UNICEF Werkblad Kinderrechten

Ken je
rechten
daar heb je recht op!
Ieder kind heeft dezelfde kinderrechten.
Maar wat voor rechten zijn dat?
En waarom heb je ze eigenlijk?

Opdracht 1 - Mag dat?
Hieronder zie je een aantal situaties. Wat denk jij: mogen de mensen in het voorbeeld dat doen of niet?
Zet een rondje om het juiste antwoord.
a.	Je leraar zegt dat je stil moet zijn in de les.
mag wel
mag niet
b. Je broer kijkt zonder jouw toestemming in je telefoon.
	 mag wel
mag niet
c.	Je leraar noemt je een dom kind.
mag wel
mag niet
d.	Je moeder eist dat je aan tafel blijft zitten tot je je groenten op hebt gegeten.
mag wel
mag niet
e.	Je vader neemt je mee op vakantie naar Frankrijk, terwijl je moeder dat niet wil.
mag wel
mag niet
f.	Je ouders geven je nooit friet te eten.
mag wel
mag niet
g.	Je ouders geven je alleen maar friet te eten.
mag wel
mag niet
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Wist je dat…
…alle kinderen ter wereld dezelfde rechten hebben? Wie je ook bent, waar je ook woont: je hebt het
recht om gezond en veilig op te groeien. Dit komt omdat bijna alle landen ter wereld met elkaar hebben
afgesproken hoe ze met kinderen omgaan. Dat hebben ze vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag.

Opdracht 2 - Ken jij je kinderrechten?
Weet jij wat jouw rechten zijn? Kruis hieronder aan waar jij denkt dat je recht op hebt:
Gezond eten

Regelmatig nieuwe kleren

Een tv in huis

Naar school gaan

Spelen

Je ouders zien

Alleen naar school fietsen

Lekker eten

Een Playstation

Een goede fiets

Een eigen mening

Een eigen kamer

Je eigen geloof

Het recht om je rechten te kennen

Bescherming (bijvoorbeeld tegen mishandeling of kinderarbeid)

Wist je dat…
...een internationaal Kinderrechtencomité elke vijf jaar controleert of Nederland zich nog wel aan de
kinderrechten houdt?
...er 10 jaar met alle landen ter wereld is gepraat over welke rechten kinderen zouden moeten hebben?

Opdracht 3 - Problemen met rechten
Alle kinderen ter wereld hebben dezelfde rechten. Maar niet alle kinderen krijgen waar ze recht op
hebben. Soms gaat het mis. Lees de verhalen van de kinderen hieronder en beantwoord de vragen.

PORTRET 1

- Anna (11)

Anna komt uit een land waar het al jaren oorlog is. Daarom is ze gevlucht, samen met haar moeder en
broertje. Haar vader kon niet meevluchten. Na een lange reis in een vrachtwagen en te voet, is ze in
Nederland aangekomen. Ze woont nu met haar moeder en broertje in een asielzoekerscentrum.
Ze weet nog niet of ze in Nederland kan blijven. Door allerlei oorzaken gaat het niet goed met Anna’s
rechten. Waar gaat het mis? Kruis die aan:
Onderdak
Onderwijs
Contact met beide ouders
Opvang in een veilig land
Goede voeding
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PORTRET 2

- Vick

Vick woont in Nederland. Bij zijn moeder. Zijn ouders zijn gescheiden. Het liefst zou hij elk weekend bij
zijn vader gaan logeren, maar zijn ouders hebben ruzie en zijn moeder vindt het niet goed als hij bij zijn
vader blijft. Ze luistert dus niet echt naar wat híj wil.
Vick krijgt niet waar hij recht op heeft. Met welke rechten gaat het mis? Kruis die aan:
Onderwijs

Contact met beide ouders

Privacy

Recht om mening te uiten

Goede voeding
PORTRET 3

- Juan (13)

Juan woont in een land waar veel mensen arm zijn. Ook zijn ouders hebben niet veel geld. Ze hebben
wel een stukje land, waar ze groente en fruit op verbouwen. Door een tropische storm is dat stukje
land verwoest. Juan moet nu helpen om de tuin opnieuw aan te leggen én hij moet af en toe klusjes
doen als tuinman bij rijkere mensen in het dorp, om wat geld bij te verdienen. Hij kan daardoor niet
meer naar school.
Ook Juan krijgt niet waar hij recht op heeft. Met welke rechten gaat het bij hem mis?
Onderdak

Onderwijs

Samen zijn met gezin

Goede voeding

Bescherming tegen kinderarbeid

Opdracht 4 - Wie komt er op voor jouw rechten?
Links staan 7 kinderrechten. Trek met je pen of potlood een lijntje naar
de mensen die voor dit recht moeten opkomen.
Bij één recht mag je meerdere lijntjes trekken.
Recht 1: Jij moet ervoor zorgen dat ik gezond en goed eet.

Je ouders of verzorgers

Recht 2: Jij moet ervoor zorgen dat ik genoeg vrije tijd heb.
Recht 3: Jij moet ervoor zorgen dat ik privacy heb.
Recht 4: Jij moet ervoor zorgen dat ik ergens veilig kan wonen.
Recht 5: Jij moet ervoor zorgen dat ik niet mishandeld of misbruikt word.
Recht 6: Jij moet ervoor zorgen dat ik mijn mening kan geven (en dat die gehoord wordt).
Recht 7: Jij moet ervoor zorgen dat ik informatie kan opzoeken als ik dat wil.

Familie
Je leraar
De buren
De overheid

Bij wie kun je terecht als het toch mis gaat?
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
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Opdracht 5 - Wat doet UNICEF in Nederland?
UNICEF komt op voor kinderrechten en helpt ervoor te zorgen dat ieder kind wordt beschermd, goed
eet, gehoord wordt en naar een dokter kan. Jij dus ook! Wat doet UNICEF in Nederland, denk jij?
Kruis aan: waar/niet waar.
1.

Onderzoek doen om te kijken hoe het met kinderen gaat.

2.

Programma’s opzetten voor kinderen in asielzoekerscentra.

3.

Straffen verzinnen voor ouders die niet naar hun kinderen luisteren.

4.

Schoolprojecten maken om kinderen te leren over hun rechten.

5.

Praten met de regering van Nederland om wetten en regels te verbeteren.

6.	Samenwerken met bedrijven zodat ook zij kinderrechten naleven, bijvoorbeeld door geen
reclame te maken voor dingen die slecht zijn voor kinderen of te kijken naar kinderarbeid bij
het maken van kleding.
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