
SAVE THE DATE:  Conferentie 25 jaar Verdrag voor de Rechten van het Kind
Datum:  Donderdag 20 november 2014
Tijd:  10.00 – 17.30 uur
Locatie:  Hooglandse Kerk, Leiden

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind bestaat 25 jaar en dat vieren de Universiteit Leiden, 
de Gemeente Leiden en UNICEF Nederland tijdens de  kinderrechtenweek van 19 tot en met 
21 november 2014.

Door het Verdrag hebben we de afgelopen decennia veel goede resultaten bereikt voor kinderen. We 
hebben bijvoorbeeld gezorgd voor wetten tegen kindhuwelijken, voor campagnes tegen meisjesbe-
snijdenis en betere jeugdzorg voor kinderen in vele landen. We zijn er nog niet. Daarom grijpen we dit 
jubileumjaar ook aan om kinderrechten in de praktijk een stap verder te brengen. Daar hebben kinde-
ren recht op!

Samen met het Kinderrechtencollectief nodigt UNICEF Nederland u graag uit deze 25e verjaardag van 
het Verdrag op 20 november te vieren. Dat doen wij samen met kinderen en jongeren en een aantal 
hooggewaardeerde (internationale) gasten. In diverse Ronde Tafel Discussies en Creatieve Werkses-
sies kunt u bijdragen aan de verdere verankering van het Verdrag in de maatschappij! Onderwerpen 
die aan de orde zullen komen zijn onder andere migratie, armoede, lgtbi, seksuele uitbuiting en kin-
derhandel, jeugdhulp, ...(nog verder invullen)...

De conferentie vindt plaats in de Hooglandse Kerk in Leiden. In oktober ontvangt u een officiële uitno-
diging van ons. U dient zich dan via onze website in te schrijven en een keuze te maken voor een van 
de Ronde Tafel Discussies of Creatieve werksessies. 

Ik hoop van harte u 20 november te mogen verwelkomen.

Jan Bouke Wijbrandi

Algemeen Directeur
UNICEF Nederland

p.s. Wilt u nu alvast meer weten over 25 jaar Verdrag voor de Rechten van het Kind? Kijk dan eens op 
www.unicef.nl/25jaarkinderrechten
      

Kinderrechtentop 2014
25 JAAR VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN HET KIND: 
VERANKERING VAN KINDERRECHTEN IN DE SAMENLEVING


