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Overal ter wereld komen 
mensen in actie.
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Amnesty onderzoekt meldingen 
van mensen die zĳn gemarteld, 
gediscrimineerd of onterecht 
gevangenzitten.

Amnesty kiest zaken waar 
actie succes kan hebben.

Alle Amnesty-kantoren 
ontvangen een bericht 
over deze mensen.

A  Gevangenen en 
families geven de moed niet 
op en weten dat zĳ 
niet vergeten zijn.

Nu krijgt Amnesty zelf 
post. Mensen die zĳn 
vrĳgekomen of beter 
worden behandeld, 
sturen een bedankje.

A  De gevangenen en 
hun familie ontvangen de 
kaarten om hen te steunen.

B   Bĳ de regeringen vallen 
protestbrieven in de bus en ze worden 
bestookt met e-mails en sms’jes.

B   Regeringen merken dat ze 
in de gaten worden gehouden en 
behandelen hun mensen beter.

BRIEVEN SCHRIJVEN WERKT!

Ze schrĳven brieven, 
sturen mails en sms’jes en 
ze sturen kaarten.
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Poeh hé! Dat zijn 
    een hoop moeilijke    

    woorden...

Kijk, 
daar heb je 

wat aan!

SUPER
RRRRRRR

RRECHTEN!

Universele 
Verklaring van de 
Rechten van de Mens
ARTIKEL 1: Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
Vanaf je allereerste minuut op aarde ben je vrij en heb je dezelfde rechten 
als alle andere mensen op de wereld. Discriminatie is dus ‘not done’. 

ARTIKEL 2: De mensenrechten gelden voor iedereen, waar ook ter 
wereld. Voor mensen in villa’s en tenten, in democratieën en dictaturen, 
voor slimme en domme mensen. 

ARTIKEL 3: Je hebt recht op leven, op vrijheid en op veiligheid. 
De doodstraf mag dus niet. Of je nu brave Henkie of een moordenaar bent, 
de mensenrechten gelden voor goede en slechte mensen. 

ARTIKEL 4: Slavernij is verboden. Een krantenwijk lopen zonder betaald te 
krijgen? Dacht het niet! 

ARTIKEL 5: Martelen is verboden. Een peuk op iemands arm uitdrukken 
om hem te laten zeggen wat jij wilt, eeeh... dat mag dus niet. 

ARTIKEL 6: Je hebt het recht om erkend te worden voor de wet. Je bent 
wie je bent. Iedereen heeft dat te respecteren. 

ARTIKEL 7: De wet is voor iedereen gelijk. Als je iets doet wat niet mag, 
word je gestraft, een minister of topvoetballer net zo goed als je buurvrouw. 

ARTIKEL 8: Als je onrecht wordt aangedaan, heb je recht op 
bescherming. Je mag om een advocaat vragen als jij vindt dat je daar recht 
op hebt. 

ARTIKEL 9: Je mag niet zomaar worden opgesloten of het land worden 
uitgezet. De enige die dat kan en mag beslissen is een rechter. 

ARTIKEL 10: Als je terecht moet staan, heb je recht op een eerlijke 
rechtszaak. De rechter moet naar je luisteren en mag niet aan vriendjes-
politiek doen. Ook moet iedereen kunnen weten wat hij over jou te zeggen 
heeft. 

ARTIKEL 11: Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Heb je 
niks gedaan? Dan heeft niemand het recht je te straffen. 

ARTIKEL 12: Je hebt recht op privacy en bescherming van je goede 
naam. Je huis, je brieven en je e-mail zijn van jou en niemand anders. 

ARTIKEL 13: Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Vrij is niet gratis 
in dit geval. Maar logisch toch dat je naar ieder plekje van je land mag 
gaan? 

ARTIKEL 14: Als je rechten worden bedreigd, mag je vluchten naar een 
ander land. Ben je niet meer veilig in je land? Dan mag je naar een ander 
land reizen! 

ARTIKEL 15: Je hebt recht op een nationaliteit. Als je Nederlander 
bent, of Chinees, Mexicaan of Oostenrijker, mag niemand dat van je 
afpakken. 

ARTIKEL 16: Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin 
stichten. Niet je vader of de koning beslist met wie jij trouwt – 
dat beslis jij zelf. 

ARTIKEL 17: Je hebt recht op bezit. Je telefoon, je fi ets, je sneakers: 
wat van jou is, is van jou en dat mag niemand zomaar van je afnemen. 

ARTIKEL 18: Je mag je eigen godsdienst kiezen. Of je nu hindoe, moslim 
of christen bent: ga je gang. 

ARTIKEL 19: Je hebt het recht om uit te komen voor je eigen mening.
Als jij vindt dat je te veel huiswerk hebt, dan mag je dat gerust zeggen (niet 
dat het altijd helpt...). 

ARTIKEL  20: Je mag lid worden van een vereniging en er zelf een 
oprichten. Wil je op voetbal, hockey of ballet? Doen! Op koprollen, 
moddergooien of armpje drukken? Ook doen! 

ARTIKEL 21: Iedereen mag meedoen aan de verkiezingen en mag 
zichzelf daarvoor verkiesbaar stellen. Altijd al iets te zeggen willen 
hebben? Vanaf je achttiende mag je stemmen. Iedere stem telt. 

ARTIKEL 22: Je hebt recht op de economische, culturele en sociale 
voorzieningen in je land. Als jij niet voor jezelf kunt zorgen, dan moet je 
regering dat doen. 

ARTIKEL 23: Je hebt recht op werk en een studie naar keuze. Wil jij later 
de baas worden? Doe je best! 

ARTIKEL 24: Je hebt recht op rust en vrije tijd. Toe aan vakantie? Dat kan 
– je hoeft immers niet altijd te werken. 

ARTIKEL 25: Je hebt recht op genoeg inkomen om van te leven. Daarmee 
kun je zorgen dat je een huis hebt om in te wonen, en kleding en eten kunt 
kopen. En verdien je niet genoeg voor een jacuzzi of een 86 inch Led-tv? 
Jammer dan, je kunt ook zonder.

ARTIKEL 26: Je hebt recht op onderwijs. Misschien heb je er niet altijd zin 
in, maar met een goede opleiding heb je meer kans op een leuke baan.

ARTIKEL 27: Je hebt het recht om te genieten van kunst en cultuur. 
Of om er niet van niet te genieten, weg te lopen, je vingers in je oren te 
steken. 

ARTIKEL 28: Landen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten 
kunnen worden nageleefd. De regering moet haar best doen voor jouw 
rechten. 

ARTIKEL 29: Je dient ervoor te zorgen dat ook 
de rechten van andere mensen kunnen worden 
nageleefd. Vandaar dat het wel fi jn is om ze 
allemaal op een rijtje te hebben – want als door 
jouw hobby’s andermans rechten in gevaar komen, 
heb je een probleem. 

ARTIKEL 30: Geen van deze rechten mag worden 
misbruikt om de mensenrechten te vernietigen.
Dat mag je moeder niet doen, je buurman niet en je 
leraar niet. En jij zelf ook niet.

Ook kinderen hebben 
rechten! Omdat kinderen 
extra kwetsbaar zijn, is er 
voor jongeren tot 18 jaar het 
Kinderrechtenverdrag. 
Zo worden zij extra beschermd.
ARTIKEL 1: Een kind ben je onder de achttien jaar.

ARTIKEL 2: Discriminatie is verboden.

ARTIKEL 3: Beslissingen die jou als kind aangaan, moeten in jouw 
belang worden genomen. Je hebt recht op bescherming door de overheid.

ARTIKEL 4: De overheid moet ervoor zorgen dat de rechten van 
kinderen beschermd worden.

ARTIKEL 5: De overheid moet ouders respecteren in de opvoeding van 
hun kinderen.

ARTIKEL 6: Je hebt recht op leven en op ontwikkeling.

ARTIKEL 7: Je hebt recht op je eigen naam en nationaliteit.

ARTIKEL 8: De overheid moet de identiteit, naam en nationaliteit van 
kinderen beschermen.

ARTIKEL 9: Je hebt het recht om bij beide ouders te wonen. Als je ouders 
gescheiden zijn, mag je met allebei je ouders omgaan.

ARTIKEL 10: Je mag je ouders overal bezoeken, ook als ze in 
verschillende landen wonen.

ARTIKEL 11: De overheid moet ervoor zorgen dat een kind niet kan 
worden ontvoerd naar het buitenland door bijvoorbeeld één van de 
ouders.

ARTIKEL 12: Afspraken over kinderen worden gemaakt met kinderen.

ARTIKEL 13: Je hebt het recht om je eigen mening te geven en 
informatie te zoeken en door te geven.

ARTIKEL 14: Je hebt recht op je eigen geloof.

ARTIKEL 15: Je hebt het recht samen te komen en een club op te 
richten.

ARTIKEL 16: Je hebt recht op privacy.

ARTIKEL 17: Je hebt recht op begrijpelijke informatie.

ARTIKEL 18: Je hebt recht op een goede opvoeding door je ouders. 
De overheid moet hen daarbij helpen.

ARTIKEL 19: De overheid moet je beschermen tegen mishandeling.

ARTIKEL 20: De overheid moet extra goed voor je zorgen en je helpen 
als je ouders dat even niet kunnen of als je geen ouders meer hebt.

ARTIKEL 21: Kinderen worden alleen geadopteerd als dat voor hen de 
beste oplossing is.

ARTIKEL 22: Als vluchteling heb je recht op speciale bescherming.

ARTIKEL 23: Je hebt recht op hulp als je een handicap hebt.

ARTIKEL 24: Je hebt recht op een goede gezondheid en op hulp als je 
ziek bent.

ARTIKEL 25: Kinderen die uit huis zijn geplaatst, hebben er recht op 
dat regelmatig wordt gekeken of de behandeling nog wel de beste is.

ARTIKEL 26: Alle middelen die de overheid heeft om mensen te helpen, 
moeten voor alle kinderen bereikbaar zijn. 

ARTIKEL 27: Je hebt het recht op goede omstandigheden om jezelf te 
kunnen ontwikkelen, belangrijk zijn voeding, kleding en huisvesting.

ARTIKEL 28: Je hebt recht op onderwijs.

ARTIKEL 29: Je hebt recht op onderwijs dat zich richt op het 
ontwikkelen van je talenten en je leert over respect voor andere 
mensen en de natuur.

ARTIKEL 30: Je hebt recht op je eigen cultuur.

ARTIKEL 31: Je hebt recht op rust en vrije tijd en je hebt recht om te spelen.

ARTIKEL 32: Overheden moeten een minimumleeftijd voor werk 
instellen en kinderen beschermen tegen gevaarlijk en schadelijk werk.

ARTIKEL 33: De overheid moet je beschermen tegen drugs.

ARTIKEL 34: De overheid moet je beschermen tegen seksueel misbruik.

ARTIKEL 35: Het is verboden om kinderen te ontvoeren, verkopen of 
verhandelen.

ARTIKEL 36: De overheid moet je beschermen tegen uitbuiting en 
mishandeling.

ARTIKEL 37: Je hebt recht op een goede behandeling in de gevangenis.
Je mag niet gemarteld worden, en geen levenslang of de doodstraf krijgen. 
Opsluiting van een kind mag alleen als uiterste maatregel en dan zo kort 
mogelijk.

ARTIKEL 38: Als het oorlog is, moet de overheid jou extra beschermen. 
Soldaten zijn bij voorkeur boven de achttien en als je jonger bent dan vijftien 
mag je niet in het leger.

ARTIKEL 39: Je hebt recht op slachtofferhulp.

ARTIKEL 40: Je hebt recht op een eerlijk
proces dat rekening houdt met jouw leeftijd.

ARTIKEL 41: Als de wetten van een land de 
rechten van kinderen beter beschermen dan 
dit Kinderrechtenverdrag, gelden die 
wetten en niet dit verdrag.
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