


 33Focus op...

Eglantyne Jebb heeft als eerste, in eenvoudige en directe taal, 

de rechten van kinderen beschreven.  In 1924 legde zij haar 

tekst voor aan de International Save the Children Union. Het 

werd integraal goedgekeurd
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Ten tweede zijn er rechten die maken dat we 

het kind moeten respecteren als een persoon. Hij 

of zij neemt deel aan de samenleving en wordt 

betrokken bij zaken die hem of haar aanbelan-

gen. Het zijn vrijwillige rechten, of zoals de 

Conventie stelt, ‘participatierechten’. Volgens 

de VN-verklaring van 1948 zijn het politieke en 

burgerrechten. Anders gezegd: rechten van de 

eerste generatie. 

Het onderscheid is erg belangrijk. Hoewel de 

kinderrechten in 1989 al erkend werden, zal het 

nog een tijd duren voor kinderen echt politieke 

en burgerrechten hebben. Het is makkelijker om 

een kind als passief en behoeftig wezen te be-

pect door de staat en beperking van tussenkomst 

door de overheid. Maar om sociale rechten echt 

te laten gelden, moet de staat ook zelf investeren 

in gezondheidszorg, onderwijs en scholen. 

Persoonlijke inzet

De defi nitieve versie van de eerste generatie 

kinderrechten vinden we in de Kinderrechten-

verklaring van Genève. Het document is het re-

sultaat van de persoonlijke inzet van Eglantyne 

Jebb. Ze werd in 1876 geboren in Shropshire, 

Engeland en groeide op in een welgestelde fami-

lie. Toch had ze een sterk sociaal bewustzijn en 

maatschappelijke betrokkenheid. Ze volgde een 

opleiding als leerkracht maar oefende dat beroep 

slechts een jaar uit. Toen de Eerste Wereldoorlog 

op zijn einde liep, ontfermde ze zich over het lot 

van kinderen in Duitsland en het Oostenrijks-

Hongaarse Rijk. Ten gevolge van de oorlog leden 

ze honger omdat de geallieerden blokkades had-

den opgeworpen. De actiegroep Fight the Famine 

Council groeide langzaam uit tot het Save the 

Children Fund, dat Eglantyne en haar zus Doro-

thy in 1919 oprichtten. 

Het succes van dit fonds bracht de zussen op 

het idee om een internationale beweging voor 

kinderen op te richten. In 1920 werd in Genève 

het International Save the Children Union (In-

ternationaal Hulpfonds voor de kinderen) opge-

richt. Het Britse Save the Children Fund en het 

Zweedse Rädda Barnen waren de belangrijkste 

leden. In 1923 ging Eglantyne zich volop met kin-

derrechten bezighouden. Ze vond dat je in tijden 

van nood alleen kinderrechten kunt laten gelden 

door kinderbescherming te bieden zoals dat ook 

in ‘normale’ tijden gebeurt. Met dat idee en het 

plan voor een kindcharter trok ze naar Genève, 

om een vergadering van de Union bij te wonen.

De verklaring van Genève

De verklaring van Genève is een kort, recht-

toe-recht-aan document. Het is geschreven in 

duidelijke taal en wil de kinderrechten overal on-

der de aandacht brengen. De tekst moest leiden 

tot eff ectieve wetten en tot een culturele omscha-

keling ten aanzien van jonge kinderen. Eglantyne 

schouwen, dat we moeten beschermen. Als we 

aanvaarden dat hij of zij ook politieke en burger-

rechten heeft, moeten we tot een dialoog en tot 

compromissen overgaan. Het kind wordt actief 

in het proces betrokken. 

We maken het onderscheid nog duidelijker. 

Historisch gezien waren de politieke en burger-

rechten er eerst. Ze stammen af van de Ameri-

kaanse Onafhankelijkheidsverklaring, en de 

Verklaring van mensen- en burgerrechten uit de 

Franse Revolutie. Daarom behoren die rechten tot 

de eerste generatie. De tweede reeks rechten ont-

stond na de Russische Revolutie van 1917. Die 

beschrijven de politieke en burgerrechten, res-


