikel één tot en met veertig gaan over de rechten 
van het kind. De andere artikelen, 41 tot en met 54, gaan over het Verdrag zelf. 
 
Er zijn aan het Verdrag ook protocollen (extra teksten) toegevoegd over twee problemen waar kinderen 
wereldwijd mee te maken hebben: één over kinderen in gewapende conflicten (waaronder kindsoldaten) en 
één over kinderhandel, kinderprostitutie en kinderporno. 
 

Rechten 
Hoewel alle rechten van kinderen even belangrijk zijn, wordt er meestal wel een verdeling gemaakt in soorten 
rechten: 
 
Voorzieningenrechten 
Deze verwijzen naar dingen, diensten en voorzieningen, die kinderen nodig hebben om in de best mogelijke 
omstandigheden op te groeien. Zoals onderwijs, gezondheidszorg, eten en drinken en een veilige plek om te 
leven en spelen. 
 
Beschermingsrechten 
Deze rechten moeten kinderen en jongeren beschermen tegen gedrag of leefomstandigheden die schadelijk zijn 
voor hun ontwikkeling of welzijn. Bijvoorbeeld het recht op bescherming tegen mishandeling, kinderarbeid, de 
gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. Ook vallen onder beschermingsrechten artikelen uit het Verdrag 
voor de Rechten van het Kind die aandacht vragen voor bepaalde groepen kinderen zoals vluchtelingenkinderen 
of kinderen met een handicap.  
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Participatierechten 
Dit zijn rechten waarmee kinderen en jongeren voor zichzelf op kunnen komen en mee kunnen praten of 
beslissen over kwesties die met hen te maken hebben. Zoals het recht van kinderen om gehoord te worden 
(bijvoorbeeld door een rechter) in zaken die belangrijk voor hen zijn (bijvoorbeeld bij scheiding van ouders), 
het recht op vrije meningsuiting, op vrijheid van gedachten en godsdienst en het recht op toegang tot 
informatie uit verschillende bronnen. 
 
 

Wat zijn rechten eigenlijk? 
Rechten zijn regels die bepalen wat mensen wel en niet mogen. Die regels zijn vastgelegd in wetten. Sommige 
wetten gelden voor iedereen, andere zijn afhankelijk van de leeftijd van een persoon. Wetten zijn vaak 
ingewikkeld omdat ze in moeilijke woorden zijn beschreven. Bovendien is het soms lastig om te onderscheiden 
wat in de wetten anders is voor kinderen en jongeren dan voor volwassenen. 
 
 

Plichten 
Behalve rechten, hebben volwassenen en kinderen ook plichten. Dat zijn dingen die je moet doen. De rechten 
van kinderen brengen bijvoorbeeld plichten met zich mee: 
 

• voor volwassenen: zij hebben bijvoorbeeld de plicht te zorgen voor voeding, kleding en onderdak voor 
kinderen, zodat die kunnen opgroeien tot volwaardige leden van de samenleving. 

• Voor regeringen: zij hebben bijvoorbeeld de plicht te zorgen voor goed onderwijs en een goed 
functionerend rechtssysteem, zodat ouders hun verantwoordelijkheden ten opzichte van kinderen 
waar kunnen maken. 

• Voor kinderen zelf: zij hebben allemaal recht op onderwijs, maar zijn ook verplicht om naar school te 
gaan. 

 
20 november: dag voor de Rechten van het Kind 
Op 20 november 1989 werd het Verdrag voor de Rechten van het Kind unaniem (zonder 
tegenstemmingen) aangenomen door alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties. 20 
november is toen uitgeroepen tot internationale dag voor de Rechten van het Kind. Vandaar dat 
ook in Nederland ieder jaar op en rond deze datum de ‘verjaardag’ van het Verdrag gevierd 
wordt met allerlei activiteiten die te maken hebben met kinderrechten. 

 
 

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind in Nederland 
De Grondwet is de belangrijkste wet die in Nederland voor iedereen geldt. De grondrechten 
van iedere Nederlander staan erin beschreven. Er staat bijvoorbeeld in artikel 1 dat niemand op grond van zijn 
huidskleur, afkomst, geslacht of leeftijd gediscrimineerd mag worden. Andere belangrijke grondrechten zijn: 

• Het recht om je mening te uiten, dus om te schrijven of te zeggen wat je wilt (als het maar niet 
discriminerend is). 

• Het recht om je eigen godsdienst of politieke richting te kiezen. 

• Het recht om te vergaderen, te demonstreren, een vereniging op te richten. 

• Het recht op onschendbaarheid van je persoon en huis. Dat betekent dat een ander niet zomaar aan je 
mag zitten of je huis binnen mag komen. 

 
Al deze rechten gelden dus voor iedereen in Nederland. Maar er zijn ook rechten die met leeftijd te maken 
hebben, zoals het recht om te stemmen en het recht om je rijbewijs te halen. Deze rechten ‘krijg’ je pas als je 
achttien jaar bent.  
 
De Nederlandse regering heeft het Verdrag voor de Rechten van het Kind geratificeerd op 8 maart 1995. 
Daarmee werd het Verdrag voor de Rechten van het Kind in ons land geldig. Dat betekent dat je de rechten 
van kinderen zoals die in het Verdrag zijn vastgelegd, ook in de Nederlandse wetgeving terug kunt vinden. 
Nederlandse kinderen kunnen dus via de wet aanspraak maken op hun rechten. Er is bijvoorbeeld 
Nederlandse wetgeving over kinderarbeid (artikel 32 van het Verdrag voor de Rechten van het Kind), over 
leerplicht (artikel 28 van het Verdrag), over jeugdzorg (artikelen 5, 9, 12, 18, 19, 20 en 25 
van het Verdrag) en over het recht om gehoord te worden (artikel 12 van het Verdrag).  
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Kinderrechten wereldwijd 
Wereldwijd worden de rechten van kinderen nog altijd geschonden: 

• meer dan 120 miljoen kinderen waarvan het merendeel meisjes, volgen geen basisonderwijs; 

• 600 miljoen kinderen leven in gezinnen die rond moeten komen van minder dan één dollar per dag; 

• ongeveer 250 miljoen kinderen werken, veelal onder erbarmelijke omstandigheden; 

• bijna vijftien miljoen kinderen zijn wees geworden als gevolg van de ziekte Aids; 

• wereldwijd zijn zo’n 2,1 miljoen kinderen onder de vijftien jaar besmet met het Aids-virus en hebben 
geen goede gezondheidszorg;  

• twintig miljoen kinderen hebben vanwege oorlogen hun huis moeten ontvluchten; 

• sinds 1990 zijn meer dan twee miljoen kinderen omgekomen en meer dan zes miljoen gewond geraakt 
als gevolg van conflicten; 

• jaarlijks sterven elf miljoen kinderen onder de vijf jaar, waarvan twee miljoen sterfgevallen voorkomen 
hadden kunnen worden door een vaccinatie. 

 
Er dient dus nog wel het een en ander verbeterd te worden in de wereld voordat alle kinderen en jongeren 
krijgen waar ze volgens het Verdrag voor de Rechten van het Kind ook recht op hebben.  
Save the Children is één van de organisaties die zich hiervoor inzetten.  
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