121 inspirerende kinderen genomineerd voor
Internationale Kindervredesprijs 2018
Aartsbisschop Desmond Tutu overhandigt prijs op 20 november
in Kaapstad
Amsterdam, Kaapstad, 21 september 2018 – Internationale
kinderrechtenorganisatie Stichting KidsRights kondigt vandaag aan dat 121
kinderen zijn genomineerd voor de Internationale Kindervredesprijs 2018. De
prestigieuze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op een
bewonderenswaardige manier inzet voor de rechten van het kind. Dit jaar eert
KidsRights aartsbisschop Desmond Tutu, winnaar van de Nobelprijs voor de
Vrede en al tien jaar de officiële beschermheer van de Kindervredesprijs, door de
ceremonie in Kaapstad in Zuid-Afrika te houden. Op 20 november reikt de
aartsbisschop de prijs daar aan de winnaar uit tijdens een ceremonie die wordt
bijgewoond door hoogwaardigheidsbekleders en de wereldpers.
Marc Dullaert, oprichter van KidsRights: “Ieder jaar is de Internationale Kindervredesprijs een
prachtige viering van kinderrechten en het vermogen van kinderen om changemakers te
worden die de wereld in beweging brengen. Dit jaar kijken we uit naar een bijzondere editie,
aangezien Stichting KidsRights in 2018 haar vijftienjarige bestaan viert. Daarom brengen wij
een eerbetoon aan aartsbisschop Tutu, onze beschermheer en een man die zijn leven heeft
gewijd aan de bescherming en emancipatie van kinderen, door de ceremonie naar hem toe te
brengen. Daarnaast was Zuid-Afrika het thuisland van wijlen Nkosi Johnson. Nkosi was in 2005
postuum de eerste Kindervredesprijswinnaar. Hij is een symbool voor ons en miljoenen
anderen op aarde geworden en het beeldje dat jaarlijks aan de winnaar wordt overhandigd, is
naar hem vernoemd.”

De Internationale Kindervredesprijs is uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. In 2018
werden kinderen uit liefst 45 landen genomineerd door een groot aantal gerenommeerde
internationale organisaties, waaronder Ashoka, David Suzuki, Plan International, Save the
Children, de Verenigde Naties, World Vision en lokale maatschappelijke organisaties uit diverse
landen. Van de 121 genomineerde kinderen komen de meesten uit Kenia (12) en Mexico (12), op
de voet gevolgd door India (10). 72 meisjes, 42 jongens en één groep van kinderen werden
voorgedragen. De genomineerden komen dit jaar op voor een breed scala aan issues, waaronder
kindparticipatie, onderwijs, vrede, gendergelijkheid, het milieu en diverse andere belangrijke
vraagstukken.
De prijs wordt dit jaar voor de veertiende opeenvolgende keer uitgereikt. Niet alleen heeft de
boodschap van de winnaar wereldwijde impact; ieder jaar laten ook alle overige genomineerden
aan miljoenen mensen wereldwijd zien dat verandering mogelijk is. KidsRights biedt deze
kinderen een internationaal platform zodat zij hun boodschap beter kunnen verspreiden en hun
belangrijke werk kunnen voortzetten. De nominatielijst omvat opnieuw vele inspirerende en
bemoedigende verhalen die aantonen dat kinderen al op jonge leeftijd in staat zijn om
initiatieven op te zetten die kinderrechten verbeteren. We nodigen u van harte uit om onze
website te bezoeken, waar u de persoonlijke verhalen kunt lezen van deze dappere
changemakers en leest hoe u hun niet aflatende inzet kunt 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 veertiende keer uitgereikt. Dertien
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 Mohamad
Al Jounde uit Syrië. Door de prijs te winnen heeft hij een internationaal podium gekregen. Zijn
belangrijke oproep voor betere bescherming van de rechten van Syrische kindvluchtelingen 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 Nobel Vredesprijswinnaar. 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.
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