Twee Nederlandse genomineerden voor
Internationale Kindervredesprijs 2017
Recordaantal van 169 genomineerde kinderen uit 55 landen
Amsterdam, 20 september 2017 - Internationale kinderrechtenorganisatie
Stichting KidsRights presenteert vandaag met trots een recordaantal van 169
genomineerden kinderen voor de Internationale Kindervredesprijs 2017. De
prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op een
bewonderenswaardige manier inzet voor de rechten van het kind. Het van
oorsprong Nederlandse initiatief van KidsRights is uitgegroeid tot een wereldwijd
fenomeen. Dit jaar kwamen er inzendingen uit liefst 55 landen: een tweede record
in 2017. Op 15 november maakt KidsRights de drie finalisten bekend. De winnaar
wordt op 4 december gelauwerd tijdens de uitreikingsceremonie in de Haagse
Ridderzaal waarbij traditiegetrouw een Nobelvredesprijswinaar de prijs
overhandigt in aanwezigheid van de internationale pers.

"Dat zoveel kinderen wereldwijd op durven te staan voor de rechten van
andere kinderen en positieve verandering teweegbrengen in hun eigen
gemeenschap, stad of land, is heel hoopvol. Kinderen kunnen echte
changemakers zijn en de wereld in beweging brengen."
— Marc Dullaert, oprichter van KidsRights

Nederland levert twee genomineerden
Uit Nederland komen voor het eerst twee genomineerden, Fahima Elmi (15) en Gabriël Gomes
Barros (17). Fahima is als kind door haar moeder meegenomen naar een opvanghuis voor
vrouwen. Zij maakte er, net als veel leeftijdgenoten in soortgelijke situaties, zeer traumatische
dingen mee. Sindsdien zet zij zich in voor verbetering van de leefomstandigheden voor kinderen
in opvanginstanties. Mede dankzij haar inspanningen heeft de Tweede Kamer onlangs besloten
dat deze kinderen voortaan als een onafhankelijke hulpbehoevende moeten worden behandeld.
Voorheen werd begeleiding toegespitst op de situatie van de ouders die hen meenamen naar de
opvang.
Gabriël kwam op jonge leeftijd noodgedwongen in een weeshuis en kreeg zo met diverse
hulpinstanties te maken. Hij neemt zijn ervaringen mee in het werk dat hij doet om het lot van
leeftijdsgenoten te verbeteren. Zo rondde hij onlangs een training af die hem bevoegd maakt om
als ervaringsdeskundige kinderen in jeugdinstanties te begeleiden. Daarnaast wil hij dat
kinderen een grotere stem bij politieke besluitvorming krijgen. Zelf neemt Gabriël deel aan
congressen van de Raad van Europa en is hij onderdeel van de kinderraad van een
jeugdzorgorganisatie. Zijn grote droom is om ooit Kinderombudsman te worden.

Wereldwijde impact door online platform voor changemakers
De Internationale Kindervredesprijs vindt dit jaar voor de dertiende keer plaats. Niet alleen
heeft de boodschap van de winnaar wereldwijde impact; ieder jaar laten ook alle overige
genomineerden aan honderden miljoenen mensen wereldwijd zien dat verandering mogelijk is.
KidsRights biedt de genomineerden een internationaal platform zodat zij hun boodschap beter
kunnen verspreiden en hun belangrijke werk kunnen voortzetten. We nodigen u van harte uit
om onze website te bezoeken, waar u de persoonlijke verhalen kunt lezen van deze dappere
changemakers en mogelijkheden vindt om hun niet aflatende inzet te steunen:
www.kidsrights.nl/nominees.
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Over de Internationale Kindervredesprijs
De Internationale Kindervredesprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind dat zich op
dappere wijze inzet voor kinderrechten. De boodschap van de jonge winnaar heeft jaar in, jaar
uit enorme impact en laat aan miljoenen mensen wereldwijd zien dat verandering mogelijk is.
Dit jaar wordt de Internationale Kindervredesprijs voor de dertiende keer uitgereikt. Twaalf
dappere en inspirerende kinderen ontvingen de prijs al voor hun inzet voor het bevorderen van
kinderrechten, waaronder ook Nkosi Johnson, die opkwam voor de rechten van kinderen met
hiv/aids en Malala Yousafzai, die de Kindervredesprijs in 2013 won. Vorig jaar won Kehkashan
Basu uit de Verenigde Arabische Emiraten. Door de prijs te winnen heeft zij een internationaal
podium gekregen. Haar belangrijke oproep voor een betere bescherming van het milieu is zo
door honderden miljoenen mensen wereldwijd gehoord.
De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van Marc Dullaert, oprichter en voorzitter
van KidsRights. De prijs werd in 2005 gelanceerd tijdens de top voor Nobel
Vredesprijswinnaars in Rome, onder voorzitterschap van Mikhail Gorbachev. Het Expert
Comité ontvangt ieder jaar nominaties uit landen van over de hele wereld. Zeer bijzondere,
maar vaak nog onbekende dappere kinderen kregen een podium dankzij het jaarlijkse
nominatieproces.
Ieder jaar wordt de prijs uitgereikt door een Nobelvredesprijswinnaar. De winnaar ontvangt het
‘Nkosi’-beeldje, dat een kind afbeeldt dat de wereld in beweging brengt. Daarnaast krijgt de
winnaar een studiebeurs en een wereldwijd platform om zijn of haar idealen en doelen op het
gebied van kinderrechten te bevorderen. Tenslotte investeert KidsRights ieder jaar €100.000 in
een projectfonds in het kinderrechtenthema van de winnaar.
Meer informatie vindt u op de website van de Internationale Kindervredesprijs:
www.kindervredesprijs.nl.

Over Stichting KidsRights
KidsRights is een internationale kinderrechtenorganisatie die wereldwijd opkomt voor de
positie van zeer kwetsbare kinderen en hun rechten promoot en ondersteunt. KidsRights gelooft
in een wereld waarin rekening wordt gehouden met de rechten van kinderen, zodat zij zich
optimaal kunnen ontwikkelen. KidsRights helpt kinderen om voor hun mening op te komen en
actie te ondernemen om zelf veranderingen teweeg te brengen. KidsRights heeft daarbij speciaal
aandacht voor de rol van kinderen als changemakers die de wereld in beweging kunnen
brengen.

KidsRights vraagt aandacht voor kinderrechten met als doel deze te verbeteren. Om nieuwe
inzichten te krijgen in de status van kinderrechten wordt er regelmatig onderzoek gedaan.
Daarnaast financiert de stichting lokale projecten gericht op het verbeteren van kinderrechten
en het stimuleren van kindparticipatie.
Meer informatie: www.kidsrights.nl.

Over ABN AMRO
ABN AMRO investeert in de toekomst en is maatschappelijk betrokken. Haar Foundation richt
zich op talent onder de noemer: ‘Partner van de Toekomst’. Het gaat om talent ontdekken,
ontwikkelen en bekronen. De bank ondersteunt daarmee mensen en instellingen die iets willen
bereiken. Soms door een financiële bijdrage, vaak door inzet van kennis en het netwerk van de
bank. ABN AMRO is sinds 2006 partner van KidsRights en hoofdsponsor van de Internationale
Kindervredesprijs. Kinderen brengen de wereld in beweging en de Internationale
Kindervredesprijs biedt hen een platform om bij te dragen aan een betere wereld.
Meer informatie: www.abnamro.com/partnervandetoekomst.

Extra informatie voor de pers (niet voor publicatie)
Gelieve vragen of interviewverzoeken te richten tot het perscontact van KidsRights:
Froukje Töns
ftons@issuemakers.nl
T: +31 (0)20 6560223
M: +31 (0)6 28347021
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