Samenvatting van het IVRK

K

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind
(Onofficiële samenvatting)
• Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (CRC) is het mensenrechteninstrument dat universeel het meest wordt geaccepteerd, het is
geratificeerd door elke land in de wereld, uitgezonderd twee. Het Verdrag bevat het hele scala aan mensenrechten – burgerlijke, politieke,
economische, sociale en culturele rechten - van het kind in één document.
• Het verdrag is aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN op 20 november 1989 en van kracht gegaan in september 1990.
• Het Verdrag schetst in 41 artikels de mensenrechten die moeten worden gerespecteerd en beschermd voor elk kind jonger dan 18 jaar.
Artikel 1
Definitie van kind als “elke persoon
onder de leeftijd van 18 jaar”,
tenzij de nationale wet beslist dat
meerderjarigheid wordt bereikt op
een vroegere leeftijd.

Artikel 13
Het kind heeft het recht op vrijheid
van meningsuiting, inclusief het
recht om informatie en allerhande
ideeën te zoeken, te ontvangen en
te uiten.

Artikel 2
De rechten die worden gevrijwaard in het Verdrag worden
verzekerd zonder enige vorm van
discriminatie.

Artikel 14
Het recht van het kind op
vrijheid van denken, geweten en
godsdienst moet gerespecteerd
worden.

Artikel 3
Bij alle acties die te maken hebben
met kinderen, is het belang van het
kind van primordiaal belang.

Artikel 15
Het kind heeft recht op vrijheid
van vereniging en vredevolle
bijeenkomst.

Artikel 5
De Staat moet de verantwoordelijkheid, rechten en plichten
van de ouders of de brede familie
respecteren.

Artikel 16
Geen kind zal worden onderworpen aan willekeurige of
onrechtmatige inmenging in zijn
of haar privacy, gezinsleven,
woning of correspondentie; het
kind moet worden beschermd
tegen onwettige aanvallen op
zijn/haar eer en goede naam.

Artikel 6
Elk kind heeft het inherent recht
op leven.
Artikel 7
Het kind heeft recht op een
naam, het verwerven van een
nationaliteit, en heeft het recht
de ouders te kennen en door hen
geliefd te worden.
Artikel 8
Het kind heeft recht op een
identiteit en nationaliteit.
Artikel 9
Het kind heeft het recht niet
afgezonderd te worden van zijn
ouders, uitgezonderd wanneer
het in zijn belang is en door een
gerechtelijke procedure gebeurt.
Artikel 12
Het kind heeft het recht om de
eigen zienswijze te uiten over
alle zaken die hem of haar aanbelangen en de zienswijze van
het kind moet voldoende gewicht
krijgen.

Artikel 17
De Staat verzekert het recht van
het kind op toegang tot informatie
en materiaal van nationale en
internationale bronnen.
Artikel 18
Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding
en ontwikkeling van het kind.
Artikel 19
De Staat zal alle wettige, bestuurlijke, sociale en educatieve
maatregelen nemen voor de
bescherming van het kind tegen
alle vormen van fysiek of mentaal
geweld, verwonding, misbruik,
verwaarlozing, mishandeling of
uitbuiting.

Artikel 24
Het kind heeft recht op de
hoogste bereikbare standaard van
gezondheidszorg, met de nadruk
op basisgezondheidszorg en op
de ontwikkeling van preventieve
gezondheidszorg.
Artikel 26
Het kind heeft het recht om te
kunnen genieten van sociale
zekerheid.
Artikel 27
Het kind heeft recht op een
levensstandaard die fysieke,
mentale, spirituele, morele en
sociale ontwikkeling toelaat.
Artikel 28
Het kind heeft recht op onderwijs.
De Staat dient ervoor te zorgen
dat basisonderwijs verplicht, gratis
en beschikbaar is voor iedereen,
de ontwikkeling van verschillende
vormen
van
secundair
onderwijs aan te moedigen en
beschikbaar te maken voor elk
kind. Schooldiscipline wordt
uitgevoerd op een manier die
in overeenstemming is met
de waardigheid van het kind.
Onderwijs moet worden gericht
op de ontwikkeling van de persoonlijkheid, de talenten en
vaardigheden van het kind, op het
respect voor de mensenrechten
en fundamentele vrijheden, op
verantwoordelijk leven in een
vrije samenleving in de geest
van vrede, vriendschap, begrip,
tolerantie en gelijkheid en op de
ontwikkeling van respect voor de
natuurlijke omgeving.
Artikel 30
Het kind heeft het recht om zijn/
haar eigen cultuur te beleven.
Artikel 31
Het kind heeft recht op rust en vrije
tijd, om te spelen en vrijelijk deel
te nemen aan het culturele leven
en aan de kunsten.

Artikel 32
Het kind moet worden beschermd
tegen economische uitbuiting en
tegen werk dat schadelijk is voor
zijn/haar leven en ontwikkeling.
Artikel 33
Het kind moet worden beschermd
tegen gebruik van illegale drugs.
Artikel 34
Het kind moet worden beschermd
tegen alle vormen van seksuele
uitbuiting en seksueel misbruik,
het inzetten van kinderen in
prostitutie of andere onwettige
seksuele praktijken, het gebruik
van kinderen in pornografische
voorstellingen en materiaal.
Artikel 38
De Staat zal alle mogelijke maatregelen nemen om te zorgen voor
kinderen die door een gewapend
conflict worden bedreigd en om
hen te beschermen.
Artikel 40
Elk kind dat ervan beschuldigd
wordt een misdrijf of overtreding
te hebben begaan, zou de
garantie moeten hebben dat
hij/zij als onschuldig beschouwd
wordt tot schuld bewezen is,
juridische bijstand krijgt wanneer
zijn/haar zaak voorkomt, niet toe
mag worden gedwongen tot het
afleggen van een getuigenis of
tot het bekennen van schuld.
Zijn/haar privé-leven dient
volledig eerbiedigd te worden
en op een wijze behandeld die
in de juiste verhouding staat tot
zijn/haar leeftijd, omstandigheden
en welzijn. Doodstraf noch
levenslange gevangenisstraf
zonder de mogelijkheid van
vrijlating mogen worden opgelegd
voor strafbare feiten gepleegd
door personen jonger dan achttien

jaar.
De volledige tekst van het Verdrag en de Optionele Protocols kunnen worden geconsulteerd en gedownload van vele internetsites, zoals die
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