
Geïnteresseerd in Kinderrechten? Heb je vragen over jouw rechten?

Bij tZitemzo kan je gratis en anoniem vragen stellen over kinderrechten, maar ook

over de wet en minderjarigen.

Bv.:

Jonger dan 18? Dan kan je gratis juridisch advies en bijstand vragen aan een

jeugdadvocaat. Bv. als je opgepakt werd door de politie en verdacht wordt van een

jeugddelict plegen. Of wanneer je zelf slachtoffer werd van een misdrijf.

Heb je een klacht over je rechten? Voor jongeren is er de Klachtenlijn van het

Kinderrechtencommissariaat. Want soms loopt het fout op school, in de sportclub of

in je buurt of gemeente. De Klachtenlijn zoekt samen met jou naar een oplossing.

Soms verwijzen ze je door naar een andere dienst omdat die jou beter kan helpen.

Al gehoord van de Kinderrechtencommissaris? Die controleert of de wetten

genoeg rekening houden met de kinderrechten.

Unicef België is het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Zij willen dat kinderen in

de wereld bv.:

Kortom, dat hun rechten gerespecteerd worden. Want daar is het hoog tijd voor.

Plan België werkt in de armste landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Maar ze

werken ook voor de kinderrechten in België. Ze bezoeken scholen en maken er

echte kinderrechtenscholen van! Wil jij dat jouw school ook een

Kinderrechtenschool wordt? Spreek dan zeker je leerkracht hierover aan.

FOTO: Andrew Seaman

Chat met tZitemzo

Wo: 14-17u

Door tZitemzo 11-18 jaar

WAAR KAN IK TERECHT MET VRAGEN OVER MIJN

RECHTEN?

Hoeveel kinderrechten zijn er?•

Waar worden de meeste kinderrechten geschonden?•

Of, kan ik alleen gaan wonen als ik 16 jaar ben?•

Mogen mijn ouders mij verbieden mijn vriend te zien?•

genoeg eten en drinken hebben•

gezond zijn•

naar school kunnen gaan•

PRAAT EROVER

Mail met tZitemzo

Via contactformulier

Bel met tZitemzo

Op 09 233 65 65, wo: 14-17u

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

http://www.tzitemzo.be/index.php?ID=2815
https://www.jeugdadvocaat.be/
http://www.kinderrechten.be/stuur-een-klacht
https://www.kinderrechtencommissariaat.be/wie-wie
http://www.unicef.be/
http://www.planbelgie.be/
http://kinderrechtenschool.be/
http://www.tzitemzo.be/jongeren/contact2
http://www.tzitemzo.be/jongeren/contact2
tel:09 233 65 65
https://awel.be/forum

