


Inleiding
Kinderrechtenbenadering



KIYO

• KIYO wil ervoor zorgen dat alle kinderen de 
mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot en 
hun rechten op te eisen.

• Ontwikkeling is gebaseerd op de realisatie van 
rechten. 

• KIYO werkt aan veranderingen die gebaseerd zijn 
op een betere waarborging van de rechten van het 
kind.



Speciaal status van de kinderen
• Kinderen = 

• mensen <18

• kwetsbaar en hebben recht op zorg en bescherming 

• 1989 - Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van 
het kind (IVRK)
• internationaal aanvaard en juridisch bindend normatief kader

• erkent de fundamentele rechten van kinderen



Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK)

• Het IVRK bestrijkt alle aspecten van het leven van een kind 
(54 artikelen).
• Burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten 

van kinderen (een geheel van rechten)

• Verantwoordelijkheden van de plichtsdragers

• Toezicht en rapportage (Commissie voor de rechten van het kind)



Drie verschillende soorten rechten

Recht op bescherming. 
• Alle rechten die kinderen beschermen. 
• Bijvoorbeeld bescherming tegen uitbuiting, misbruik, verwaarlozing, 

bescherming van kinderen met een handicap, enz.
Recht op voorzieningen 
• Middelen, diensten en voorzieningen die kinderen nodig hebben om 

zich goed te kunnen ontwikkelen, zoals onderwijs, voedsel, 
gezondheidszorg, huisvesting, rechtsbijstand, enz.

Recht op participatie
• Deelname aan het leven 
• Het recht om deel te nemen, het recht om zich te verenigen, het recht 

om het eigen geloof te belijden, enz., maken hier allemaal deel van 
uit.



KIYO - Kinderrechtenbenadering

Referentiekader gebaseerd op principes en actiedomeinen voor 
het werken met en voor kinderen ingebed in het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van het kind (IVRK / 
kinderrechtenverdrag)

KIYO werkt met:
- rechthebbenden

- plichtsdragers



Rechthebbenden

• In deze aanpak zijn er enerzijds de rechthebbenden: 
• Alle kinderen en jongeren onder de 18 jaar die hun rechten moeten kennen, 

claimen en realiseren. 

• Als rechthebbenden hebben zij het recht om hun eigen rechten op te eisen van 
de plichtsdragers, maar zij moeten ook de rechten van anderen respecteren. 



Plichtsdragers
• Aan de andere kant zijn er de plichtsdragers die verplicht 

zijn de rechten van het kind te respecteren, te beschermen en 
te vervullen: 
• De primaire plichtsdrager in het kader van de mensenrechten is 

altijd de staat. Door het Verdrag inzake de rechten van het kind te 
ondertekenen en te ratificeren, hebben de staten een wettelijke 
verplichting om hun wetgeving, beleid en praktijken aan te passen 
en te wijzigen met het oog op de verwezenlijking van de rechten 
van alle kinderen. Zij moeten ook middelen beschikbaar stellen en 
prioriteit geven aan de belangen van kinderen in 
besluitvormingsprocessen die hen aangaan. 

• Elke volwassene is echter verantwoordelijk voor het waarborgen 
van de rechten van het kind. 



Doel van de aanpak
Laat toe aan:

• Kinderen en jongeren om actieve actoren te worden in het 
kennen, claimen en realiseren van hun rechten - actoren 
voor verandering

• Besluitvormers en overheden om hun verplichtingen beter 
na te komen (om de rechten van het kind te respecteren, te 
beschermen en te vervullen)



4 leidende principes
KIYO’s referentiekader is gebaseerd op de vier beginselen van het Comité 
voor de rechten van het kind. 

Het waarborgen van de rechten van het kind vereist een ‘op rechten 
gebaseerde omgeving’ waarin deze vier principes worden geëerbiedigd: 

1. Non-discriminatie

2. Recht op leven, overleven en ontwikkeling

3. Participatie

4. Belang van het kind

• In het IVRK vastgelegd als fundamenteel voor het realiseren van 
kinderrechten en daarom leidend voor KIYO

• Bij al onze acties moet rekening worden gehouden met alle vier de principes



1. Non-discriminatie (art. 2)

• Alle kinderen en jongeren hebben dezelfde rechten.

• Speciale aandacht voor kwetsbare groepen.

• Dit betekent niet dat alle kinderen altijd gelijk (equality) 
moeten worden behandeld maar wel gelijkwaardig 
(equity). Soms is een voorkeursbehandeling juist nodig om 
discriminatie aan te pakken.



2. Recht op leven, overleven en 
ontwikkeling (art. 6) 

• Elk kind heeft het recht om een waardig leven te leiden en 
het recht om zijn of haar volledige potentieel te bereiken.

• Alle kinderen hebben recht op bescherming tegen 
verwaarlozing, manipulatie, geweld, misbruik en uitbuiting.



3. Participatie (art. 12)

Kinderen hebben recht:

• Om gehoord te worden

• Om hun mening te uiten

• Om zich te organiseren en verenigen

• Op toegang tot informatie

• Om besluitvormers “verantwoordelijk” te houden

• Om invloed uit te oefenen op beslissingen



4. Belang van het kind (art. 3)

• Alle beslissingen, zowel op familiaal als collectief niveau, 
moeten de rechten van het kind respecteren en specifiek 
aandacht hebben voor de gevolgen en de potentiële 
effecten die ze genereren. 

• De fysieke, psychologische, morele en geestelijke integriteit 
van het kind moet ten allen tijde veilig gesteld worden



Praktisch referentiekader / actiedomeinen

KIYO werkt aan het realiseren en waarborgen van de rechten van kinderen door 
middel van 5 actiedomeinen/ strategieën in de promotie van structurele en 
duurzame oplossingen :



Empowerment

• Het ondersteunen van de ontwikkeling van de capaciteiten 
van de rechthebbenden om hun rechten te kennen, te 
claimen en te realiseren om zo individuele en 
maatschappelijke veranderingen te initiëren. 

• Kinderen en jongeren worden versterkt rond verschillende 
levens- en technische vaardigheden en ondersteund in hun 
individuele en collectieve acties. 



Directe diensten

• Realisatie van rechten door middel van kwaliteitsvolle 
dienstverlening - essentieel voor de meest kwetsbare 
kinderen (zoals huisvesting, onderwijs, psychosociale en 
juridische ondersteuning, ...) 

• De promotie van deze goede praktijken bij de 
plichtsdragers. 



Sensibilisering

• Betrekken van het grote publiek in haar  bewustzijn rond 
problemen en haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheden ten aanzien van de rechten het kind 
door middel van informatie, sensibilisering en mobilisering. 



Beleidsbeïnvloeding

• De beleidsmakers en de overheid uitnodigen om als 
plichtsdragers de rechten van het kind te respecteren, te 
vervullen en te beschermen om rechthebbenden in staat te 
stellen hun rechten te kennen, op te eisen en te realiseren.

• KIYO pleit voor de rechten van het kind door deel te nemen 
aan netwerken van experten, toezicht te houden op het 
beleid, te lobbyen en het grote publiek te mobiliseren. 



Capaciteitsversterking

• Versterking van het effect van de acties van plichtsdragers 
om de rechten van het kind te respecteren, te beschermen en 
te vervullen door middel van opleidingen, lange termijn 
begeleiding en technische assistentie. 



Context

• De operationalisering van de kinderrechtenbenadering is 
afhankelijk van de context van het land.


