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Kinderen hebben rechten!

In dit raadsel zijn 10 verschillende termen verborgen. Ze drukken uit wat een kind nodig heeft 
om zich goed en vreedzaam te ontwikkelen. Zoek alle woorden (horizontaal en verticaal) en 
schrijf ze op. Aan welke begrippen denk je nog meer? Welke vind je belangrijk, welke onnodig? 
Schrijf ze op!
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BEGRIPPEN BIJ HET THEMA KINDERRECHTEN:
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Kinderarbeid: Naar schatting 200 miljoen kinderen over de hele wereld worden gedwongen te 
werken: ze moeten bijvoorbeeld kleding produceren, tapijten knopen, kranten verkopen of als 
straatverkoper geld verdienen.

Kinderen als handelswaar: Vaak worden kinderen voor adoptie of kinderprostitutie verkocht. 
Ook de handel met organen van kinderen floreert.

Kinderen zonder een thuis: Alleen al op de straten van grote steden in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika, leven rond de 80 miljoen kinderen.

Kinderen als slachtoffer en dader: Onder de gevolgen van een oorlog lijden de kinderen van deze 
wereld het meest. Zij worden gedwongen om met wapens te vechten of verliezen hun ouders en 
familieleden.

Kinderen zonder ouders: Zonder vader, moeder of beide ouders moeten ongeveer 143 miljoen 
kinderen wereldwijd opgroeien. Door de ongeneeslijke ziekte AIDS neemt het aantal wezen in 
sommige landen nog steeds sterk toe.

Geen toeGanG tot onderwijs: In veel landen hebben kinderen geen kans om naar school te gaan. 
Ze leren noch lezen noch schrijven, en hebben op de arbeidsmarkt maar weinig kans.

Geen recht op leven: In arme landen wordt geen sociale zorg gegeven. Kinderen sterven door de 
barre omstandigheden, honger of overmatige lichamelijke belasting.

FEITEN OVER DE SITUATIE VAN KINDEREN IN DE WERELD:

Hoe is de situatie in Europa? Denk daarbij aan landen als Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Ita-
lië, Frankrijk, Polen, Roemenië, Albanië. Lees ook aandachtig verschillende kranten, eventueel 
vind je informatie over de levensomstandigheden van kinderen in verschillende landen van Euro-
pa. Noteer de belangrijkste punten en bespreek deze daarna gezamenlijk!
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KINDEREN HEBBEN RECHTEN:

5. Het recht op vrije tijd, spel en ontspanning.

6. Omvat het recht om informatie te verzamelen, 
iets te kennen te geven, gehoord te worden.

7. Het recht op privacy en geweldloze opvoeding in de geest van 
gelijkheid en vrede. 

8. Het recht op onmiddellijke hulp bij rampen en noodsituaties en op be-
scherming tegen mishandeling, verwaarlozing, uitbuiting en vervolging. 

9. Het recht op een familie, ouderlijke zorg en een 
veilig thuis. 

10. Het recht op verzorging in geval van invaliditeit. 

4. Het recht op onderwijs en opleiding.

3. Het recht op gezondheid.

2. Het recht op een naam en een nationaliteit.

1. Het recht op gelijke behandeling en bescherming tegen discriminatie, 
ongeacht religie, afkomst of geslacht.

In de originele tekst zijn 54 artikelen in zeer gecompliceerde en zeker geen kindvriendelijk taal 
opgenomen. UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, vat de 20-pagina 
lange tekst in tien basisrechten samen.

Welke rechten worden op de afbeeldingen weergegeven?

Recht op Recht op Omvat het recht om te informeren, 

onderwijs en opleiding gezondheid 
worden en zich te verzamelen.

communiceren, en om aangehoord te 
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Je ziet hier de statistieken over kinderarbeid van de organisatie „Welthungerhilfe“. De getallen 
boven de balken geven het percentage van de betrokken kinderen in de desbetreffende regio‛s 
aan. Maakt een grafi ek van jullie klas. Stel, dat in een klasse 30 kinderen zitten in de leeftijd 
van 10-14 jaar, dan rekenen jullie 12% van 30 uit. Zo vergelijk je jullie klas met Latijns-Amerika. 
Uit jullie klas zijn 3,6 leerlingen door kinderarbeid getroffen. (30:100*12 = 3,6). Reken dit voor 
alle regio‛s uit.

In mijn klas zijn _______ leerlingen met een leeftijd van _________ jaar.

Zouden we in Latijns-Amerika leven, waren volgens de statistieken ________ leerlingen 
betrokken zijn bij kinderarbeid.

Noord-Afrika en het Midden-Oosten: _________ leerlingen

Zwart-Afrika: _________ leerlingen

Azië en de het gebied rond de Stille Oceaan: _________ leerlingen

DE ALARMERENDE CIJFERS VAN KINDERARBEID BIJ EEN VOORBEELD:

**

**
Meer dan 200 miljoen kinderen onder de leeftijd van 14 zijn gedupeerd.
5-9 Jahre = 5-9 jaar 10-14 Jahre = 10-14 jaar 15-17 Jahre = 15-17 jaar
Lateinamerika = Latijns-Amerika Nordafrika und Mittlerer Osten = Noord-Afrika en het Midden-Oosten
Schwarzafrika = Zwart-Afrika Asiën und Pazifi k = Azië en het gebied rond de Stille Oceaan


