
 

 
 
PERSBERICHT  

Amsterdam, 21 september 2015  

Desmond Tutu maakt genomineerden voor Internationale Kindervredesprijs 2015 bekend 
 

 Abraham Keita (17, Liberia) – is genomineerd voor zijn inzet voor kinderen die het slachtoffer 

werden van geweld. 

 Aziza Rahim Zada (14, Afghanistan) – is genomineerd voor haar steun voor kinderen die onder 

erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen wonen. 

 Jeanesha Bou (17, Puerto Rico) – is genomineerd voor haar strijd tegen mensenhandel. 

De Internationale Kindervredesprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind dat zich op dappere wijze 

inzet voor kinderrechten. De winnaar van deze prestigieuze vredesprijs voor kinderen wordt dit jaar op 

9 november bekendgemaakt in Den Haag. Aartsbischop Desmond Tutu, beschermheer van het eerste 

uur van de Internationale Kindervredesprijs, presenteert met trots de genomineerden: 

Abraham Keita (17 jaar, Liberia) is genomineerd voor zijn strijd voor gerechtigheid voor kinderen die 

slachtoffer werden van geweld. Hij werd op negenjarige leeftijd lid van het Liberiaanse Kinderparlement en is 

zich sindsdien voortdurend blijven inzetten voor kinderen wiens rechten werden geschonden. Keita heeft 

diverse vreedzame demonstraties georganiseerd en schreef petities waarin hij de Liberiaanse regering opriep 

om de rechten van kinderen te respecteren. Met zijn streven naar gerechtigheid voor kinderen heeft Keita blijk 

gegeven van een bijzondere gave om gevallen van kinderrechtenschending aan te kaarten, in actie te komen 

tegen de daders en, bovenal, altijd op krachtige en vreedzame manier te actie te voeren.  

Aziza Rahim Zada (14 jaar, Afghanistan) is genomineerd voor de manier waarop zij vluchtelingenkinderen, en 

met name meisjes, inspireert om hun meningen te uiten. Ze komt op voor kinderen die onder erbarmelijke 

toestanden in Afghaanse vluchtelingenkampen leven en heeft honderden kinderen het zelfvertrouwen gegeven 

om over hun problemen te praten en hun eigen rechten te claimen. Ze is op kalme en overtuigende wijze in 

staat om bruggen te bouwen tussen een zeer conservatieve samenleving enerzijds en anderzijds een 

samenleving waar ruimte is voor een progressievere en effectievere aanpak van de rechten van meisjes en 

kinderen. Ze organiseert activiteiten voor kinderen om hun problemen in kaart te brengen en bespreekbaar te 

maken, en treedt in debat met parlementariërs en andere opiniemakers.  

Jeanesha Bou (17 jaar, Puerto Rico) is genomineerd voor haar strijd tegen mensenhandel. Zij streeft naar 

volledige uitroeiing van hedendaagse slavernij, een misdaad tegen de menselijkheid waar wereldwijd veel 

mensen die verhandeld worden slachtoffer van worden. Door haar boodschap en pleitbezorging is Jeanesha 

verworden tot een voorbeeld voor mensen die zich inzetten voor de strijd tegen de handel in kinderen en 

jongeren. Jeanesha blijft zich kritisch uitspreken en breidt haar activiteiten voortdurend uit om meer mensen te 

kunnen bereiken. 

In de boodschap die hij vandaag publiceerde, zei Tutu dat hij veel verwacht van deze drie dappere, jonge 

mensen: ‘De Internationale Kindervredesprijs geeft kinderen een stem en laat zien dat zij de wereld kunnen 

veranderen.’ 

                                                                            - Einde persbericht - 
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De Internationale Kindervredesprijs 

De Internationale Kindervredesprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een kind dat zich op dappere wijze 

inzet voor kinderrechten. De voorgaande winnaars hebben ieder op hun eigen manier blijk gegeven van 

bijzondere toewijding aan de strijd tegen de problemen van kinderen wereldwijd. De boodschap van de 

jonge winnaar heeft jaar in, jaar uit enorme impact en laat aan miljoenen mensen wereldwijd zien dat 

verandering mogelijk is. 

De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van Marc Dullaert, oprichter van de KidsRights 

Foundation. The prijs werd in 2005 gelanceerd tijdens de top voor Nobelvredesprijswinnaars in Rome, 

onder voorzitterschap van Michail Gorbachev. Het comité van experts 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.  

Dit jaar wordt de Internationale Kindervredesprijs voor het elfde jaar op rij uitgereikt. Tien dappere en 

inspirerende kinderen ontvingen de prijs al voor hun inzet voor het bevorderen van kinderrechten, 

waaronder ook Nkosi Johnson, die opkomt voor de rechten van kinderen met HIV en Malala Yousafzai, die 

de Internationale Kindervredesprijs in 2013 won.  

Dit jaar kwamen er 77 inzending binnen voor de prijs; 38 jongens en 39 meisjes uit 39 landen. 

Aartsbischop Desmond Tutu is een beschermheer van Stichting KidsRights en de Internationale 

Kindervredesprijs. Ieder jaar wordt de prijsuitreiking gepresenteerd door een voormalige 

Nobelvredesprijswinnaar. Dit jaar wordt de prijs uitgereikt door Nobelvredesprijswinnaar Muhammad 

Yunus. De winnaar ontvangt het ‘Nkosi’ beeldje, dat een kind afbeeldt dat de wereld in beweging zet. 

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 een 

projectfonds van €100.000 in projecten uit het thuisland van de winnaar. Deze projecten zijn nauw 

verbonden met het werkgebied van de winnaar. 

 

Over Stichting Kidsrights  

KidsRights  is een Internationale kinderrechtenorganisatie die opkomt voor de positie van zeer kwetsbare 

kinderen waar ook ter wereld en die hun rechten promoot en ondersteunt. KidsRights gelooft in een 

wereld waarin alle kinderen toegang hebben tot hun rechten waardoor ze zich optimaal kunnen 

ontwikkelen. KidsRights ziet kinderen als changemakers die de wereld in beweging kunnen brengen. De 

stichting faciliteert kinderen daarbij door hen een stem te geven en bij het uitvoeren van hun acties. 

KidsRights vraagt aandacht voor kinderrechten met als doel deze te verbeteren. Om 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 stimuleren van kinderparticipatie. 
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Over KidsRights ABN AMRO 

ABN AMRO wil investeren in de toekomst, maatschappelijk betrokken zijn. ABN AMRO heeft daarom voor 

de sponsoring- en foundation activiteiten een leidraad gekozen:  ‘Partner van de Toekomst’.  

De bank ondersteunt mensen en instellingen die iets willen bereiken, door een duwtje in de rug te geven 

bij het ontdekken van talent of bij het waarmaken van ambities, door mensen te stimuleren alles eruit te 

halen wat er in zit. ABN AMRO is sinds 2006 partner van Stichting 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) 

De boodschap van Desmond Tutu is gepubliceerd op de online newsroom van KidsRights: kidsrights.pr.co. 

Media kunnen daar zijn boodschap en aanvullende achtergronddocumenten en –informatie over de 

genomineerden en Stichting KidsRights vinden. 

Daarnaast zijn media van harte uitgenodigd om op 9 november de prijsuitreiking in Den Haag bij te 

wonen. Een nadere uitnodiging volgt nog. Media wordt de mogelijkheid tot interviews geboden met Marc 

Dullaert, oprichter en voorzitter van KidsRights, of met (één van) de drie genomineerden. 

Gelieve interviewverzoeken en andere persvragen te richten tot het perscontact van KidsRights: 

Elise Latour  

E: elise@issuemakers.nl  

T: +31 (0)20 656 0224 

M: +31 (0)6 4749 2612 

 

 

 

www.abnamro.com/partnervandetoekomst
http://kidsrights.pr.co/

