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Mijn jarenlange werkzaamheden hebben mij steeds duidelijker 
bevestigd dat kinderen respect, vertrouwen 

en een warm hart verdienen.

Ik eis de Magna Charta Libertatis als een grondwet voor het kind. 
Misschien zijn er nog meer, maar ik heb er drie gevonden:

het recht van het kind op de dood -
het recht van het kind op de huidige dag -

het recht van het kind om te zijn zoals hij is -

Kinderen en jongeren maken eenderde van de mensheid uit. Elk 
derde levende mens is een kind. Elke derde inwoner van een stad, 

stadje of dorp is een kind. De kinder- en jeugdtijd vormen een derde 
van ons leven. Daar moet men beslist aan denken als men begrijpen 
wil wat een kind toekomt. Wat hem toekomt en wat niet, wat wij hem 

geven of misschien van plan zijn hem uit barmhartigheid te geven.

Janusz Korczak
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1. Inleiding

Kinderen zijn niet de mensen van morgen, 
maar mensen van vandaag

Janusz Korczak

Een derde deel van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn kwets-
baar omdat zij klein zijn en afhankelijk van hun ouders, verzorgers en 
andere volwassenen. 
In de wereld waar volwassenen het voor het zeggen hebben, lopen zij 
de kans eerder ziek te worden, te sterven of uitgebuit te worden dan 
volwassenen. Het zou normaal moeten zijn dat de Rechten van de 
Mens ook vanzelfsprekend voor kinderen zouden gelden. Maar dat 
blijkt niet zo te zijn. Daarom is vijfentwintig jaar geleden op  20 
november 1989 door de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties in New York een Internationaal Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind aangenomen, dat de rechten aangeeft die in het bijzonder 
gelden voor kinderen. En daarom wordt op  20 november de 
Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd.
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