Even opfrissen
Naam:
Klas:
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Datum:

Sleutelwoorden
■ Lees de tekst.
■ Omkring de sleutelwoorden.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en het Universele Verdrag
inzake de Rechten van het Kind (UVRK)
Oud, jong, groot, klein: rechten zijn er voor ons allemaal. Voor jou dus ook.
Al die rechten staan samen in een tekst: de Universele Verklaring voor de Rechten van de
Mens, of kortweg, de mensenrechten. Die rechten zijn de basis voor de wetten van een land.
Ze gelden voor alle mensen over heel de wereld.
Die rechten moeten mensen beschermen én ervoor zorgen dat iedereen goede
levensomstandigheden heeft.
Alle mensen hebben bijvoorbeeld recht op een eigen vrije mening, een eigen geloof, privacy,
een dak boven het hoofd, elke dag voldoende eten of verzorging als ze ziek zijn.
Kinderen zijn ook mensen en hebben dus ook die mensenrechten. Maar kinderen hebben
andere behoeftes en verwachtingen. Ze zijn ook kwetsbaarder. Daarom stelde de Verenigde
Naties een aparte tekst op met de rechten van alle kinderen in de wereld: het Internationaal
Verdrag voor de Rechten van het Kind, of kortweg: de kinderrechten. Het Kinderrechtenverdrag
omschrijft in 54 artikels waar kinderen tot 18 jaar recht op hebben, bijvoorbeeld recht op
onderwijs, bescherming en gezondheidszorg. Maar het gaat ook over kindermishandeling,
kinderarbeid, oorlog en scheiding van ouders.
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Het schema
■ Vul dit schema aan met de sleutelwoorden uit de tekst.
de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, † kort: de mensenrechten
Voor wie? álle mensen over de hele wereld
Waarom?

beschermen

goede levensomstandigheden

Wat?

Voorbeeld: meerdere antwoorden mogelijk, bv. recht op een eigen mening.

het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, † kort: de kinderrechten
Voor wie? alle kinderen in de wereld / kinderen tot 18 jaar
Waarom?

andere behoeftes en verwachtingen

kwetsbaarder

Wat?

Voorbeeld: meerdere antwoorden mogelijk, bv. recht op onderwijs.

Hoe deed ik het?
Ik denk
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