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INLEIDING 

 

"Met kinderrechten speel je niet!” is het thema van deze 26ste Schrijf-ze-VRIJdag. Vele 

leerkrachten, schooldirecties en jeugdleiders lieten ons weten nood te hebben aan meer 

informatie over kinderrechten. Daarom reiken we dit jaar informatie, beeldmateriaal en 

activiteiten aan om kinderen en jongeren te laten bijleren over hun eigen rechten.  

 

In dit Schrijf-ze-VRIJpakket leggen we uit wat kinderrechten precies zijn. De thema’s 

kinderarbeid, kindvluchtelingen en doodstraf voor minderjarige daders krijgen extra aandacht. 

Bij dit pakket vind je ook beeldmateriaal, korte en langere activiteiten. Je kan één activiteit 

kiezen of meerdere activiteiten combineren, afhankelijk van jouw klasgroep en je eigen 

voorkeuren. De activiteiten helpen kinderen en jongeren om na te denken over hun rechten. Ze 

kunnen hen ook inspireren om actie te ondernemen voor de rechten van andere kinderen en 

jongeren. 

 

In het laatste deel van dit pakket vind je de 

voorbeeldbrieven. Dit schooljaar voeren we 

actie tegen kinderarbeid, voor de rechten van 

kindvluchtelingen en tegen de doodstraf voor 

minderjarige daders. Veel succes! 
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KINDERRECHTEN1 
 

Iedereen heeft rechten. Mensenrechten gelden voor alle mensen ter wereld, en dus ook voor 

kinderen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is van toepassing op kinderen. 

En dat geldt ook voor de verdragen die erop volgden, en die werden afgesloten bij de Verenigde 

Naties, of in regionale organisaties, zoals de Raad van Europa. En voor de nationale wetten en 

regels die die verdragen concreet maken in een bepaald land. 

 

Kinderen genieten bovendien van rechten, die enkel voor hen uitgeschreven en gepreciseerd 

werden. Want omwille van hun jonge leeftijd (jonger dan 18 jaar oud), zijn kinderen meer 

kwetsbaar dan volwassenen, en hebben ze extra bescherming nodig. En omdat ze nog niet 

dezelfde vaardigheden en capaciteiten hebben als volwassenen, worden bepaalde rechten voor 

hen anders verwoord. Die rechten noemen we kinderrechten.  

 

Kinderrechten zijn verankerd in het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’, 

kortweg het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat werd aangenomen door de Algemene Vergadering 

van de Verenigde Naties in New York op 20 november 1989, na jarenlange beraadslagingen 

over de tekst ervan. Het is één van de meer recente verdragen over mensenrechten. En het heeft 

een enorme weerklank gehad: het Verdrag werd ondertekend en geratificeerd door 196 lidstaten 

van de Verenigde Naties. Alleen de Verenigde Staten hebben het Verdrag enkel ondertekend, 

en niet geratificeerd (ratificatie is de officiële bekrachtiging van het Verdrag). Het is daarmee 

het meest geratificeerde mensenrechteninstrument ter wereld! 

 

Omdat het Verdrag op 20 november werd aangenomen, wordt jaarlijks op die dag wereldwijd 

Kinderrechtendag gevierd. 

 

Na het Verdrag volgden nog drie Facultatieve Protocollen. Het eerste Protocol (2000) gaat over 

het verbod op kinderhandel, kinderprostitutie en kinderpornografie. Het tweede (ook van 2000) 

gaat over de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten . En het derde Protocol 

(2011) stelt een klachtmechanisme in. Kinderen en/of hun vertegenwoordigers kunnen daardoor 

klacht indienen bij het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (VN-Kinderrechtencomité). De 

Protocollen werden alle drie door België geratificeerd. Zo kunnen kinderen en ouders vanaf 30 

augustus 2014 klacht neerleggen tegen België, bij het VN-Kinderrechtencomité, als ze vinden 

dat België de kinderrechten niet respecteert. 

 

Ook op regionaal niveau zijn er specifieke verdragen  en normen over kinderrechten. De Raad 

van Europa kent bijvoorbeeld een verdrag over de bescherming van kinderen tegen seksuele 

uitbuiting en seksueel misbruik. Voor meer info over het werk van de Raad van Europa rond 

kinderrechten, kan je terecht op hun website (in het Engels): www.coe.int/en/web/children 

 

Hier willen we het enkel hebben over het Kinderrechtenverdrag. Omdat dat Verdrag zo 

baanbrekend is. Omdat het de basis is voor al het werk rond kinderrechten wereldwijd. Omdat 

het een mooi overzicht biedt van de voornaamste rechten, waar kinderen beroep op doen. 

 

 

                                                           
1 Bij tieners kan je ook spreken van “jongerenrechten” om het explicieter te maken dat deze rechten ook 
voor hen persoonlijk gelden. 

https://www.coe.int/en/web/children
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Wie? 

Het Kinderrechtenverdrag is van toepassing op mensen die jonger dan 18 jaar zijn (artikel 1). 

Wie ouder is, wordt als volwassene beschouwd, en geniet dus niet meer van de rechten, 

opgesomd in het Kinderrechtenverdrag.  

 

Het Verdrag is ook belangrijk voor ouders, en andere mensen die de zorg voor een kind op zich 

nemen. Hun rol in de opvoeding en begeleiding van het kind wordt erkend, en het Verdrag legt 

nadruk op de primaire verantwoordelijkheid van het gezin voor de zorg en bescherming van 

kinderen. 

 

Basisprincipes 

Vier basisprincipes vormen de rode draad doorheen de interpretatie en uitvoering van het 

Kinderrechtenverdrag: 

- Non-discriminatie: Het verdrag geldt voor alle kinderen jonger dan 18 jaar, ongeacht 

hun ‘ras’, godsdienst, of capaciteiten; ongeacht wat ze zeggen of denken, of in welke 

familie ze opgroeien. Het maakt niet uit waar een kind woont, welke taal het spreekt, 

wat zijn of haar ouders doen, of het een jongen of een meisje is, of het rijk of arm is: 

het Verdrag is er voor ieder kind. Discriminatie van bepaalde groepen van kinderen ten 

opzichte van anderen is verboden. Wel is er speciale aandacht voor kwetsbare groepen, 

zoals kindvluchtelingen, net omdat die extra bescherming nodig hebben (Artikel 2). 

- Recht op (over)leven & ontwikkeling: Elk kind heeft recht op een menswaardig leven en 

het recht om zich te ontwikkelen (Artikel 6). 

- Recht op participatie: Elk kind heeft een eigen mening. In alles wat kinderen 

aanbelangt, mogen ze hun mening uiten en dient er ook naar hun mening geluisterd te 

worden. Dat wil niet zeggen dat kinderen over alles kunnen beslissen, en dat er geen 

rekening wordt gehouden met de visie van hun ouders of voogden. Het wil wel zeggen 

dat de stem van kinderen moet meetellen in alle discussies over hen, en dit in 

toenemende mate naarmate ze opgroeien (Artikel 12). 

- Het belang van het kind: Bij alle beslissingen die kinderen aanbelangen, moet hun 

belang de voornaamste zorg zijn. Volwassenen moeten met andere woorden beslissingen 

nemen, die de belangen van kinderen zoveel mogelijk behartigen. Dit geldt voor 

wetgeving, beleid en praktijk (Artikel 3).  

 

Deze basisprincipes gelden over alle rechten heen, en helpen om die rechten in het juiste 

perspectief te interpreteren.  

 

Drie categoriëen van rechten 

Als we het Kinderrechtenverdrag van dichtbij bekijken, kunnen we de rechten opsplitsen in 3 

categorieën. In het Engels spreekt men van provision rights, protection rights and participation 

rights. Ofwel de drie P’s. In het Nederlands wordt dat: voorzieningsrechten, 

beschermingsrechten en participatierechten. 

- Voorzieningsrechten: Het recht om te hebben, te ontvangen en toegang te krijgen tot 

bepaalde voorzieningen en diensten. Bijvoorbeeld: een naam en nationaliteit, 

gezondheidszorg, onderwijs, rust, ontspanning en aangepaste zorg voor weeskinderen of 

kinderen met een beperking. 

- Beschermingsrechten: Het recht beschermd te worden tegen schadelijke praktijken. 

Voorbeelden van dergelijke schadelijke praktijken: gescheiden worden van de ouders, 

ingelijfd worden bij het leger, commerciële of seksuele uitbuiting en fysieke of mentale 
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mishandeling. Beschermingsrechten vragen ook aandacht voor bepaalde groepen van 

kinderen, zoals kindvluchtelingen en kinderen met een fysieke of mentale beperking.  

- Participatierechten: Het recht van het kind om gehoord te worden bij het nemen van 

beslissingen die zijn of haar leven beïnvloeden. Daartoe behoort bijvoorbeeld het recht 

om gehoord te worden tijdens een echtscheidingsprocedure van de ouders, en de rechter 

uiteindelijk oordeelt in het belang van het kind, en de mening van het kind mee in 

rekening neemt. Naarmate het kind opgroeit, worden deze rechten sterker. Want hoe 

ouder je wordt, hoe meer je in staat bent om zelf je eigen inzichten te vormen, en hoe 

meer volwassenen daar rekening mee moeten houden. Concrete rechten zijn de vrijheid 

van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst of overtuiging.  

 

Het Kinderrechtenverdrag lijst burgerlijke en politieke rechten op, net als economische, sociale 

en culturele rechten.  

 

De volledige tekst van het Verdrag vind je op http://kinderrechtenschool.be/verdrag. Omdat de 

verwoording vaak erg complex is, werd een versie in kindertaal gemaakt: 

 

Art. 1 Als je nog geen 18 bent, ben je een kind. 

Art. 2 Alle kinderen ter wereld hebben dezelfde rechten. 

Art. 3 Je hebt recht op welzijn. 

Art. 4 Je hebt het recht je rechten uit te oefenen. 

Art. 5 Je hebt recht op hulp om bij te leren. 

Art. 6 Je hebt het recht om te (over)leven en op ontwikkeling. 

Art. 7 Je hebt recht op een naam en een nationaliteit. 

Art. 8 Je hebt recht op een identiteit. 

Art. 9 Je hebt het recht om bij je ouders te wonen. 

Art. 10 Je hebt het recht om met je familie herenigd te 

worden. 

Art. 11 Niemand mag je onrechtmatig naar het buitenland 

meenemen. 

Art. 12 Je hebt het recht gehoord te worden. 

Art. 13 Je hebt recht op vrije meningsuiting. 

Art. 14 Je hebt het recht om te denken wat je wilt en een 

eigen religie te kiezen. 

Art. 15 Je hebt het recht om samen te komen met andere 

kinderen. 

Art. 16 Je hebt recht op privacy. 

Art. 17 Je hebt recht op informatie om je te kunnen 

ontwikkelen. 

Art. 18 Je ouders zijn verantwoordelijk voor je. 

Art. 19 Je hebt het recht beschermd te zijn tegen alle vormen van misbruik. 

Art. 20 Je hebt recht op extra bescherming als je geen familie meer hebt. 

Art. 21 Je kan geadopteerd worden als aan de juiste regels werd voldaan. 

Art. 22 Je hebt recht op extra bescherming als je vluchteling bent. 

Art. 23 Je hebt recht op aangepaste zorg als je een beperking hebt. 

Art. 24 Je hebt recht op gezondheidszorg. 

Art. 25 Indien je geplaatst bent, heb je recht op goede opvang. 

Art. 26 Je hebt recht op bescherming tegen armoede. 

http://kinderrechtenschool.be/verdrag
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Art. 27 Je hebt het recht je te ontwikkelen in goede omstandigheden. 

Art. 28 Je hebt recht op onderwijs. 

Art. 29 De school moet je stimuleren om op een goede manier te ontwikkelen. 

Art. 30 Je hebt recht op extra bescherming, als je deel bent van een minderheidsgroep. 

Art. 31 Je hebt recht om te spelen, op vrije tijd en rust. 

Art. 32 Je hebt recht op bescherming tegen kinderarbeid. 

Art. 33 Je hebt het recht om beschermd te worden tegen drugs. 

Art. 34 Je hebt recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en misbruik. 

Art. 35 Niemand mag je ontvoeren, verkopen of misbruiken voor geld. 

Art. 36 Je hebt recht op bescherming tegen elke vorm van uitbuiting. 

Art. 37 Niemand mag je folteren, levenslang opsluiten of doden. 

Art. 38 Je hebt het recht op bescherming tegen oorlog. 

Art. 39 Je hebt recht op hulp, als je slachtoffer bent geweest. 

Art. 40 Je hebt recht op aangepaste straffen als kind. 

Art. 41 Je hebt het recht om te worden beschermd door de wetten van je land.  

 

Kinderrechten in België 

In België werd het verdrag in 1992 bij wet geratificeerd. België ratificeerde ook de drie 

Protocollen, zoals we hierboven al vertelden. Dat wil zeggen dat kinderen in België, eventueel 

via hun ouders, genieten van alle rechten uit het Verdrag en de Protocollen. 

 

België formuleerde wel een aantal voorbehouden bij het Verdrag. Dat is een gangbare praktijk. 

Zo behoudt België zich het recht voor om aan vreemdelingen niet dezelfde rechten toe te kennen 

als aan de eigen onderdanen. Op zich is dat toegelaten, op voorwaarde dat de voorbehouden 

niet strijdig zijn met het doel en de geest van het Verdrag. Maar het is jammer, want het Verdrag 

is bedoeld voor ieder kind, overal ter wereld, zonder voorbehoud, en zonder verschillen tussen 

landen onderling. 

 

Net zoals alle andere staten die partij zijn bij het Verdrag, moet België om de vijf jaar verslag 

uitbrengen bij het VN-Kinderrechtencomité, over de vorderingen die ons land maakte in het 

verwezenlijken van kinderrechten. De coördinatie van dit rapport is toevertrouwd aan de 

Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind (www.ncrk.be). Er worden ook 

schaduwrapporten gemaakt, door bijvoorbeeld het Kinderrechtencommissariaat en de 

Kinderrechtencoalitie. Die bieden een beeld op de actuele knelpunten van kinderrechten in 

België2. 

 

Wat zijn dan die knelpunten? Kinderarmoede, discriminatie van kinderen van buitenlandse 

afkomst, misbruik en verwaarlozing, een gebrek aan aangepaste zorg en opvang voor kinderen 

die niet in hun gezin kunnen blijven, onvoldoende voorzieningen voor zorg en onderwijs voor 

kinderen met een beperking, het lot van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, … Het zijn 

allemaal kwesties die het VN-Kinderrechtencomité graag wil aangepakt zien in wetgeving, beleid 

en praktijk. Hoewel ons land zeker niet tot de slechte leerlingen kan gerekend worden, qua 

respect voor kinderrechten, is er dus nog heel wat werk aan de winkel! 

 

Er zijn in België heel wat organisaties die zich toeleggen op kinderrechten. Op de website 

kinderrechtenschool.be staan de belangrijkste opgelijst: 

                                                           
2 http://www.kinderrechtencommissariaat.be/rapporten-en-slotbeschouwingen 

http://www.ncrk.be/
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/rapporten-en-slotbeschouwingen
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Het Kinderrechtencommissariaat, opgericht door het Vlaams Parlement, verdedigt de rechten 

en belangen van kinderen en jongeren in Vlaanderen. Het commissariaat geeft ook advies aan 

beleidsmakers. www.kinderrechtencommissariaat.be 

 

Via de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat kan iedereen aangifte doen van 

schendingen van kinderrechten. Je kan er terecht voor vragen en aangiftes over (het al dan niet 

schenden van) rechten van kinderen en jongeren. Klachten kunnen onder meer gaan over de 

werking van overheidsdiensten, zoals onderwijsinstanties, gezondheidszorg, jeugdhulp, wonen, 

justitie, asiel, media, verkeer, openbaar vervoer, milieu, sport, jeugdwerk, politie, kinderopvang, 

arbeid, cultuur… De klachtenlijn luistert naar alle partijen, onderzoekt de vragen en bemiddelt 

indien nodig.3  

 

Wil je graag weten hoe ver België precies staat met de uitvoering van het Kinderrechtenverdrag? 

Dan neem je best een kijkje op de website van de Kinderrechtencoalitie, een netwerk van niet-

gouvernementele organisaties dat toeziet op de naleving en toepassing van het 

Kinderrechtenverdrag in België.4  

 

Het project Kinderrechtenschool is ook heel interessant. Scholen kunnen zich erop inschrijven, 

en samen met Plan België, Vormen vzw en andere ngo’s een uniek traject afleggen, waarna ze 

zich trots Kinderrechtenschool mogen noemen.5  

 

  

                                                           
3 www.kinderrechten.be 
4 www.kinderrechtencoalitie.be 
5 www.kinderrechtenschool.be 

http://www.kinderrechtencommissariaat.be/
http://www.kinderrechten.be/
http://www.kinderrechten.be/
http://www.kinderrechtencoalitie.be/
http://www.kinderrechtenschool.be/
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Kinderarbeid 
 

Tijdens Schrijf-ze-VRIJdag 2016 zullen we ons toeleggen op drie thema’s: kinderarbeid bij de 

ontginning van kobalt in mijnen in de Democratische Republiek Congo, de doodstraf voor 

minderjarige daders, en kindvluchtelingen. Over het eerste thema, volgt hier een reeks van 

vragen en antwoorden. Daarna diepen we de beide andere thema’s uit. 

 

Wat is kobalt?  

Kobalt is een metaal dat in kleine hoeveelheden in de gehele aardbodem voorkomt. Op sommige 

plaatsen is de concentratie zo hoog, dat het loont om dit door middel van mijnbouw te winnen.  

 

Waar dient kobalt voor ? 

Kobalt wordt in grote hoeveelheden gebruikt in de metaalindustrie, onder meer voor het harden 

van staal en andere metaallegeringen. Het is ook een hoofdcomponent van lithium-ion 

herlaadbare batterijen die in wagens, telefoons, computers e.d. worden gebruikt. 

 

Waar wordt kobalt ontgonnen ? 

De grootste hoeveelheid kobalterts (meer dan de 

helft van de wereldtoevoer) wordt ontgonnen in de 

Democratische Republiek Congo (DRC). Andere 

landen waarin kobalterts wordt ontgonnen zijn 

Turkije, China, Zambia, Rusland en Australië. 

Volgens de Congolese regering komt 20% van deze 

kobalt van artisanale mijnwerkers. 

 

Wat is artisanale mijnbouw ? 

Bij artisanale mijnbouw graven volwassenen en 

kinderen zelf diepe schachten en tunnels in de 

grond en gaan ze eigenhandig, zonder enige 

bescherming of veiligheid, de kobaltertsen 

ontginnen. Het kobalt wordt vervolgens verkocht 

aan tussenpersonen en traders, die deze zelf aan multinationals doorverkopen. 

 

Is kobalt ontginnen slecht voor de gezondheid ? 

Artisanale mijnbouw is bijzonder gevaarlijk en ongezond omdat de gravers hierbij chronisch 

worden blootgesteld aan kobaltstof, die ademhalingsproblemen, astma en zelfs fatale 

longziektes kan veroorzaken. Langdurig contact met kobalt kan tevens huidziekten opleveren. 

De mijnwerkers zijn arme mensen en beschikken niet over de basisuitrusting die beschermt 

tegen long- en huidziekten, zoals handschoenen, werkkleren of gezichtsmaskers.. 

 

Bovendien zijn de met de hand gegraven schachten en tunnels levensgevaarlijk omdat ze niet 

verlucht zijn en amper worden ondersteund (waardoor ze dus vaak instorten). 

 

Wat moeten de kinderen doen ?  

Kinderen werken tot 12 uren per dag, 7 dagen op 7, in de mijnen of buiten in de blakende zon 

of in de regen. Zij graven zelf, moeten zware lasten dragen, stenen wassen, kobalt sorteren en 

krijgen hier soms één dollar per dag voor.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Congo-Kinshasa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkije
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksrepubliek_China
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zambia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australi%C3%AB_%28land%29
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Sommige kinderen worden hierbij misbruikt en geslagen door het veiligheidspersoneel van de 

mijnsites waarop de kinderen proberen te komen om kobalt te ontginnen. 

 

Volgens Unicef werkten in 2014 ongeveer 40.000 kinderen in mijnen in het zuiden van de 

DRC, veel van hen in kobaltmijnen.  

 

Waarom is Amnesty International tegen kinderarbeid ? 

Het uitbuiten van kinderen door ze in te zetten in de mijnbouw is één van de ergste vormen van 

kinderarbeid. De kinderen lopen hierdoor aanzienlijke gezondheids- en veiligheidsrisico’s op en 

kunnen hierdoor meestal niet naar school gaan. 

 

Bovendien zijn ze regelmatig het slachtoffer van fysiek geweld, seksueel misbruik en 

drugsverslaving.  

 

Wat is het verband met een smartphone en/of auto ? 

Handelaars kopen kobalt rechtstreeks van de artisanale mijnarbeiders in gebieden waar 

kinderarbeid wijdverbreid is.  

 

De grondstof wordt dan doorverkocht aan multinationale bedrijven zoals de Congo Dongfang 

Mining (CDM), een dochteronderneming van de Chinese mijngigant Zheijang Huayou Cobalt. 

Vandaar vindt het bewerkte kobalt zijn weg naar de producenten van batterijen die verklaren te 

leveren aan technologie- en autoreuzen, waaronder Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Daimler 

en Volkswagen.  

 

Uit onderzoek van Amnesty blijkt dat veel elektronicaproducenten, 

waaronder Apple, Samsung, Microsoft en Sony niet kunnen aantonen dat er geen sprake is van 

kinderarbeid bij de winning van de kobalt die in hun producten zit. 

 

Zijn bedrijven verplicht na te gaan waar de componenten van hun producten vandaan komen ? 

Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid mensenrechten te respecteren door aan proactieve 

risicoanalyse te doen in hun toeleveringsketen (de zgn. “due diligence”), m.a.w. dienen 

bedrijven actief te onderzoeken of doorheen hun toeleveringsketen mensenrechten al dan niet 

worden gerespecteerd.   

 

Veel bedrijven doen dit simpelweg niet en gebruiken dan ook zonder schroom producten die 

worden ontgonnen middels bv. kinderarbeid. 

 

Wat kunnen we hiertegen doen ?  

Bedrijven die 125 miljard dollar winst maken, zijn ongeloofwaardig als ze beweren dat ze niet 

kunnen nagaan waar de basisgrondstoffen in hun productieketen vandaan komen. Amnesty 

International roepen multinationals die batterijen met kobalt gebruiken in hun producten op 

zorgvuldig na te gaan of de mensenrechten worden nageleefd, te onderzoeken of het kobalt 

wordt gedolven in gevaarlijke omstandigheden en of daar kinderarbeid aan te pas komt.  

 

Iedereen kan de producent van zijn smartphone, tablet of laptop een e-mail sturen en hem 

aanspreken op zijn (mede)verantwoordelijkheid, hem vragen transparant te zijn over zijn 

productieketen en na te gaan of de mensenrechten worden nageleefd en ook wat hij  onderneemt 

als blijkt dat de mensenrechten van de mijnwerkers worden geschonden.  
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Doodstraf voor minderjarige daders 
 

Elke dag worden mensen om het leven gebracht in opdracht van de overheid. In 2015 gebeurde 

dat in 25 landen wereldwijd. Op lange termijn zijn er echter steeds meer landen die de doodstraf 

afschaffen of ze niet meer uitvoeren.  

 

De doodstraf is een onmenselijke en wrede straf. De doodstraf schendt het recht op leven. Het 

is bovendien geen efficiënt middel tegen criminaliteit en je riskeert altijd onschuldigen te 

doden. Daarom is Amnesty International er ronduit tegen. Altijd. Overal. 

 

Toch denken verschillende overheden dat zij het recht hebben om burgers te doden. Zij 

gebruiken de doodstraf voor ernstige misdrijven zoals moord, maar evengoed voor zaken die 

helemaal geen misdrijf zijn, zoals homoseksualiteit of ‘hekserij’. 

 

Hieronder weerleggen we een aantal argumenten die voorstanders gebruiken om voor de 

doodstraf te pleiten. 

 De doodstraf schrikt af en is dus een goed middel om (zware) misdaad te bestrijden? 

Dat blijkt nergens uit. Er is geen enkel bewijs dat de doodstraf misdadigers meer zou 

afschrikken dan een gevangenisstraf. Er is geen aantoonbaar verband tussen de doodstraf 

en criminaliteit: het is niet omdat je de doodstraf afschaft dat de criminaliteit dan per 

definitie zal toenemen, of omgekeerd. Canada bijvoorbeeld schafte de doodstraf af in 1976, 

32 jaar later was het aantal moorden gehalveerd. Criminaliteit is een complex 

maatschappelijk probleem dat je niet kan aanpakken met de doodstraf. Wat is er dan wel 

nodig? Politie en justitie moeten goed hun werk doen en de overheid moet ook werk maken 

van preventie en vermijden dat mensen in de criminaliteit belanden door te investeren in 

degelijk onderwijs, werkgelegenheid en armoedebestrijding. 

Wie misdadigers executeert, maakt zich schuldig aan hetzelfde geweld dat hij zegt te 

veroordelen en te bestrijden, en houdt zo dat geweld in stand.  

 

 Moordenaars en andere zware misdadigers hebben geen mensenrechten?  

Nee. Mensenrechten gelden voor iedereen, zonder onderscheid. Voor de besten én voor de 

slechtsten onder ons. Mensenrechten mag je niet afpakken, van niemand. Dat wil niet 

zeggen dat misdadigers niet gestraft mogen worden. Wie moordt, moet naar de gevangenis. 

Een gevangene wordt beroofd van zijn recht op vrijheid, maar dat is slechts tijdelijk. Hoe 

zwaarder de misdaad, hoe langer die vrijheidsberoving duurt, natuurlijk. De doodstraf 

daarentegen is definitief en onomkeerbaar. 

 

 Het is de enige manier om moordenaars en andere zware criminelen definitief 

onschadelijk te maken? 

Dat druist in tegen een belangrijk principe in het recht dat zegt: een straf kan alleen worden 

uitgesproken voor een misdrijf dat is gepleegd, en niet voor een misdrijf dat nog gepleegd 

zou kunnen worden.  

Bovendien: je kan dodelijk geweld niet uitbannen als je zelf dodelijk geweld gebruikt. 

 

 De doodstraf is de enige juiste straf voor moord en ernstige misdrijven. Als je iemand 

doodt, verdien je dan niet om zelf gedood te worden: oog om oog, tand om tand? 

Gerechtigheid is geen synoniem van wraak. In een rechtsstaat is straffen niet hetzelfde als 

wraak nemen.  
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 Met de doodstraf kunnen we het terrorisme bestrijden? 

Geen goed idee. Executies maken van terroristen “martelaren”. Zelfmoordterroristen laten 

zich niet door de doodstraf afschrikken.  

 

Bovendien worden veel mensen veroordeeld tot de dood op basis van zeer vage terreurwetten 

die voor interpretatie vatbaar zijn. Deze wetten worden soms misbruikt om politieke 

tegenstanders en critici definitief uit te schakelen. Nogal wat veroordelingen gebeuren ook 

na bekentenissen die werden afgedwongen met foltering. 

   

 De doodstraf is oké als ze pijnloos wordt uitgevoerd? 

Van de dodelijke inspuiting wordt wel eens beweerd dat ze een humane executiemethode 

zou zijn. Maar ook via een inspuiting verloopt een terechtstelling niet altijd probleemloos. 

De drugs werken niet steeds naar behoren en zorgen voor een lange pijnlijke doodstrijd. De 

doodstraf via een injectie is ontwikkeld om bij het publiek de foute indruk te scheppen dat 

de doodstraf aanvaardbaar is en de staat geen moordenaar is. Ongeacht de 

executiemethode, de doodstraf blijft altijd een wrede en onmenselijke straf. 

Nog een aantal redenen om tegen de doodstraf te zijn: 

 De doodstraf is discriminerend. Je loopt meer kans op de doodstraf als je arm 

bent, of tot een minderheid behoort op basis van je ras, etnische afkomst of 

religieuze overtuiging.  

 De doodstraf wordt in een aantal landen gebruikt als politiek instrument: om 

tegenstanders de mond te snoeren, minderheden te onderdrukken of te 

intimideren. Doodstraffen zijn vaak onderdeel van een scheefgetrokken 

gerechtelijk systeem, waarin processen niet altijd eerlijk en volgens de regels 

verlopen.  

 De doodstraf is definitief en onomkeerbaar. Recht wordt gesproken door mensen 

en die kunnen falen. Fouten gemaakt tijdens misdaadonderzoeken en 

processen, vooroordelen, gerechtelijke dwalingen, … kunnen leiden tot de 

veroordeling van iemand die onschuldig is. Als hij is geëxecuteerd, kunnen 

gemaakte fouten niet meer rechtgezet worden.  

 

De doodstraf in cijfers 

In 140 landen - twee derden van alle landen in de wereld - is de doodstraf afgeschaft of wordt 

ze niet meer uitgevoerd. In 102 landen is de doodstraf volledig afgeschaft, dat wil zeggen dat 

ze uit de strafwet verwijderd is. In 38 landen staat de doodstraf nog wel in het strafwetboek, 

maar worden doodstraffen niet meer uitgevoerd.  

 

In 2015 voerden 25 landen de doodstraf uit. Samen executeerden ze minstens 1.634 mensen. 

In 2015 werden minstens 1.998 mensen ter dood veroordeeld in 61 landen. Dit zijn echter 

minimumcijfers. Het werkelijke aantal ligt nog veel hoger. 

Alleen al in China worden er jaarlijks wellicht duizenden 

mensen geëxecuteerd, maar de doodstrafcijfers zijn er 

staatsgeheim. Het minimumcijfer dat Amnesty kan 

vaststellen voor China ligt ver onder de realiteit en daarom 

publiceert de organisatie het niet. De top 5 van executerende 

landen in 2015 wordt na China aangevuld door Iran, 

Pakistan, Saoedi-Arabië en de VS. 
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Er worden vandaag nog 4 methoden toegepast om een terdoodveroordeelde te executeren: 

ophanging, vuurpeloton, onthoofding en dodelijke injectie. 

 

Executie van minderjarige daders 

 Artikel 37 van het Kinderrechtenverdrag verbiedt de doodstraf voor misdrijven die 

jongeren gepleegd hebben onder de 18 jaar. Sommigen zijn nog steeds minderjarig als 

ze geëxecuteerd worden. 

 Sinds 1990 registreerde Amnesty International 129 executies van minderjarige daders 

in 9 landen: China, Congo, Iran, Nigeria, Pakistan, Saoedi-Arabië, Soedan, de Verenigde 

Staten en Jemen. Sommigen waren niet ouder dan 13 of 14 jaar op het ogenblik van de 

executie. 

 Sommige van die landen hebben inmiddels hun wetgeving gewijzigd zodat minderjarige 

daders er niet meer kunnen worden geëxecuteerd. Dit was het geval in de VS in 2005. 

 

Amnesty International eist 

 dat alle landen die nog terdoodveroordeelden terechtstellen daar onmiddellijk mee 

stoppen 

 dat landen die al gestopt zijn met executeren de doodstraf definitief uit hun strafwet 

schrappen 

 dat alle doodstraffen die nog worden uitgesproken, worden omgezet in 

gevangenisstraffen.  
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Kindvluchtelingen 
 

Wereldwijd zijn er meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht. De wereld kent vandaag de 

grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. De meeste vluchtelingen blijven in 

hun eigen regio, zelfs in hun eigen land. Wie in eigen land blijft, noemen we ‘ontheemd’. Slechts 

een minderheid kan verder reizen, op zoek naar veiligheid en bescherming.  

 

Ongeveer de helft van de vluchtelingen zijn kinderen. Die zijn bijzonder kwetsbaar. Ze worden 

tijdens hun vlucht blootgesteld aan geweld, uitbuiting, misbruik en verwaarlozing, meer dan 

volwassenen. Zeker als kindvluchtelingen van hun familie gescheiden zijn en zonder begeleiding 

vluchten (niet-begeleide/alleenstaande minderjarige vluchtelingen), zijn ze bijzonder kwetsbaar. 

Ze zijn afhankelijk van volwassenen om te kunnen overleven, bijzonder gevoelig voor 

lichamelijke en psychologische trauma’s, en hebben specifieke behoeften om zich normaal te 

kunnen ontwikkelen en op te groeien. Omwille van hun bijzondere kwetsbaarheid verdienen ze 

bijzondere aandacht. 

 

Het Kinderrechtenverdrag spreekt over 

kindvluchtelingen in artikel 22. Dat zegt, 

kortweg, dat een kind dat asiel zoekt of erkend 

is als vluchteling, recht heeft op bijzondere 

bescherming en bijstand. Die moet het kind 

krijgen, ongeacht of het alleen is of bij zijn 

ouders is. Voor niet-begeleide 

kindvluchtelingen moet de overheid proberen 

om de ouders of andere familieleden op te 

sporen. Als dat niet lukt, heeft het kind recht 

op dezelfde bescherming als elk ander kind 

zonder ouderlijke zorg. 

 

De VN-Vluchtelingenorganisatie, UNHCR, 

trekt zich het lot van kindvluchtelingen 

bijzonder aan, en heeft er speciale 

programma’s voor ontwikkeld. Samen met andere organisaties streeft het 

vluchtelingenagentschap ernaar dat deze kinderen bescherming, voedsel, water, een 

onderkomen, gezondheidszorg en onderwijs krijgen en dat hun veiligheid, ontwikkeling en 

welzijn wordt gegarandeerd. 

Meer info vind je op http://www.unhcr.be/nl/over-unhcr/wie-helpen-we/kinderen.html 

 

De schrijfactie voor kindvluchtelingen tijdens Schrijf-ze-VRIJdag 2016 gaat over Griekenland. 

 

Een goed half jaar geleden sloten de Balkanlanden hun grenzen af voor vluchtelingen. Voordien 

gingen vluchtelingen die via Griekenland Europa binnenkwamen, verder via Macedonië, Servië 

en Hongarije. Dit is sinds april bijna niet meer mogelijk. Het gevolg is dat tienduizenden mensen 

vastzitten op het Griekse vasteland. 

 

In een warme tent tussen de slangen 

De humanitaire crisis in Griekenland is zo op zijn hoogtepunt gekomen. De meerderheid van 

deze mensen leven al zes maanden in onaanvaardbare en steeds ergere omstandigheden.  

http://www.unhcr.be/nl/over-unhcr/wie-helpen-we/kinderen.html
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Amnesty International sprak vele mensen die in oude gebouwen of tenten op verlaten terreinen 

leven, zonder toegang tot gezondheidszorg of sanitair. De kampen overstromen als het regent 

en in de zomer is de hitte meedogenloos. Er zijn slangen en kinderen hebben muggenbeten over 

heel hun lijf. Ze zijn bang voor de gevechten die regelmatig uitbreken.  

 

De andere Europese landen beloofden in september 2015 al dat er 66.400 mensen uit 

Griekenland over Europa verspreid zouden worden. Tot nu toe zijn slechts 3493 mensen via het 

spreidingsplan uit Griekenland vertrokken. Deze slakkengang van het Europese spreidingsplan 

is onaanvaardbaar. 

 

Frustratie en onzekerheid over de toekomst zijn alomtegenwoordig bij de vluchtelingen op het 

Griekse vasteland. Legaal verder trekken in Europa is haast onmogelijk, maar ook de 

asielprocedure in Griekenland zelf heeft heel wat voeten in de aarde.  

 

Geen plaats voor kinderen 

Deze kampen zijn allesbehalve een plaats voor kinderen. Maher, een 13-jarige Yezidivluchteling, 

had het geluk om Griekenland te bereiken. “Ik was bang op de weg naar Griekenland. De Turkse 

soldaten schoten op ons. We waren twee uren in het water. Ik ben al twee jaar niet meer naar 

school gegaan, en ik mis het.” 

 

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie zijn van de 163.000 vluchtelingen en migranten die 

tussen januari en augustus in Griekenland arriveerden, 38% kinderen. Maar Europa heeft zijn 

grenzen voor hen gesloten. Verschillende kinderen hebben al vijf jaar geen echt onderwijs 

gekregen. Sommigen vertelden neerslachtig dat ze vergeten zijn hoe ze moeten lezen en 

schrijven.  

 

Het gebrek aan officieel onderwijs versterkt de monotonie van het leven in het kamp en de 

ontgoocheling van de kinderen in de vreselijke levensomstandigheden. Het zet hun ontwikkeling 

op pauze, maar nog veel onrustwekkender is dat het bijdraagt aan problemen met mentale 

gezondheid. 

 

Europese én Griekse verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid ligt niet enkel bij Griekenland. Europese leiders zijn er schandelijk in 

gefaald om de vluchtelingencrisis goed aan te pakken en moeten alle beschikbare middelen 

inzetten om asielzoekers uit Griekenland te aanvaarden. Maar op dit moment moet Griekenland 

dringend de veiligheid en waardigheid van de mensen op haar grondgebied garanderen. 
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WAT DOET AMNESTY INTERNATIONAL?6 
 
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn 
vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale 
mensenrechteninstrumenten. 
 
Aanvankelijk voerde Amnesty International actie tegen schendingen die worden begaan door 
overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, foltering en de doodstraf. 
 
Met de jaren breidde Amnesty haar werkterrein uit en ondertussen nemen ook schendingen door 
gewapende oppositiegroeperingen, bedrijven en schendingen in de ‘privésfeer’, zoals 
eergerelateerd geweld, een belangrijke positie in. 
 
Amnesty International streeft de naleving van alle mensenrechten na. De Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens is daarbij onze leidraad. In onze campagnes en acties, 
voorafgegaan door grondig onderzoek, staan steeds een thema of land centraal. 
 

Hoe werkt Amnesty International?7 
 
Amnesty International werd in 1961 in Engeland opgericht door de advocaat Peter Benenson. 
Amnesty International Belgium werd opgericht in 1973, terwijl de Vlaamse tak van de beweging 
het daglicht zag in 1978.  
 
Het onderzoek naar schendingen wordt georganiseerd vanuit het internationaal secretariaat in 
Londen en regionale hubs in het Globale Zuiden. Landen- en themaspecialisten gaan regelmatig 
op missie in de betrokken gebieden. Op basis van hun onderzoek stellen ze rapporten op en 

bedenken ze manieren om druk uit te 
oefenen opdat de schendingen 
verholpen worden: publieke acties, 
lobby, schrijfacties, SMS-acties, 
acties via social media, petities enz. 
 
Amnesty-afdelingen wereldwijd 
voeren actie op basis van het 
onderzoek naar schendingen van 
mensenrechten georganiseerd door 
het internationaal secretariaat te 
Londen en de regionale hubs in het 
Globale Zuiden. Op ons secretariaat 
te Antwerpen wordt dit werk dagelijks 
gecoördineerd voor Vlaanderen. 
 

Voor haar acties en campagnes kan Amnesty Vlaanderen rekenen op vrijwilligers in groepen, in 
landen- en themacoördinatieteams evenals op vele individuele activisten, online en offline, op 
talloze jongeren en leerkrachten. De activisten nemen deel aan schrijfacties, online acties, 
publieke manifestaties, etc. Prioriteit wordt gegeven aan onder meer de wereldwijde 
internationale campagnes, als ook aan een selectie van landen en thema’s. 
 

                                                           
6 https://www.aivl.be/wat-we-doen  

7 https://www.aivl.be/faq/hoe-werkt-amnesty-international-en-amnesty-international-vlaanderen  

https://www.aivl.be/wat-we-doen
https://www.aivl.be/faq/hoe-werkt-amnesty-international-en-amnesty-international-vlaanderen
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De kaars en prikkeldraad zijn het symbool van Amnesty. De prikkeldraad staat voor 
gevangenschap, de kaars symboliseert de hoop, het leven. Een oud Chinees gezegde verwoordt 
de boodschap van Amnesty: het is beter een kaars te ontsteken dan de duisternis te vervloeken. 
 

Heeft het werk van Amnesty International resultaat?8 
 
Amnesty International is ervan overtuigd dat internationale samenwerking tussen mensen echt 
kan leiden tot verandering. Een groot aantal acties van Amnesty is echt succesvol. 
 
In zeker één derde van alle acties is dat direct te zien, zoals beschreven in het stukje “VRIJ!” 
hieronder: een gewetensgevangene wordt vrijgelaten, een 'verdwenen' persoon komt terecht, een 
zieke gevangene krijgt medische verzorging, een gevangene krijgt bezoek van familie of een 
advocaat of een doodvonnis wordt omgezet of uitgesteld. 
 
Bij andere acties is zo'n verband niet direct zichtbaar. Het is vaak moeilijk om precies het 
resultaat te meten van het werk van Amnesty. De autoriteiten melden zelden dat een gevangene 
is vrijgelaten of dat zijn of haar situatie is verbeterd dankzij de inzet van Amnesty. Wel hebben 
(ex)-gevangenen gezegd dat zij hun leven of vrijheid aan Amnesty te danken hebben. Uit brieven 
van gevangenen blijkt dat het voor hen een grote morele steun is om te weten dat mensen uit 
verschillende werelddelen van hun lot op de hoogte zijn en daar verbetering in proberen te 
brengen. Onze internationale solidariteit helpt om hun hoop levend te houden. 
 
Daarnaast speelt Amnesty een belangrijke rol in de bewustwording van en het actie voeren voor 
de mensenrechten. Amnesty heeft bijvoorbeeld grote campagnes tegen folteringen gevoerd. 
Mede dankzij deze inspanningen heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 
1984 het Verdrag tegen Foltering aangenomen. Amnesty heeft een raadgevende bevoegdheid 
bij diverse internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties. 
 
We beperken ons niet tot thema’s als foltering en gewetensgevangenen. Amnesty International 
werkt voor de naleving van alle mensenrechten. We hebben mee geijverd voor de aanvaarding 
van een facultatief protocol bij het Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten, 
waardoor slachtoffers ook die rechten kunnen inroepen tegenover hun staat. 
 

Vrij sedert Schrijf-ze-VRIJ!  
  

China: Shi Tao  

Na ruim acht jaar gevangenschap - en een massaal gevolgde Schrijf-ze-VRIJdag in 2012 - werd 

op 23 augustus 2013 de Chinese journalist Shi Tao vrijgelaten.  

  

In april 2004 had Shi Tao een meeting bijgewoond over een persbericht van het Central 

Propaganda Department. Hij werd in 2005 opgepakt omdat hij 'geheime' instructies van de 

overheid voor journalisten had doorgemaild aan een buitenlandse organisatie.  

  

De instructies gingen over de verslaggeving van de jaarlijkse herdenking van het 

Tiananmenprotest. Hij werd hiervoor veroordeeld tot tien jaar cel. De arrestatie was mogelijk 

omdat het Hongkongse kantoor van internetprovider Yahoo! het IP-adres aan de Chinese 

autoriteiten had verstrekt. Een paar jaar na de veroordeling bood het bedrijf zijn excuses aan de 

familie van Shi Tao aan.  

                                                           
8 https://www.aivl.be/faq/heeft-het-werk-van-amnesty-international-resultaat  

https://www.aivl.be/faq/heeft-het-werk-van-amnesty-international-resultaat
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Shi Tao bedankt alle brievenschrijvers voor hun inzet de afgelopen jaren. "De steun en 

aanmoediging van over de hele wereld hebben mijn moeder en mij door deze moeilijke en 

eenzame tijd gesleept.”  

  

Zuid-Afrika  

Ook de schrijf-ze-VRIJ-acties van 2013 en 2014, rond ‘My Body, My Rights’, wierpen hun 

vruchten af. Eén van de meest positieve 'effecten' is dat de politie in Zuid-Afrika nu training 

krijgt over seksuele identiteit en gender. Een belangrijke stap naar een wereld zonder geweld 

tegen holebi’s en transgenders.  

  

De vrouwen en meisjes uit het district Gert Sibande kunnen nu alle dagen van de week terecht 

in de kliniek van Mkhondo. De wachttijden in de kliniek zijn ook ferm verminderd. Voor 

werkende vrouwen is dat een verademing. Ze hoeven niet langer verlof te nemen om de kliniek 

te bezoeken.   

  

De Zuid-Afrikaanse regering keurde ook een belangrijk strategisch plan goed om seksuele 

gezondheid en reproductieve rechten te verwezenlijken op nationaal niveau. Dit is een 

belangrijke stap om het gebrek aan informatie over seksuele en reproductieve gezondheid aan 

te pakken.  

  

El Salvador  

In El Salvador werd Carmen Guadelupe Vasquez vrijgesproken. Toen Carmen op 18-jarige 

leeftijd een miskraam kreeg, werd ze valselijk beschuldigd van abortus en veroordeeld tot dertig 

jaar cel. El Salvador aanvaardde ook de aanbevelingen van Amnesty International om de 

voorzieningen voor seksuele en reproductieve gezondheid toegankelijk te maken.   

  

Helaas is er nog veel werk aan de winkel. De Salvadoraanse autoriteiten weigerden om abortus 

te decriminaliseren in het land. Vele vrouwen zitten nog steeds in de gevangenis wegens 

zogenaamde “misdaden” die in verband staan met hun zwangerschap (zoals abortus).   

 

Hongarije   

De brieven geschreven op de Schrijf-ze-VRIJdag van 2015 hadden een grote impact in 

Hongarije. De bezorgdheden van tienduizenden Vlaamse leerlingen kwamen aan bod op de 

Hongaarse radio en in verschillende kranten. De regering van Hongarije kwam in nauwe 

schoentjes te staan. De gezagsdragers zitten duidelijk verveeld met het feit dat zoveel kinderen 

en jongeren vragen om een betere en meer menswaardige aanpak van het 

vluchtelingenprobleem. Viktor Orbán, eerste Minister van Hongarije, kondigde aan dat hij de 

jongeren een brief zal terugschrijven. Deze officiële reactie van de Hongaarse overheid is helaas 

niet de reactie waarop Amnesty gehoopt had. Hij beschouwt vluchtelingen eerder als een 

bedreiging voor Europa dan als mensen met rechten. Mensenrechtenverdedigers in Hongarije 

waren vol lof over jullie passie voor mensenrechten.  

 

Orsolya Jeney, directeur van Amnesty Internatonal Hongarije, schreef de volgende brief:  
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“De duizenden brieven van Vlaamse kinderen en jongeren zijn een belangrijk gespreksonderwerp 

geweest in de Hongaarse media. Eerste Minister Orban gaf er een opmerking over in ons nieuws. 

Hij vond het vervelend dat hij zoveel kritiek kreeg op 

zijn vluchtelingenbeleid. Maar Amnesty Hongarije was 

wel heel blij. Het is belangrijk dat we blijven tonen dat 

mensenrechtenschendingen niet door de beugel 

kunnen. Jullie actie maakte een verschil!  

 

Jullie hebben waarschijnlijk een brief gekregen van 

zijn kantoor. Orban vraagt jullie om met jullie ouders 

te praten over migratie. Je mag dat zeker doen. 

Amnesty is ervan overtuigd dat je oud genoeg bent om 

zelf te beslissen een brief te schrijven wanneer je niet 

tevreden bent over een onrechtvaardige situatie.  

 

Jullie brieven waren een grote steun voor ons werk hier in Hongarije. We zijn jullie hier erg 

dankbaar voor. Jonge mensen zoals jullie zijn onze toekomst.  

 

In Hongarije zijn we erg trots op de moed waarmee je mensenrechten verdedigd hebt!  

 

Warme groeten,  

Orsi”  

 

België 

De Commissie Zorgvuldig Bestuur in het Onderwijs onderstreepte begin dit jaar dat 

mensenrechteneducatie een belangrijke component is van de (vakoverschrijdende) eindtermen. 

Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, had de Commissie gevraagd te oordelen over de 

kwestie na een klacht van de Hongaarse ambassadeur in België, Tamas Ivan Kovacs. Die had 

bij minister Crevits zijn beklag gedaan over de Schrijf-ze-VRIJ-actie van 2015.  

De Commissie oordeelde dat de Schrijf-ze-VRIJpakketten van Amnesty International 

partijpolitiek neutraal zijn. Ze kunnen dus niet als politieke propaganda beschouwd worden. 

Leren over mensenrechten hoort thuis op school. Kinderen en jongeren hebben niet alleen recht 

om te leren over (hun) mensenrechten; ze hebben ook het recht om ervoor op te komen. 

 

Mexico 

Tijdens de vorige Schrijf-ze-VRIJdag kwamen kinderen en jongeren ook op tegen foltering in 

Mexico. Ze namen het op voor Miriam López, die onder foltering gedwongen werd om een 

bekentenis te ondertekenen. De Mexicaanse overheid ging ondertussen in overleg met 

verschillende ngo’s, waaronder Amnesty International, over een nieuwe wet die foltering een 

halt moet toeroepen. 
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ACTIVITEITEN 
 

1. Inleiding 
 

 
Met dit educatieve pakket willen wij alle kinderen, van 10 tot 14, kennis laten maken met de 
universele rechten van de mens en meer specifiek met de kinderrechten zoals ze in 1989 werden 
opgenomen in het Kinderrechtenverdrag.  
 
Het Kinderrechtenverdrag is een universeel aanvaard geheel van minimale regels die iedereen 
moet respecteren en  bewaken. Het is een zeer belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de 
rechten van kinderen. De Algemene Vergadering van de VN keurde in 1989 dit verdrag goed. 
Het is van kracht sinds 1990 en momenteel geratificeerd door praktisch alle landen. Elke staat 
die het verdrag ratificeert, verplicht zichzelf om de rechten in de praktijk te brengen en indien 
nodig zijn wetgeving aan te passen. Alleen de Verenigde Staten hebben het (nog) niet 
geratificeerd. 
 
Het verdrag omvat in totaal 54 artikels, maar vanuit pedagogisch-didactisch oogpunt werken we 
in dit pakket met een indeling van de kinderrechten die bondiger en overzichtelijker is. Op de 
volgende bladzijde geven we een overzicht van de 17 rechten waarbij we telkens verwijzen naar 
de betrokken artikels van het verdrag. Bij elk recht geven we ook de kinderrechtentekening 
ontwikkeld door VORMEN vzw.  
 
Het kinderrechtenverdrag is er gekomen om aan te geven dat kinderen rechten hebben. 
Kinderen mogen zich daarvan bewust zijn. ‘Ik heb rechten’ is de eerste fundamentele boodschap 
die we aan de kinderen mogen en moeten geven.  
 
Daarbij is het zo dat kinderrechten aan alle kinderen toebehoren, wie die kinderen ook zijn en 
waar ze ook leven. Want kinderrechten zijn universeel. ‘Jij hebt rechten’ is een tweede aspect 
van een evenwichtige benadering. En omdat kinderrechten universeel zijn en we in een 
geglobaliseerde wereld leven komt het erop aan dat wij kinderrechten leren zien als rechten van 
alle kinderen en jongeren. Van kinderen en jongeren in de nabije omgeving én van zij die verder 
van ons af wonen en/of in welvaart of 
leefwijze sterk van ons verschillen. 
 
Het ‘wij’ aspect vult dit nog aan: ‘Wij 
kunnen er iets aan doen’. Wij, kinderen en 
volwassenen, kunnen -ieder voor zich- de 
rechten van de anderen respecteren. Als de 
rechten van anderen niet geëerbiedigd 
worden kunnen wij laten weten dat wij het 
daarmee niet eens zijn en dat wij het liever 
anders zouden hebben. We kunnen ook 
samen iets doen: opkomen voor andere 
kinderen opdat zij naar school kunnen 
gaan, opkomen voor kinderen die slecht 
behandeld worden, enz. 
Mensenrechteneducatie is een manier om 
de visie van Amnesty International - een 
cultuur waarin alle mensen alle 
mensenrechten effectief genieten - na te 
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streven. Zo’n verandering is enkel mogelijk als leerlingen er intrinsiek van overtuigd zijn dat 
mensenrechten gerealiseerd moeten worden.  
  
Een “overtuiging” kan ontstaan door middel van propaganda, hersenspoeling of het kritiekloos 
aanvaarden van gezag. Dit moeten we uiteraard vermijden. De overtuiging die nagestreefd wordt, 
moet:  
 

• intrinsiek zijn: de leerling moet zich overtuigingen eigen maken, zonder dat die 
overtuigingen worden opgelegd aan hem/haar en moet deze consequent integreren in 
zijn/haar geloofssysteem;  

• goed onderbouwd zijn: hij/zij moet begrijpen waar de overtuiging op gebaseerd is;  
• tot uiting worden gebracht: hij/zij moet handelen volgens zijn/haar overtuigingen en zo 

mensenrechten respecteren, beschermen en vervullen.  
  
Om dat te verwezenlijken, is het nodig dat leerlingen kennis, inzicht, vaardigheden, gedrag en 
attitudes verwerven. De werkvormen in dit pakket trachten verschillende van deze 
“leerdimensies” aan te spreken. 
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De rechten van kinderen op een rijtje9 
 

 

Recht op een 

eigen mening 

Art.  

12, 13, 14 

 

Recht op een 

gelijke 

behandeling 

Art. 

2 

 

Recht op een 

eigen geloof 

en cultuur 

Art. 

14, 17, 30 

 
 

Recht op familie Art. 

3, 18, 19, 

24, 26, 

27 

 

Recht op 

gezonde 

voeding, 

water kleding 

en onderdak 

Art. 

26, 27 

 
 

Recht op 

aangepaste 

verzorging bij 

ziekte en 

handicap 

Art. 

2, 3, 4, 23 

 

 

Recht om 

samen te 

komen met 

anderen 

Art. 

15 

 

Recht op een 

privé-leven 

Art. 

16 

 

Recht op 

veiligheid en 

bescherming 

Art. 

6(1), 19, 

20, 22, 

25, 33, 

34, 35, 36  

Recht op 

bescherming 

tegen uitbuiting 

Art. 

32, 36 

 

Recht op 

onderwijs en 

informatie 

Art. 

5, 6(2) 17, 

18, 28, 29 

40  

Recht op 

bescherming 

tegen opsluiting 

Art. 

11, 37, 

40 

 

Recht op spel 

en vrije tijd 

Art. 

31 

 

Recht op 

bescherming 

tegen oorlog  

Art. 

38, 39 

 

Recht op zorg Art. 

3, 18, 19, 

24, 26, 27 

  

Recht op 

bescherming bij 

adoptie 

Art. 

21 

 

Recht op een 

naam en 

nationaliteit 

  

Art. 

7,8 

   

                                                           
9http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/krtekeningenmettitel17op1_blad.pd
f 
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2. Onze stad 
 

Doelstellingen 

Met deze interactieve en participatieve 

methodiek laten we de deelnemers 

vertrekkende vanuit hun eigen leefwereld 

kennismaken met de kinderrechten. De 

deelnemers ondervinden aan den lijve dat al 

deze rechten verweven zitten in onze 

samenleving. Kinderrechten zijn geen loze 

teksten en artikels op papier maar maken een 

wezenlijk onderdeel uit van eenieders levens. 

Door de interactieve en participatieve aanpak 

van deze methodiek werk je tegelijkertijd aan 

de realisatie van een aantal fundamentele 

kinderrechten. 

 

Leeftijd 

10-14 jaar 

14-18 jaar 

 

Tijd 

 100 min. 

 

Groepsgrootte 

 min. 10- max. 25 

 

Materiaal 

 A4 bladen 

 Stiften/potloden 

 Grote flap (bv. stuk wit tafelpapier) 

 Kinderrechtenkaartjes (tekeningen of titels) (www.vormen.org) 

 

Verloop 

Deel 1: mijn droomhuis 

Deelnemers krijgen per 2 één blad papier en één kleurstift of potlood. Die moeten ze samen 

vasthouden en zonder te spreken moeten ze hun ideale ‘droomhuis’ tekenen. Op een heel grote 

flap op de grond moeten alle deelnemers nu hun huis kleven. Ze mogen zelf een plek kiezen 

die hen het best bevalt. 

Deelnemers kunnen indien gewenst hun tekeningen toelichten. 

 

Deel 2: onze stad 

Rond hun huis mogen alle deelnemers nu verder de voor hen ideale stad/dorp creëren. Ze mogen 

alles bijtekenen wat zij nodig achten om goed, gelukkig, gezond te kunnen leven op deze plaats: 

andere gebouwen, wegen, rivieren, voorzieningen, natuur, landschap, infrastructuur, enz. 

 

 

Deel 3: kinderrechten in onze stad. 
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Kopieer de verschillende kinderrechtentekeningen in klein formaat (zie p.28-30) en deel ze uit. 

(kunnen ook de titels zijn) 

 

Onze stad 

o Elke deelnemer legt zijn kaartje/ tekening op die plaats in ‘Onze stad’ waar gezorgd wordt voor 

de realisatie van zijn/haar kinderrecht en licht toe voor de groep. 

o Zijn er kinderrechten waar niets voor voorzien is, en waar toch zeker voor gezorgd zou moeten 

worden? 

o Op welke manier kun je ervoor zorgen dat die verschillende rechten toch in onze stad aan bod 

komen? 

 

Over het proces 

o Hoe hebben jullie het spel ervaren? Wat gebeurde er? 

o Waren er problemen? Welke? 

o Heeft iedereen op een positieve manier meegewerkt? 

o Heeft iedereen z’n eigen idee kunnen uitwerken? Waarom wel/niet? 

o Hoe werden beslissingen genomen? Hoe werd er overlegd? 

o Wat liep goed? Wat niet? 

o Wie nam initiatief? 

o Wie had er frustraties? Waarover? 

o Waren er mensen die hun mening niet kwijt konden? Hoe kwam dat? 

o Wat had er anders kunnen gebeuren? 

o Werden er bepaalde ideeën doorgedrukt? Hoe ging dat? 

o Wie had veel invloed? Wie niks? 

 

Over het echte leven 

o Zie je gelijkenissen/verschillen met hoe het er in de maatschappij aan toe gaat? 

o Probeer jij actief mee te werken aan het leven in je buurt, je stad, je school, een vereniging? 

o Laat je maar begaan? Ben je niet geïnteresseerd? Wat kan jouw interesse wel opwekken? 
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Kinderrechtentekeningen10 
 

 

                                                           
10http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/krtekeningenzondertitel1perblad.pd
f of http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/krtekeningenmettitel1perblad.pdf 
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Kaartjes met de titels van de kinderrechten11 

 

                                                           
11 http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/kaartjestitelskr2perblad.pdf 



 
Amnesty International Schrijf-ze-VRIJdag 2016  30 
 

 



 
Amnesty International Schrijf-ze-VRIJdag 2016  31 
 

 

 



 
Amnesty International Schrijf-ze-VRIJdag 2016  32 
 

 



 
Amnesty International Schrijf-ze-VRIJdag 2016  33 
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3. Een stap voorwaarts 
 

 

Doelstellingen 
 Aanmoedigen van een empathische houding 

tegenover mensen die anders zijn. 
 Inleven in de kinderrechten van andere jongeren. 
 Bewust worden van de ongelijke verdeling van 

mogelijkheden in deze samenleving. 
 Inzicht brengen in wat de gevolgen zijn voor een 

persoon van het behoren tot een bepaalde sociale 
of culturele minderheid. 

 Inzicht verkrijgen in systemen van discriminatie en 
xenofobie. 

 
Tijd: 40 minuten 
 Inleiding: 5 à 10 minuten 
 Stappen zetten: 15 minuten 
 bespreking: 15 minuten  

 
Groepsgrootte:  
10 tot 30 leerlingen.  
 
Korte omschrijving: 
In deze oefening ontdekken de leerlingen wat het betekent om in hun samenleving iemand 
anders te zijn. Volgende onderwerpen komen ter sprake: uitsluiting en discriminatie begint vaak 
bij sociale ongelijkheid; de mogelijkheden en grenzen van empathie. 
 
Benodigdheden: 
 rolfiches (p. 38-39) 
 een grote ruimte (een grote kamer, een gang of buiten) 
 een cd-speler met zachte en rustgevende muziek 
 lijst met situaties en gebeurtenissen (p. 40) 

 
Verloop 
 
Stap1:  Voorbereiding 
Lees eerst aandachtig de instructies. Bekijk de lijst met “situaties en gebeurtenissen” en pas 
ze aan aan de groep waarmee je zal werken. 
Maak de rolfiches, één per deelnemer. Kopieer hiervoor het (aangepaste) blad, knip de strookjes 
uit en plooi ze dubbel. 
 
Stap 2:  Eén stap voorwaarts 
 Zet zachte achtergrondmuziek op, zodat er rust komt in de ruimte. Je kan ook gewoon aan 

de deelnemers vragen om stil te zijn.  
 Deel de rolfiches willekeurig uit zodat iedere deelnemer één fiche heeft. Vraag dat ieder dit 

voor zich houdt en niet aan de anderen toont. 
 Nodig nu iedereen uit om te gaan zitten, liefst op de grond, en om zijn rol te lezen. 
 Het is nu de bedoeling dat iedereen zich inleeft in zijn rol. Ter ondersteuning kan je enkele 

van onderstaande vragen voorlezen. Laat voldoende pauze na elke vraag zodat de 
deelnemers kunnen nadenken en zich een duidelijker beeld kunnen vormen van hun 
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personage.  
 Hoe was jouw kindertijd? Hoe zag het huis eruit waarin je opgroeide? Welke spelletjes 

speelde je? Wat voor werk deden je ouders? 
 Waaruit bestaat jouw dagelijkse leven nu? Waar, wanneer en hoe ga je met mensen 

om? Wat doe je ’s morgens, ‘s namiddag en ’s avonds? 
 Hoe kan je jouw levensstijl omschrijven? Waar leef je? Beschik je over voldoende geld?  

Waarmee vul je je vrije tijd? Wat doe je als het vakantie is? 
 Wat vind je spannend en wat schrikt je af? 
 

 Vraag de deelnemers om op te staan en zich in absolute stilte op één lijn op te stellen. 
 Vertel de deelnemers dat je een aantal situaties of gebeurtenissen gaat voorlezen. Telkens 

wanneer zij in hun rol “ja” kunnen antwoorden op de stelling, moeten ze een stap 
voorwaarts zetten. Is het antwoord “neen”, dan blijven ze gewoon staan. 

 Lees de situaties één voor één voor. Geef de deelnemers voldoende tijd om na de stelling 
al dan niet een stap voorwaarts te doen. Kijk ook goed naar de posities die ze ten opzichte 
van elkaar innemen.  

 Op het einde vraag je of iedereen zijn slotpositie goed wil bekijken en onthouden. Geef dan 
de groep enkele minuten om uit hun rol te stappen, waarna je kan overgaan tot de evaluatie 
in groep. 

 
Stap 3: Nabespreking  
Vraag eerst aan de deelnemers hoe de activiteit verlopen is en hoe ze het vonden. Praat dan 
verder over de onderwerpen die ter sprake kwamen en over wat ze leerden van de oefening. 
1. Hoe voelde het om een stap voorwaarts te zetten, of om dit juist niet te doen? 
2. Voor diegenen die vaak een stap vooruit zetten, wanneer begonnen ze te beseffen dat de 

anderen niet zo snel volgden. Wanneer gebeurde dat? 
3. Had iemand tijdens de oefening het gevoel dat zijn of haar fundamentele mensenrechten 

niet gerespecteerd werden? 
4. Kan men raden welke de rol van de anderen was? (Laat iedereen vertellen wat zijn of haar 

rol was).  
5. Was het eerder moeilijk of gemakkelijk om de verschillende rollen te spelen? Hoe stelden 

zij zich de persoon voor die ze speelden? 
6. Weerspiegelt deze oefening op de één of andere manier de samenleving? Hoe?  
7. Bekijk nu één voor één de rollen en stel je de vraag welke mensenrechten op het spel 

staan. Was het voor sommigen zo dat hen bepaalde mensenrechten ontzegd werden?  
8. Wat zijn de eerste stappen die kunnen genomen worden om de ongelijkheden in onze 

samenleving aan te pakken? 
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Rol fiches: Jong-zijn in de 21ste eeuw 

 

 
Je bent een 16-jarige jongen van Marokkaanse 
afkomst. Je ouders wonen al 30 jaar in België. Je 
doet het 3de jaar auto-mechanica over. Je houdt van 
snelle wagens en spaart voor je droom BMW. 
 

Je bent zoon van een Vlaamse minister. Je bent zelf 
lid van de jongerenafdeling van de regerende partij. 
Je wil na je middelbare school naar de universiteit 
en hoopt daarna een politieke carrière te beginnen. 

 
Je bent de dochter van de manager van het 
plaatselijk bankkantoor. Je zit in je 4de jaar Latijn-
wiskunde. Je ouders zijn gescheiden, maar kunnen 
nog steeds goed met elkaar opschieten. 
 

Je bent de 15-jarige zoon van een Chinese 
immigrant die een succesvol fast-food-restaurant 
uitbaat. Jullie moeten vaak verhuizen. Daardoor heb 
je niet veel vrienden. 

 
Je bent een Arabisch, islamitisch meisje (16j) dat 
nog bij haar diep gelovige ouders woont. 
Je zit in het 3de jaar wetenschappen. De school heeft 
een hoofddoekenverbod aangekondigd. Daardoor 
dreigen je ouders je van school thuis te houden. 

Je bent de dochter van de Amerikaanse ambassadeur 
in het land waar je woont. Je gaat naar een 
internationale school en wil later naar de universiteit. 
Je hebt niet echt veel contact met de lokale 
bevolking 

 
Je bent een 13- jarig meisje dat al sinds haar 5de op 
de straat woont. Het is een hard leven, maar je 
slaagt erin te overleven door schoenen te poetsen en 
kauwgom te verkopen. Af en toe kan je terecht in 
een centrum in de buurt voor een warme maaltijd en 
een bed voor 1 nacht. 
 

Je bent een zigeunermeisje (17j), dat de middelbare 
school niet heeft afgemaakt. Je volgt nu deeltijds 
onderwijs. Je hebt niet veel contact met andere 
jongeren. Zij bekijken je meestal met een scheef oog 
en zijn ervan overtuigd dat alle zigeuners dieven zijn. 

 
Je bent een  16-jarige jongen. Op je 8ste was je het 
slachtoffer van een auto-ongeluk. Sindsdien zit je in 
een rolstoel. Je doet veel aan sport en leidt een 
behoorlijk druk leven.  
Je probeert ook andere jongere met een beperking 
aan te zetten om meer buiten te komen. 
 

Je bent een 17-jarige jongen. Sinds 2 jaar rook je af 
en toe een joint. Je voelt dat je meer en meer 
afhankelijk wordt van de drugs. Je schoolresultaten 
gaan achteruit, je bent onlangs naar een andere 
richting overgeschakeld. Je ouders maken zich 
zorgen.   

 
Je bent een 16-jarig lesbisch meisje. Je ouders, 
familie en vrienden zijn op de hoogte van je seksuele 
geaardheid. Zij hebben hier helemaal geen 
problemen mee. Toch voel je hier en daar bij andere 
jongeren toch wat weerstand. 

 
Je bent een jongen van 17j. Je hebt je ouders pas 
verteld dat je homoseksueel bent. Zij kunnen dit niet 
aanvaarden en willen er niets meer over horen. Je 
voelt je niet gelukkig bij deze situatie en gaat op 
zoek naar lotgenoten. 
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Je bent een 14-jarig meisje. Je hebt nog 3 broers. Je 
gaat sinds je 12de niet meer naar school. Je familie 
had niet voldoende geld om alle kinderen naar 
school te laten gaan. Jongens krijgen daarbij 
voorrang. Om mee te voorzien in het onderhoud van 
je familie werk je als huishoudhulp bij een rijke 
familie  
 

Je bent een 14-jarige vluchteling uit Afghanistan. Je 
bent helemaal alleen in België. Je verblijft bij een 
pleeggezin. Je hele familie woont nog in 
Afghanistan. Je mist hen heel erg, maar beseft dat 
het voor je eigen veiligheid beter is dat je hier woont. 

 
Je bent de 15-jarige zoon van een landbouwer. Je 
woont in een klein dorpje in West-Vlaanderen en gaat 
naar een school in het dorp. De meeste van je 
activiteiten doe je in de buurt. Af en toe ga je met 
vrienden op stap. 
 

Je bent een 16-jarig meisje. Je zit in het 
kunstonderwijs. In je vrije tijd maak je muziek en 
speel je toneel. Je ouders zijn onlangs gescheiden en 
spreken niet meer met elkaar. 
Je loopt een beetje verloren, maar vindt veel steun 
bij je vrienden en je leerkrachten. 

 
Je bent een Congolees meisje (14j). Je vluchtte met 
je kleine broer naar België. Alleen, zonder ouders. 
Jullie verblijven in een instelling. In Congo bereidde 
je je voor om verpleegkunde te gaan studeren. 
Studeren is hier moeilijk omwille van de taal. 
 

Je bent een 16-jarig meisje van Oekraïense afkomst. 
Je bent sinds je 7de in België. Je zit in het 5de jaar 
economie-talen. Je hebt sinds enkele maanden een 
vaste (Belgische) vriend. Tijdens het weekend ga je 
naar een Oekraïense school en een Oekraïense 
jeugdbeweging. 

 
Je bent een 17-jarig meisje. Je woont samen met je 
moeder en je 3 broers in een klein appartement. Op 
school lukt het niet zo goed omwille van de situatie 
thuis. Je moeder heeft veel geldzorgen en ook je 
broers bezorgen haar kopzorgen.  
 

Je bent een meisje van Rwandese afkomst (13j). 
Enkele jaren geleden kwam je met je mama en je 
kleine broer naar België. Je dreigt van school te 
vliegen omwille van je gedrag. Je wil heel graag 
blijven, maar vindt het moeilijk om je gedrag te 
veranderen.  

 
Je bent een 15-jarige tienermoeder. Je woont met je 
dochtertje in een CIG (Centrum voor integrale 
gezinszorg) en zit in 3de jaar Haarzorg. Je vindt het 
best moeilijk om het moederschap te combineren 
met de school en je sociale leven. 
 
 

Je bent een 16-jarig meisje, dochter van een 
Belgische moeder en een Afrikaanse vader. Je 
studeert Mode. Je werkt af en toe als fotomodel en 
droomt van een carrière als mode- ontwerpster. Je 
hebt veel vrienden en vriendinnen.  
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Situaties en gebeurtenissen 

 
Lees de onderstaande situaties luidop voor. Geef de deelnemers voldoende tijd om na elke 

situatie eventueel een stap vooruit te doen én om te kijken naar de positie van de anderen.  

 

  Je hebt nooit veel moeilijkheden gekend op financieel vlak. 
  Je hebt een deftig huis met telefoonlijn en televisie. 
  Je hebt het gevoel dat jouw taal, je godsdienst en je cultuur aanvaard worden in de 

samenleving waarin je leeft.  
  Je voelt dat jouw mening over politieke en sociale kwesties van belang is en dat er 

naar geluisterd wordt.  
  Andere mensen vragen je over tal van dingen raad. 
  Je bent niet bang dat de politie je zou doen stoppen. 
  Je weet waar je terecht kunt als je raad of hulp nodig hebt. 
  Je hebt je nooit uitgesloten gevoeld omwille van je afkomst. 
  Je beschikt naar behoeften over adequate sociale en medische diensten. 
  Je kan minstens 1 keer per jaar op vakantie gaan 
  Je kan vrienden uitnodigen om bij je thuis te komen eten. 
  Je leidt een boeiend leven en je ziet je toekomst positief in. 
  Je hebt het gevoel dat je in studiekeuze en beroep je eigen keuze kunt maken. 
  Je bent niet bang om lastig gevallen of aangevallen te worden op straat, of in de media. 
  Je mag zowel bij nationale als lokale verkiezingen gaan stemmen. 
  Je kan de belangrijkste religieuze feestdagen vieren met je familie en vrienden. 
  Je kan deelnemen aan een internationaal seminarie in het buitenland. 
  Je kan minstens één keer per week naar de film of het theater gaan. 
  Je bent niet bang voor de toekomst van je kinderen. 
  Je kan minstens om de drie maanden nieuwe kleren kopen. 
  Je kan verliefd worden op wie je zelf wil. 
  Je weet dat jouw kwaliteiten in de samenleving waarvan je deel uitmaakt erkend en 

gerespecteerd worden. 
  Je kan gebruik maken van de voordelen van het internet. 
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4. Kinderarbeid: Arthur’s verhaal 
 
 
Kinderarbeid genereert noodzakelijk inkomen voor families en gemeenschappen. Als je 
kinderarbeid afschaft, worden kinderen het grootste slachtoffer. Klopt dat?  
 
Bij deze activiteit onderzoeken kleine groepjes de volgende onderwerpen: de realiteit van 
kinderarbeid, de oorzaken van kinderarbeid en hoe men kinderarbeid kan doen stoppen.  
 
Behandelde onderwerpen  

• het recht op bescherming tegen schadelijke vormen van werk en uitbuiting  

• het recht op onderwijs 

• het recht op spelen en ontspanning  
 
Doelstellingen  

• Meer te weten komen over de realiteit van kinderarbeid 

• Kritisch leren denken over de complexiteit van het probleem. 

• Het gevoel van gerechtigheid aanmoedigen, en dat van verantwoordelijkheid om er 
oplossingen voor te vinden. 
 

Tijd  
Totale duur: 1 uur en 30 minuten 
Groepsgrootte: 5+ 
 
Materiaal  

 exemplaren van het deelnemersblad met de feiten van het leven van Arthur (p.44); één 
exemplaar per deelnemer.  

 balpennen en viltstiften.  
 
Voorbereiding  
• Kopieer het schema van “Ideeën voor oplossingen” op een A3-vel of op het flip-overpapier: 
één per groepje en één voor de hele groep. (p. 45) 
• Bekijk de informatie hieronder om de activiteit in te leiden.  
 
Instructies  

1. Leg uit dat de activiteit gebaseerd is op het verhaal van Arthur, een kindarbeider in 
de Democratische Republiek Congo. Het doel is om verschillende manieren te 
vinden om de situatie van Arthur te veranderen.  
 

2. Begin met een rondje ‘verhalen vertellen’. Verzin een verhaal over een dag in het 
leven van Arthur. Ga de kring rond en vraag iedereen om een zin aan het verhaal toe 
te voegen.  

 

3. Verdeel de deelnemers in groepjes van maximum 5 personen. Geef iedereen een 
exemplaar van het deelnemersblad met de details over het leven van Arthur. Laat 
iedereen gedurende 5 minuten lezen en kort bespreken.  
 

4. Geef elke groep een kopie van het “ideeën voor oplossingen”-blad. Leg uit dat ze 
moeten brainstormen over oplossingen voor de problemen van Arthur en andere 
kind-arbeiders. Ze moeten hun antwoorden in de juiste kolommen schrijven: 
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stappen die tegen morgen kunnen gezet worden, tegen volgende maand, en later. 
Ze krijgen 30 minuten om dit te doen en om een woordvoerder aan te wijzen. 
 

5. Overloop plenair één voor één de verschillende kolommen. Vat de ideeën samen op 
het flip- overpapier. Discussiëren mag, maar hou de tijd in de gaten.  

 

6. Wanneer de tabel ingevuld is, kan je overgaan tot een bredere discussie en 
nabespreking.  
 

Nabespreking en evaluatie  
De diepte van de discussie zal afhangen van de voorkennis van de deelnemers, maar probeer 
zowel hun eigen mening over kinderarbeid als mogelijke oplossingen aan bod te laten komen.  
 
• Hoeveel wisten de deelnemers al over het bestaan van kinderarbeid voor ze aan deze activiteit 
begonnen? Hoe wisten ze dat? Waar haalden ze die informatie vandaan?  

• Is er kinderarbeid in hun eigen land/ stad? Wat voor werk doen kinderen en waarom werken 
ze?  

• Zouden kinderen moeten werken? Zouden ze moeten kunnen kiezen of ze werken of niet? 

• “Kinderarbeid genereert noodzakelijk inkomen voor families en gemeenschappen. Als je 
kinderarbeid afschaft, worden kinderen het grootste slachtoffer.” Wat antwoord je daarop? 

• Welke voordelen halen wij als consumenten uit kinderarbeid? 

• Hoe moeilijk was het om concrete stappen te bedenken om het probleem kinderarbeid op 
te lossen? Welke van de 3 kolommen – “morgen”, “volgende maand” en “later” was het 
moeilijkst om in te vullen? Waarom? 

• Er zijn al heel veel nationale en internationale verklaringen en conferenties geweest over het  
onderwerp kinderarbeid. Waarom is het dan wereldwijd toch nog steeds zo’n groot probleem? 
• Wie moet er verantwoordelijk gesteld worden om het probleem op te lossen? (Gebruik een 
balpen van een andere kleur en noteer de suggesties op het schema.) 
• Kunnen gewone mensen als jij en ik helpen om dit probleem op te lossen? Hoe en wanneer?  
 
Tips voor de begeleider  
Als de deelnemers erg weinig weten over kinderarbeid, kan het nuttig zijn om de activiteit te 
beginnen met een aantal feiten over kinderarbeid en de gevolgen ervan. Dat kan door het filmpje 
over kinderarbeid op https://www.youtube.com/watch?v=eirf-1rZs0w&feature=youtu.be te 
bekijken. 
 
• Sommige groepen zullen het misschien moeilijk vinden om ideeën voor de eerste 2 kolommen 
(morgen en volgende maand) te vinden. Om een gevoel van frustratie en machteloosheid te 
voorkomen, kan je de deelnemers motiveren door de volgende uitspraak voor te lezen:  

“De taak is groot, maar niet zo groot dat ze onhandelbaar of loodzwaar zou zijn. Het is 
de moeite waard om energie te steken in landen die af te rekenen hebben met 
kinderarbeid. Dit maakt duidelijk dat het probleem van kinderarbeid niet ligt bij een 
gebrek aan middelen, maar bij een gebrek aan overtuiging. Laat dit niet zo verder gaan.”  

• Meestal weten de deelnemers dat het nodig is om eerst de oorzaken aan te duiden om dan 
doeltreffende en duurzame oplossingen te kunnen vinden. De oplossingen worden immers vaak 
pas dan duidelijk. Het is mogelijk dat je dat aan sommige groepen moet uitleggen, vooral als ze 
vastlopen bij het zoeken naar oplossingen.  
 
Volgende suggesties kunnen helpen om ideeën voor oplossingen te vinden:  
•Verminder de armoede zodat er minder nood is aan kinderarbeid. 
•Verhoog de lonen van volwassenen zodat er minder nood is aan kinderarbeid. 

https://www.youtube.com/watch?v=eirf-1rZs0w&feature=youtu.be
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•Verbeter het onderwijs zodat het aantrekkelijker wordt, en meer aansluit bij de noden van de  
kinderen. 
•Ontwikkel internationale normen voor de tewerkstelling van kinderen. 
•Roep de fabrikanten van telefoons, laptops, elektrische wagens, enz. op om bekend te maken 
of er kinderarbeid in hun batterijen zit, en –indien dit effectief het geval is- ervoor te zorgen dat 
dit niet meer gebeurt. Dit kan door online actie te voeren en/of brieven te schrijven. 
•Boycot producten die met kinderarbeid gemaakt zijn. 
• Ontwikkel wereldwijde minimum arbeidsvoorwaarden om toe te kunnen treden tot de Wereld  
Handelsorganisatie (WHO). 
• Gebruik recente nieuwsberichten over kinderarbeid – plaatselijk of internationaal – om de  
activiteit actueel en interessant te maken 
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Deelnemersblad met feiten van het leven van Arthur 
 
 
Naam: Arthur (schuilnaam, uit 
veiligheidsoverwegingen) 
Leeftijd: 13 jaar 
Land: Congo (DRC), leeft in Kolwezi 

 

Familie: woont bij zijn ouders: vader is 

werkloos en moeder leeft van het verkopen van 

houtskool. Zijn ouders kunnen het schoolgeld 

niet betalen, zelfs niet zijn kleren en eten. 

 

“Professionele” gegevens  

 

“Beroep”: werkt in een artisanale mijn, bovengronds 

Productie: het werk bestaat uit het zoeken naar mineralen in de bergen of in rivieren en 

meertjes; daarna worden de stenen gewassen en gesorteerd. 

Werkuren: tussen de 12 en 14 uren per dag  

Loon: gemiddeld 1000 tot 2000 Congolese frank per dag (1 à 2 €), maar vaak moeten de 

kinderen 500 CF aan bewakers of volwassen mijnwerkers afstaan. Aan eten geeft hij 200 CF 

per dag uit. Sommige dagen blijft er amper iets over. 

Werkt sinds hij 9 jaar oud was. 

 

Andere informatie 

Het werk is zwaar en ongezond. Arthur zeult de hele dag met zakken van 20 tot 40 kg en staat 

bloot aan regen en de brandende zon. Net als de andere kinderen draagt Arthur geen 

beschermende kledij zoals handschoenen of stofmaskers. Werken met kobalt kan op termijn 

schade aan hart en longen veroorzaken, en astma. 87% van de kinderen hebben een te hoge 

kobaltconcentratie in hun bloed. 

In de provincie Katanga werken naar schatting 40.000 kinderen, waarvan velen in de 

kobaltmijnen. 

 

Waargebeurde feiten 

Arthur is één van de 17 kinderen, die vorig jaar door Amnesty International ter plaatse 

geïnterviewd werden.  

Bron: www.aivl.be/sites/default/files/bijlagen/full_report_this_what_we_die_for_-_report.pdf 

 

 

 

 

http://www.aivl.be/sites/default/files/bijlagen/full_report_this_what_we_die_for_-_report.pdf


 
Amnesty International Schrijf-ze-VRIJdag 2016  43 
 

Ideeën voor oplossingen 
 
 
Wat kan er gedaan worden om de situatie van Arthur en andere kindarbeiders te verbeteren? 
 

Tegen morgen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegen volgende maand? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegen later 
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5. Mag ik binnen? 
  

 

Dit is een rollenspel over een groep vluchtelingen die naar een 

ander land probeert te vluchten. Het behandelt: de situatie 

van de vluchtelingen, sociale en economische argumenten 

voor het toestaan en weigeren van asiel. 

 

Behandelende onderwerpen 

• het recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten, 

als bescherming tegen vervolging 

• het recht op non-refoulement (het recht van vluchtelingen 

om niet teruggestuurd te worden naar hun land, waar ze 

vervolging of de dood riskeren) 

• het recht om niet gediscrimineerd te worden. 

 

Doelstellingen 

• Meer te weten komen over en beter begrijpen van vluchtelingen en hun rechten. 

• De argumenten leren begrijpen om iemand de toegang tot een land toe te staan of te weigeren. 

• Solidariteit bevorderen met mensen die plots hun thuis moeten verlaten. 

 

Tijd  

60 minuten 

 

Groepsgrootte 

 6-20 

 

Materiaal 

• rolfiches (p.50-51) 

• krijt of meubilair om een grenspost te maken 

• balpennen 

• papier 

 

Voorbereiding 

• Kopieer een informatieblad per deelnemer (p.49) 

• Kopieer de rolfiches, één voor elke immigratiebeambte, vluchteling en observator. 

• Maak het decor voor het rollenspel. Teken bijvoorbeeld een lijn op de grond of zet het meubilair 

zo dat het een fysische grens wordt, met een opening als grenspost. Gebruik een tafel als balie 

van het immigratiekantoor en maak bordjes voor het kantoor met toegangs- en 

douanereglementen enz. 

 

Instructies 

1. Leg uit dat dit een rollenspel is over een groep vluchtelingen die uit hun thuisland 

wegvluchten en een ander land binnen willen op zoek naar veiligheid. 

2. Brainstorm eerst om te kijken wat de deelnemers al weten over vluchtelingen. Schrijf alles 

op een groot blad of een flip-over om later in de discussie terug naar te verwijzen. 

3. Laat zien hoe de kamer is ingericht en lees het volgende voor: “Het is een donkere, koude 

en regenachtige nacht aan de grens tussen X en Y. Een grote groep vluchtelingen is 
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aangekomen, op de vlucht voor de oorlog in X. Ze willen de grens over naar Y. Ze zijn moe, 

hebben honger en kou. Ze hebben weinig geld, geen documenten, alleen hun paspoort. De 

immigratieambtenaren van Y verschillen van mening: sommigen willen de vluchtelingen 

binnenlaten, anderen niet. De vluchtelingen zijn radeloos en gebruiken verschillende 

argumenten om de immigratie-beambten te overtuigen.” 

4. Verdeel de deelnemers in gelijke groepen. De mensen van groep één spelen de vluchtelingen 

uit land X, die van groep twee de immigratie-beambten van land Y en die van groep drie de 

observatoren. 

5. De ‘vluchtelingen’ en de ‘immigratieambtenaren’ moeten voor iedereen een rol en 

argumenten bedenken. Deel de deelnemersbladen uit en laat ze 15 minuten voorbereiden. 

6. Begin met het rollenspel. Beslis zelf wanneer je stopt, maar zo’n 10 minuten zou moeten 

volstaan. 

7. Geef de observatoren vijf minuten om hun feedback voor te bereiden. 

 

Evaluatie en nabespreking 

Vraag de observatoren eerst om algemene feedback over het rollenspel. Laat dan de spelers 

vertellen hoe het voelde om vluchteling of immigratiebeambte te zijn. Begin dan een algemene 

discussie over de thema’s en over wat de deelnemers geleerd hebben. 

• Hoe eerlijk werden de vluchtelingen behandeld? 

• Onder artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en onder het 

Verdrag inzake de Status van Vluchtelingen van 1951, hebben vluchtelingen recht op 

bescherming. Hebben ze van dat recht kunnen genieten? Waarom (niet)? 

• Zou een land het recht moeten hebben om vluchtelingen af te wijzen? 

• Zou jij dat doen als je een immigratieambtenaar was? Wat als je wist dat ze in hun eigen land 

de dood riskeren? 

• Wat zijn de problemen die vluchtelingen hebben eens ze je land binnen zijn? 

• Wat zou er gedaan moeten worden om het probleem van aanvaarding van vluchtelingen op te 

lossen? 

• Zijn er Intern Ontheemden in jouw land? Of in een buurland? 

• Wat moet en kan er gedaan worden om te voorkomen dat mensen moeten vluchten? 

 

Tips voor de begeleider 

• Gebruik de brainstorm om te zien hoeveel de deelnemers al weten over waarom er 

vluchtelingen zijn, wat mensen doet vluchten uit hun land, waar ze vandaan komen en naar 

welke landen ze gaan. Leid hieruit af hoe je de nabespreking en evaluatie best leidt, en welke 

extra informatie je moet geven. 

• Bedenk wat je best doet als er een vluchteling in de groep is. Misschien wordt die best niet 

bij de “vluchtelingen” ingedeeld bij het rollenspel omdat hij/ zij daar misschien slechte 

herinneringen aan heeft. 

• De groepen hoeven niet noodzakelijk gelijk te zijn. Het spel werkt ook met bijvoorbeeld drie 

of vier observatoren en de rest van de deelnemers actieve rollenspelers. 

• Je kan de observatoren een exemplaar van de extra informatie geven. Die kunnen ze dan lezen 

terwijl de rest van de groep zich op het rollenspel voorbereidt. 

• Het speelt zich af tijdens een donkere, koude en regenachtige nacht. Doe bijvoorbeeld de 

lichten uit en zet tijdens het rollenspel het raam open. Om de verwarring van de vluchtelingen 

compleet te maken kan je de bordjes bij de grens in een vreemde (of zelf uitgevonden) taal 

maken. Zorg wel dat de immigratieambtenaren weten wat ze willen zeggen! 
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Noot: Deze activiteit is afgeleid van First Steps: A Manual for starting human rights education, 

Amnesty International, London 1997. De uitspraak “Vluchteling, ga naar huis! Dat zou hij doen 

als hij 

kon.” was een slogan voor een campagne van het VN Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen 

(UNHCR). 

 

Varianten 

• Laat de “vluchtelingen” en “immigratieambtenaren” van rol wisselen en speel het spel 

opnieuw. De observatoren moeten nu ook verschillen noteren tussen het eerste en het tweede 

rollenspel, vooral waar de rechten van de vluchtelingen beter beschermd werden. 

• Speel een vervolgrollenspel met een team van het UNHCR die de vluchtelingen uit X komen 

helpen. 

• Een schoolklas kan misschien dieper op het onderwerp in gaan door meer informatie te zoeken 

over het UNHCR en dan een “officieel rapport“ te schrijven met deze punten: 

o De argumenten die de immigratieambtenaren ervan overtuigden de vluchtelingen 

binnen te   laten. 

o Niet-correct gedrag van de immigratieambtenaren. 

o Aanbevelingen voor wat land Y zou moeten doen om de rechten van de vluchtelingen 

te beschermen. 

 

Suggesties voor follow-up 

Probeer meer te weten te komen over vluchtelingen in je eigen land, vooral over de realiteit van 

hun dagelijks leven. Deelnemers kunnen een plaatselijke vluchtelingenvereniging contacteren 

en mensen die er werken en vluchtelingen interviewen. 

Een activiteit die ingaat op wat er met vluchtelingen gebeurt nadat ze de grens over zijn en asiel 

aanvragen is De taalbarrière. 

 

Ideeën voor actie 

Schrijf een brief naar de producent van jouw toestel: zie p.60 
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Informatieblad 
 

• Elk jaar moeten miljoenen mensen hun huis en vaak zelfs hun land verlaten om te vluchten 

voor vervolging of oorlog. Deze mensen worden vluchtelingen. Ze moeten bijna altijd plots 

vluchten en bijna al hun bezittingen achterlaten. Vaak raken familieleden elkaar kwijt tijdens 

de vlucht. Veel vluchtelingen kunnen nooit naar huis terugkeren. 

• De meeste vluchtelingen zoeken veiligheid in een buurland en vaak komen ze met veel tegelijk 

aan (massale toestroom). Anderen moeten heel ver reizen om in veiligheid te geraken en komen 

aan in luchthavens en zeehavens in een ver land. 

• In 1951 nam de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Status van Vluchtelingen aan. Meer 

dan de helft van alle landen heeft deze conventie al ondertekend. Het VN Hoog Commissariaat 

voor de Vluchtelingen (UNHCR), overziet de uitvoering van de conventie en biedt hulp aan 

vluchtelingen, hoofdzakelijk humanitaire hulp. 

• Volgens het verdrag is een vluchteling iemand die zijn land verlaten heeft en niet terug kan 

omwille van een gegronde vrees voor vervolging op basis van zijn ras, godsdienst, nationaliteit, 

omdat hij tot een bepaalde sociale groep behoort, of omwille van zijn politieke overtuiging. De 

belangrijkste bescherming die een vluchteling moet krijgen is het recht om niet naar zijn land 

te moeten terugkeren als hij er vervolging of de dood riskeert (non-refoulement). Dat geldt ook 

als een regering de vluchteling naar een derde land wil sturen vanwaar hij dan naar huis gestuurd 

kan worden. 

• Een regering heeft de plicht de vraag van een vluchteling die veiligheid (asiel) zoekt in dat 

land te behandelen. Dat principe geldt voor alle landen, of die partij zijn bij het Verdrag van 

1951 of niet. Het Verdrag van 1951 zegt ook dat vluchtelingen niet gediscrimineerd mogen 

worden en hun volledige rechten moeten krijgen in het land waar ze veiligheid zoeken. 

• Maar sommige landen zijn het oneens over wat een ‘echte’ vluchteling is; rijke landen zeggen 

vaak dat vluchtelingen niet het slachtoffer zijn van onderdrukking, maar dat ze enkel een betere 

levensstandaard willen. Ze noemen die vluchtelingen dan ‘economische migranten’. Die 

regeringen zeggen dat de angst van de vluchtelingen overdreven of ongegrond is. 

 

Cijfers over vluchtelingen (2016) 

60 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor oorlog, vervolging en armoede. 

86% van de vluchtelingen wereldwijd verblijft in ontwikkelingslanden. 

In 2015 bereikte ongeveer 1 miljoen vluchtelingen Europa via de Middellandse Zee. ( Europa 

heeft 503 miljoen inwoners) 

10.000 mensen op de vlucht verdronken tussen 2011 en 2015 bij hun poging om de 

Middellandse Zee over te steken.  

Bron: Amnesty International, Actiepakket Vluchtelingen 2016 
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Rolfiches 
 

Rolfiche vluchtelingen: Argumenten en mogelijkheden voor vluchtelingen 

Bereid je argumenten en tactiek voor. Het is jullie beslissing om als groep of als afzonderlijke 

personen te argumenteren. 

 

Je kan de volgende argumenten gebruiken of zelf argumenten verzinnen: 

• Het is ons recht om asiel te krijgen. 

• Onze kinderen hebben honger, u heeft een morele verantwoordelijkheid om ons te helpen. 

• Als we teruggaan, zullen we vermoord worden. 

• We hebben geen geld. 

• We kunnen nergens anders heen. 

• Thuis was ik een dokter. 

• We willen alleen een plaats om te blijven tot het veilig is om terug te gaan. 

• Andere vluchtelingen zijn wel toegelaten tot uw land. 

Denk hierover na voor het rollenspel begint: 

• Als de immigratieambtenaren vragen om de groep te splitsen, doe je dat dan? 

• Ga je terug naar huis als ze je proberen terugsturen? 

 

In het rollenspel zijn jullie een gemengde groep vluchtelingen. Jullie moeten bij de 

voorbereiding elk een identiteit kiezen: leeftijd, geslacht, familierelaties, beroep, rijkdom, 

godsdienst, bezittingen die jullie bij hebben. 

 

Rolfiche immigratieambtenaren: Argumenten en mogelijkheden voor immigratieambtenaren 

Bereid je argumenten en tactiek voor. Het is jullie beslissing als groep of als afzonderlijke 

personen te argumenteren. 

 

Je kan volgende argumenten gebruiken, of er zelf verzinnen: 

• Deze mensen zijn wanhopig, we kunnen ze onmogelijk terug sturen. 

• Als we ze terug sturen zijn wij er verantwoordelijk voor als ze gearresteerd, gemarteld of 

vermoord worden. 

• We zijn wettelijk verplicht om vluchtelingen te aanvaarden. 

• Ze hebben geen geld, en zullen dus hulp van de staat nodig hebben. Ons land heeft dat geld 

niet. 

• Kunnen ze bewijzen dat ze echt vluchtelingen zijn?. Misschien willen ze alleen een hogere 

levensstandaard hier? 

• Ons land is een militaire en handelspartner van hun land. Daarom kunnen we hen niet 

beschermen. 

• Misschien hebben ze bepaalde vaardigheden die wij nodig hebben? 

• Er zijn al genoeg vluchtelingen in ons land. We moeten voor onze eigen mensen zorgen. Ze 

moeten maar naar rijkere landen gaan. 

• Als we hen binnenlaten, zullen er nog meer komen. 

• Ze spreken onze taal niet, hebben een andere godsdienst, ze eten andere dingen. Ze zullen 

zich niet kunnen integreren. 

• Ze zullen voor politieke problemen zorgen. 

• Misschien zijn er terroristen of oorlogsmisdadigers onder hen. 
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Denk hier over na voor het rollenspel begint: 

• Ga je alle vluchtelingen over de grens laten? 

• Ga je er enkele over de grens laten? 

• Ga je ze indelen volgens leeftijd, beroep, rijkdom, …? 

• Ga je nog iets anders doen? 

 

Rolfiche voor observatoren 

Het is jullie taak om het rollenspel te observeren. Bij het einde van het spel zullen jullie gevraagd 

worden om algemene feedback te geven. Kies één persoon die voor jullie het woord zal voeren. 

 

Let hierop terwijl je toekijkt: 

• De verschillende rollen die vluchtelingen en immigratieambtenaren spelen. 

• De argumenten die ze gebruiken, hoe ze die naar voren brengen. 

• Kijk uit voor schendingen van mensenrechten en van rechten van vluchtelingen. 

 

Beslis hoe je alles gaat noteren. Het is misschien een goed idee om twee groepen te maken, 

zodat de ene groep de immigratieambtenaren kan observeren en de andere de vluchtelingen. 
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6. Over de doodstraf 
 

 

Doelstellingen: 
 Reflecteren over pro en contra’s van de doodstraf 
 De eigen mening over de doodstraf toetsen aan de mening van 

anderen. 
 De eigen mening mogelijk bijstellen naar aanleiding van de 

argumenten die naar boven komen in de discussies. 
 
Tijd: 60 minuten 
 
Benodigdheden: 

 Ruim lokaal 
 Bord + stiften 
 Probeer en pro en contra’s die aan bod komen in de discussie te noteren op een bord 
 Bijlagen (2) (p53-57) 

 
Verloop  
 
Stap 1:  
Schrijf het woord ‘doodstraf’ op het bord en laat iedereen individueel naar voren komen om op 
te schrijven wat dit woord in hen oproept. 
 
Stap 2:   
 
Mogelijkheid 1: Stellingenspel  doodstraf 
Laat de jongeren allemaal vooraan in het lokaal gaan staan. 
Breng een denkbeeldige lijn aan in het lokaal. Het ene uiterste van de lijn betekent: volledig 
akkoord, het andere uiterste betekent: helemaal niet akkoord. 
Lees één voor één de volgende stellingen voor, waarna de jongeren hun standpunt innemen in 
het lokaal. 
Confronteer de jongeren, aan de hand van de onderstaande tegenargumenten, met mogelijke 
tegenstrijdigheden in hun redeneren. Speel hun eigen meningen tegen elkaar uit. 
 
Stellingen (en bijkomende discussievragen) 
 
1. Iemand van zeventien weet perfect wat hij/zij doet en draagt hiervoor de volle 
verantwoordelijkheid. 

 Ben je op je zeventiende dezelfde persoon als op je dertigste? 
 In hoeverre kunnen je gedachten, visies en houdingen nog veranderen als je ouder wordt? 
 Op welke leeftijd dien je dan wel de volle verantwoordelijkheid voor je daden te dragen? 

 
2. Een moordenaar moet altijd, ongeacht zijn/haar leeftijd als een volwassene berecht 
worden. 

 Als je jonger bent dan achttien kan je de doodstraf krijgen maar je mag nog niet 
autorijden of gaan stemmen. Wat vind je daarvan? 

 Wat doe je met iemand die een mentale beperking heeft: hij/zij is feitelijk achttien jaar 
maar denkt op het niveau van bv. een achtjarige? 
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3. Wie iemand vermoordt verdient het ook niet meer zelf te leven. 

 Geldt dit ook voor de persoon die iemand doodt tijdens een auto-ongeval: verdien je dan 
ook niet meer te leven? 

 Is de staat zelf ook geen moordenaar als ze een moordenaar doodt? 
 
4. Je persoonlijkheid heb je van bij je geboorte, je kan er niets aan veranderen. 

 Betekent dit dat als iemand iets fout heeft gedaan, hij/zij er niets meer aan kan doen? 
Verander je niet door situaties die je meemaakt? 

 Voor wie kan je het meeste begrip opbrengen? 
a) Voor een crimineel die als klein kind veel geweld te zien kreeg en een hard leven 
heeft gehad? 
b) Voor een crimineel die opgroeide in een liefdevolle thuis en een goede job heeft? 

 
5. Men mag op basis van één ooggetuige iemand ter dood veroordelen. 

 Wat als de beklaagde een zwarte is en de ooggetuige een racist? 
 Is een getuigenis altijd betrouwbaar? 
 Herinner jij je nooit dingen van vroeger op een bepaalde manier, terwijl die eigenlijk 

anders verliepen? 
 
6. Wie spijt heeft van z’n misdaad moet even streng gestraft worden als iemand wie 
het niets kan schelen. 

 Denk je dat iemand die echt berouw toont gemakkelijk zal hervallen? 
 
7. De moord op een kind moet even zwaar bestraft worden als die op een schooier. 

 Denk je dat het voor een blanke jury (VS) uitmaakt of je slachtoffer blank of zwart is? 
 
Toelichting: Racisme speelt in de VS een grote rol bij het al dan niet uitspreken van de 
doodstraf. Zaken waarin een zwarte dader en een blank slachtoffer voorkomen lopen vaker uit 
op de doodstraf dan eender welke andere combinatie van ras dader/ras slachtoffer. 
 
8. Iemand die veroordeeld is, zal wel schuldig zijn. Het heeft geen zin daaraan te 
twijfelen. 

 Is iemand die vrijgesproken werd dan altijd onschuldig? 
 Vergist een rechtbank zich dan nooit? 
 Hoeveel ter dood veroordeelden werden er al uit de dodencel gehaald omdat er fouten 

in het proces bleken te zitten?  
 
Toelichting: sinds 1973 zijn er 156 onschuldige mensen in de Verenigde Staten ter dood 
veroordeeld. 
 
9. Ik denk dat de doodstraf uitvoeren goedkoper is dan iemand levenslang op te 
sluiten. 

 Is geld eigenlijk een geldig argument wanneer het gaat om leven of dood? 
 Wat denk jij van een maatschappij die minderjarige daders executeert omdat dit 

goedkoper is dan ze via opvoeding en begeleiding een nieuwe kans te geven?  
Toelichting: Studies tonen aan dat in de VS levenslange opsluiting goedkoper is 
(onder meer ten gevolge van de kosten verbonden met genadeverzoeken, 
herzieningen, ...). 
 
10. Wat in de wet staat moet ook toegepast worden. 
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 Wordt de wet wel op dezelfde manier toegepast voor iedereen? Bijvoorbeeld: een blanke 
en een zwarte dader in de VS? 

 
Toelichting: Een zwarte dader heeft aanzienlijk meer kans op de doodstraf dan een blanke 
dader. 
 

 Geldt dat ook als de wetten van een land het niet te nauw nemen met de mensenrechten? 
 

Mogelijkheid 2:  Werken met cartoons (bijlage 1) 

In deze methodiek zijn enkele cartoons opgenomen. Daarnaast kan je er heel wat, zij het 

Engelstalige, op het internet vinden, bijvoorbeeld door via google (www.google.com) te zoeken 

met de combinatie ‘death penalty’ en comic, of met de combinatie ‘death penalty’ en cartoon. 

Laat de deelnemers, in kleine groepjes, enkele minuten de cartoons bekijken en neerschrijven 

wat ze zien.  

 Wat wil de cartoonist verwoorden? 

 Welke (tegen)argumenten over de doodstraf vinden de deelnemers in elke cartoon terug? 

 Laat de deelnemers, in kleine groepjes, een passende tekst voor één van de cartoons 

verzinnen. 

 Welke cartoon spreekt de deelnemers het meest aan? Waarom? 

 Laat de deelnemers zelf een cartoon ontwerpen. Laat ze zich baseren op “Uitspraken 

van mensen” (bijlage 2). 

 

Stap 3: Nabespreking 

Bekijk samen met de deelnemers de pro’s en contra’s die tijdens de discussies aangehaald 

werden. 

 Welke argumenten kende je al? 

 Welke zijn nieuw? 

 Welke vind je overtuigend? Waarom wel/niet? 

 Heb je je mening bijgestuurd tijdens deze les? Waarom wel/niet? 
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Cartoons doodstraf12 
 

                                                           
12 http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/over_de_doodstraf.pdf 
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Uitspraken van mensen13 
 

Geen mens ter wereld, wie hij ook is, wat hij ook gedaan heeft, mag het recht op leven ontnomen 

worden. Is er dan een verschil tussen een moord plegen met voorbedachten rade en de doodstraf 

uitspreken?  

(volwassene, 29 jaar) 

 

Als de minderjarige een gevaar is voor de maatschappij (b.v. bij herhaaldelijke gewelddadige 

moorden) dan mag hij ter dood veroordeeld en geëxecuteerd worden: de dood van 1 persoon (de 

dader) in ruil voor het leven van meerdere personen.  

(vrouw, 28 jaar) 

 

Executies zijn geen oplossing, maar alleen een achterhaald overblijfsel van een primitieve drang 

naar wraak. 

(Albert Pierrepoint, een ex-beul) 

 

Kinderen en jongeren zijn nog volop aan het zoeken naar antwoorden op “hoe wil ik leven?”. 

Hierbij hebben ze begeleiding en ondersteuning nodig van ouders en andere opvoeders. Dat 

geldt des te meer als ze iets misdaan hebben. Hen de doodstraf geven kan daarom absoluut 

niet. 

(vrouw, 32 jaar) 

 

Een jongere van 14 jaar weet maar al te goed wat mag en wat niet mag. Dus, als hij een moord 

pleegt, mag hij de doodstraf krijgen. 

(een vrouw in de straat, 28 jaar) 

 

Het executeren van de man in cel 2455 zal alleen maar bewijzen dat hij dood is. 

(Cheryl Chesmann, een geëxecuteerde) 

 

Een moord plegen is op zich gruwelijk, maar als je het doet om je gezin te onderhouden is het 

toch uit liefde voor je gezin? Dat ligt anders als je moordt om je eigen verslaving te onderhouden. 

Ik kan er inkomen dat de doodstraf dan gebruikt wordt. Je hebt immers de keuze om iets te 

doen aan je verslaving. 

(jongere, 17 jaar) 

 

De enige misdaad waarvoor de doodstraf gerechtvaardigd zou kunnen zijn, is die waarbij de 

misdadiger zijn slachtoffer in kennis stelt van de dag waarop hij hem op een verschrikkelijke 

                                                           
13 http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/over_de_doodstraf.pdf 
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manier zal vermoorden en hem vanaf dan maandenlang gevangen houdt. Zo’n monster komt 

men in het dagelijks leven niet tegen. 

(Albert Camus) 

 

Niet de ter dood veroordeelde wordt het zwaarst getroffen, maar zijn familieleden; iemand die 

tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld kunnen zij nog altijd opzoeken en hem het 

leven verlichten. 

(Floris Bakels, een overlevende van de concentratiekampen) 

 

Als een jongere iets verkeerd doet, moet de jongere het ook nog kunnen goedmaken. Wat als je 

dan de doodstraf krijgt? Je krijgt nooit de kans om het goed te maken en je te herpakken. 

(een moeder) 
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VOORBEELDBRIEVEN 
 

Is jouw toestel mensenrechten-proof?  
 

Kobalt is een belangrijke grondstof voor de aanmaak van herlaadbare 

batterijen. Het gebruik ervan in mobiele telefoons, laptops en tablets, 

maar ook in elektrische voertuigen valt niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. 

 

Meer dan de helft van alle kobalt komt uit de Democratische Republiek Congo (DRC). Een deel 

ervan wordt, onder erbarmelijke omstandigheden, met de hand uit de grond gehaald. Het werk 

is ook ongezond, zeker in de ondergrond waar de verluchtingsinstallaties slecht functioneren. 

De mijnwerkers – hun aantal wordt geschat op 110.000 tot 150.000 - maken lange dagen en 

dragen geen beschermende kleding zoals handschoenen en maskers. Ze lopen daardoor een 

groot risico op long- en huidziekten. Onder de mijnwerkers zijn veel kinderen, sommigen niet 

ouder dan 7 jaar. Ze werken soms tot 12 uur per dag en moeten sjouwen met zware ladingen.  

Ze verdienen daarvoor tussen één en twee dollar per dag. Volgens Unicef werkten in 2014 

ongeveer 40.000 kinderen in mijnen in het zuiden van de DRC, vaak in kobaltmijnen. Velen 

gaan helemaal niet naar school, omdat ze voor een (mager) inkomen voor het gezin moeten 

zorgen, of omdat hun ouders het schoolgeld niet kunnen betalen. Anderen werken in het 

weekend en op vrije dagen. 

 

Uit het onderzoek van Amnesty International blijkt dat veel elektronicaproducenten, waaronder 

Apple, Samsung, Microsoft en Sony niet kunnen aantonen dat er geen sprake is van 

kinderarbeid bij de winning van de kobalt die in hun producten zit. Amnesty en Afrewatch 

stelden vast dat multinationals die batterijen met kobalt gebruiken, de afkomst van deze kobalt 

amper kennen of de verantwoordelijkheid doorschuiven naar de tussenhandel. 

 

De organisaties roepen daarom de multinationals op om zorgvuldig na te gaan of de 

mensenrechten worden nageleefd, te onderzoeken of de kobalt wordt gedolven in gevaarlijke 

omstandigheden en of daar kinderarbeid aan te pas komt. De bedrijven moeten ook 

transparanter zijn over hun leveranciers.  

 

Wat kan ik doen? 

Schrijf de producent van jouw smartphone, tablet of laptop een e-mail en spreek hem aan op 

zijn (mede)verantwoordelijkheid. Vraag hem duidelijk te zijn over zijn productieketen en na te 

gaan of de mensenrechten worden nageleefd. Vraag ook wat de producent onderneemt als blijkt 

dat de mensenrechten van de mijnwerkers geschonden worden. 
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Schrijf je brief naar:  

 

Samsung Electronics 
Belgium  
Airport Plaza - Geneva 
Building,  
Leonardo Da Vincilaan 19,  
1831 Diegem 

Apple Computer Benelux 
Esplanade 1, 
1020 Brussel  

HP Belgium BVBA 
Hermeslaan 1/a,  
Floor B1, 
1831 Diegem 

LG Electronics Benelux 
Prins Boudewijnlaan 41, 
2650 Edegem 

Sony Belgium  
Leonardo da Vincilaan 7, 
1930 Zaventem 

DELL België 
Doornveld 130,  
1731 Zellik 

Huawei Technologies 
Belgium 
Woluwelaan 2, 
1150 Brussels 

Lenovo België bvba 
Lambroekstraat 5c (eerste 
verdieping) 
1831 Diegem 

Microsoft België  
Corporate Village - Bayreuth 
Building,  
Leonardo Da Vincilaan 3  
1930 Zaventem 

 

Posttarief: €0.77/stuk en €0.72/volumeaankoop 

 

Voorbeeldbrief voor Apple 

Apple stuurde eind september, na de eerste fase van Amnesty’s campagne, een bericht de 
wereld in waarmee het deels tegemoet komt aan de eisen van Amnesty.  

In het bericht laat Apple weten dat het de herkomst van het kobalt heeft onderzocht. Het 
bedrijf geeft toe dat 20% daarvan afkomstig is uit die mijnen waarover Amnesty zich grote 
zorgen maakt. Apple engageert zich om ook daar te streven naar verbetering.  

Amnesty International juicht die eerste stap naar transparantie over de herkomst van de 

gebruikte kobalt toe maar zal uiteraard pas tevreden zijn als de mensenrechtenschendingen 

volledig uit de bevoorradingsketen geweerd zijn. Daarom roepen we Apple op om verdere 

informatie te geven. Apple geeft geen informatie over tussenhandelaars en geeft weinig details 

over welke standaarden het hanteert. 

---------------------------------- 

Geachte heer of mevrouw, 

Ik schrijf deze brief omdat ik ongerust ben over mijn toestel.  

Amnesty International toonde aan hoe kobalt uit de Democratische Republiek Congo, waar 

kinderen en volwassenen in gevaarlijke en ongezonde omstandigheden werken, in batterijen 

terecht komt. Op school hebben we geleerd dat mensenrechten belangrijk zijn en dat 

kinderarbeid overal moet stoppen.  

Ik was erg blij om te horen dat Apple al publiek duidelijk maakte van waar een deel van de 

kobalt in uw producten komt. Toch zou ik er graag op aandringen dat u volledig publiek maakt 

waar al het kobalt in uw producten vandaan komt en wie er bij betrokken is voor het bij jullie 

terecht komt. Hoe zal Apple er precies voor zorgen dat er geen mensenrechten meer geschonden 

worden om de toestellen te maken?  

Hartelijk dank bij voorbaat.  

(Je naam, adres en handtekening) 
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Voorbeeldbrief voor de andere producenten  

(Plaats, datum) 

Geachte heer of mevrouw, 

Ik schrijf deze brief omdat ik ongerust ben over mijn toestel.  

Amnesty International toonde aan hoe kobalt uit de Democratische Republiek Congo, waar 

kinderen en volwassenen in gevaarlijke en ongezonde omstandigheden werken, in batterijen 

terecht komt. Op school hebben we geleerd dat mensenrechten belangrijk zijn en dat 

kinderarbeid overal moet stoppen.  

Wilt u alstublieft publiek duidelijk maken of het kobalt in uw producten uit zulke mijnen komt? 

En als dat het geval is, wat u doet om de kinderarbeid en de slechte werkvoorwaarden te 

stoppen?  

Met vriendelijke groet, 

(Je naam, adres en handtekening) 

 

SOCIALE MEDIA ACTIE 

Er is ook een sociale media-actie omtrent kinderarbeid. Meer informatie hierover vind je in 

een apart pakket op www.aivl.be/schrijfzevrijdag.  

 

  

http://www.aivl.be/schrijfzevrijdag
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Vluchtelingen in Griekenland  
 

Een goed half jaar geleden sloten de Balkanlanden hun grenzen af voor vluchtelingen. Voordien 

gingen vluchtelingen die via Griekenland Europa binnenkwamen, verder via Macedonië, Servië 

en Hongarije. Dit is sinds april bijna niet meer mogelijk. Het gevolg is dat tienduizenden mensen 

vastzitten op het Griekse vasteland. 

 

In een warme tent tussen de slangen 

De humanitaire crisis in Griekenland is zo op zijn hoogtepunt gekomen. De meerderheid van 

deze mensen leven al zes maanden in onaanvaardbare en steeds ergere omstandigheden. 

Amnesty International sprak vele mensen die in oude gebouwen of tenten op verlaten terreinen 

leven, zonder toegang tot gezondheidszorg of sanitair. De kampen overstromen als het regent 

en in de zomer is de hitte meedogenloos. Er zijn slangen en kinderen hebben muggenbeten over 

heel hun lijf. Ze zijn bang voor de gevechten die regelmatig uitbreken.  

 

De andere Europese landen beloofden in september 2015 al dat er 66.400 mensen uit 

Griekenland over Europa verspreid zouden worden. Tot nu toe zijn slechts 3493 mensen via het 

spreidingsplan uit Griekenland vertrokken.14 Deze slakkengang van het Europese spreidingsplan 

is onaanvaardbaar. 

 

Frustratie en onzekerheid over de toekomst zijn alomtegenwoordig bij de vluchtelingen op het 

Griekse vasteland. Legaal verder trekken in Europa is haast onmogelijk, maar ook de 

asielprocedure in Griekenland zelf heeft heel wat voeten in de aarde.  

 

Geen plaats voor kinderen 

Deze kampen zijn allesbehalve een plaats voor kinderen. Maher, een 13-jarige Yezidivluchteling, 

had het geluk om Griekenland te bereiken. “Ik was bang op de weg naar Griekenland. De Turkse 

soldaten schoten op ons. We waren twee uren in het water. Ik ben al twee jaar niet meer naar 

school gegaan, en ik mis het.” 

 

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie zijn van de 163.000 vluchtelingen en migranten die 

tussen januari en augustus in Griekenland arriveerden, 38% kinderen. Maar Europa heeft zijn 

grenzen voor hen gesloten. Verschillende kinderen hebben al vijf jaar geen echt onderwijs 

gekregen. Sommigen vertelden neerslachtig dat ze vergeten zijn hoe ze moeten lezen en 

schrijven.  

 

Het gebrek aan officieel onderwijs versterkt de monotonie van het leven in het kamp en de 

ontgoocheling van de kinderen in de vreselijke levensomstandigheden. Het zet hun ontwikkeling 

op pauze, maar nog veel onrustwekkender is dat het bijdraagt aan problemen met mentale 

gezondheid. 

 

Europese én Griekse verantwoordelijkheid 

De verantwoordelijkheid ligt niet enkel bij Griekenland. Europese leiders zijn er schandelijk in 

gefaald om de vluchtelingencrisis goed aan te pakken en moeten alle beschikbare middelen 

                                                           
14 Cijfers van de Europese Commissie, 2 september. Voor update, zie: http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-
_relocation_en.pdf  

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
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inzetten om asielzoekers uit Griekenland te aanvaarden. Maar op dit moment moet Griekenland 

dringend de veiligheid en waardigheid van de mensen op haar grondgebied garanderen. 

 

Schrijf, mail of tweet naar de Griekse minister van migratie en vraag hem om:  

- Geschikt en veilig onderdak te voorzien, net als degelijk sanitair en geschikte medische 

zorgen voor vluchtelingen en asielzoekers in Griekenland;  

- Te garanderen dat alle kwetsbare groepen, waaronder zwangere vrouwen, kinderen, 

ouderen, mensen met een handicap en mensen met chronische ziekten, toegang hebben 

tot geschikte diensten en zorg. 

 

Stuur je brief of e-mail naar:  

Alternate Minister of Migration Policy 

Mr Ioanis Mouzalas 

2 Dragatsaniou & 27 Stadiou 

Athens 105 63, Greece 

E-mail: gram.anaplypourgou@ypes.gr 

Twitter: @imouzalas 

 

Posttarief: €1,23/stuk en €1,13/volumeaankoop 

 

(Plaats, datum) 

 

Dear Minister, 

 

I am writing to express my deep concern about the awful situation of refugees and asylum-

seekers in Greece.  As you are well aware, thousands of refugees and asylum-seekers, including 

families with small children, have been stranded in inhumane conditions in your country for 

many months.  

 

Of course, European governments should welcome refugees and share responsibility for their 

protection.  

 

But there is also an urgent need for Greece to improve the conditions these people are being 

forced to live in. I urge your government to use all available means to provide appropriate and 

safe shelter, adequate sanitary facilities, appropriate medical care, education and other services 

to refugees and asylum-seekers in your country. Could you also please ensure that the needs of 

particularly vulnerable people, including children, pregnant women, people with disabilities or 

those with chronic illnesses, are urgently addressed? 

 

Thank you very much for your kind attention to this urgent issue. 

 

Yours sincerely, 

 

(Je naam, adres en handtekening) 

mailto:gram.anaplypourgou@ypes.gr
https://twitter.com/imouzalas
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iran: stop de executie van Mohammad Reza Haddadi 
 

Gedurende de afgelopen 12 jaar zat Mohammad Reza Haddadi in een 

dodencel voor een moord op een chauffeur die hij gepleegd zou hebben toen 

hij 15 jaar oud was. Aanvankelijk bekende hij de moord maar later trok hij 

deze bekentenissen weer in. Hij zegt dat hij de schuld voor de moord op 

zich nam omdat zijn twee medebeschuldigden hem in ruil daarvoor geld aan 

zijn familie beloofden. Tijdens zijn proces bleef Mohammad steeds aan zijn 

onschuld vasthouden. Ook Mohammad’s medebeschuldigden schaarden 

zich ondertussen achter zijn bewering van onschuld. Ze waren beiden 

meerderjarig op het moment van de misdaad en kregen een gevangenisstraf 

voor de moord. 

  

Mohammad’s executie werd al zes keer gepland, maar werd telkens opnieuw uitgesteld omdat 

er overal ter wereld hevig tegen geprotesteerd werd. Dit gebeurde voor het laatst op 31 mei 

2016. Sedertdien vroeg Mohammad naar een nieuw proces. Het Iraans Hooggerechtshof nam 

nog geen beslissing over zijn aanvraag. 

 

Schrijf, mail of tweet naar de Iraanse autoriteiten en roep hen op om de executie van 

Mohammad Reza Haddadi stop te zetten.  

Head of the Judiciary,  

His Excellency Ayatollah Sadeq Larijani,  

c/o His Excellency Mr. Peiman Seadat 

Plenipotentiary Ambassador of the Islamic Republic of Iran in the Kingdom of Belgium 

Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 

1050 Brussel 

E-mail: info@humanrights-iran.ir 

Twitter: @khamenei_ir 

 

Posttarief: €0.77/stuk en €0.72/volumeaankoop 

 

Voorbeeldbrief 

 

(Plaats, datum) 

 

Your Excellency, 

 

I am writing to you regarding the case of Mohammad Reza Haddadi, who was sentenced to 

death for a crime which he was accused of commiting when he was just 15 years old. He was 

convicted of murder, a charge which he denied at trial. Eyewitnesses supported his claims of 

innocence. I kindly urge you to quash Mohammad Reza Haddadi’s conviction and death 

sentence. Could you please ensure that he receives a fair retrial without recourse to the death 

penalty, taking full account of his age when the alleged offence was committed?  

 

I also call on you to immediately establish an official moratorium on all executions, and to 

prohibit the use of the death penalty against juvenile offenders, in line with Iran’s obligations 

under international law. 

 

mailto:info@humanrights-iran.ir
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Thank you for your attention to this urgent matter. 

 

Yours sincerely 

 

(Je naam, adres en handtekening) 
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BEELDMATERIAAL 
 

SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 
Uitleg over de missie van Amnesty International en acties zoals 
Schrijf-ze-VRIJdag. 
Geschikt voor alle leeftijden - Nederlands (© Socius, 2015, alle rechten voorbehouden) 
 
JE HEBT MEER MACHT DAN JE DACHT! 
Wat is het effect van de handtekeningen en de brieven die door Amnesty International 
verzameld worden? 
Geschikt voor kinderen vanaf 13 jaar - Nederlands 
 
KINDERRECHTEN 
Wat zijn kinderrechten? 
Geschikt voor alle leeftijden - Nederlands 
 
KINDERARBEID 
Het kobalt in de batterij van je gsm is ‘besmet’ met kinderarbeid. 
Geschikt voor alle leeftijden - Nederlands en Engels met Nederlandse ondertiteling 
 
DOODSTRAF 
Het verhaal van Nadeem, een jongen van 15 die in Jemen de doodstraf kreeg. 
Geschikt voor alle leeftijden - Nederlands en Arabisch met Nederlandse ondertiteling 
 
KINDEREN OP DE VLUCHT 
Mustapha was 13 toen hij zijn thuisland Syrië moest ontvluchten. Hij droomt ervan ooit te 
kunnen terugkeren. 
Geschikt voor alle leeftijden - Arabisch met Nederlandse ondertiteling 
(© UNICEF, 2015, alle rechten voorbehouden) 
 
OOG IN OOG 
“De ogen zijn de spiegel van de ziel.” Wat zie je als je iemand in de ogen kijkt? 
Geschikt voor alle leeftijden – Frans en Engels met Nederlandse ondertiteling 
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PARTNER 
 
Dit pakket kwam tot stand in nauwe samenwerking met Vormen vzw - expertisecentrum 
mensenrechten- en kinderrechteneducatie Vlaanderen.   

  

Vormen wil kinderen, jongeren en volwassenen in binnen- en buitenland laten ervaren waarom 
mensenrechten ertoe doen. Op www.vormen.org vind je heel wat methodieken die je gratis kan 
downloaden. Je kan je er ook abonneren op onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.  

 

 

BRONNEN  
 
Amnesty International, https://www.aivl.be 
 
Hoofdstuk “Kinderen” uit Kompas, Handleiding voor Mensenrechteneducatie met Jongeren, 
Raad van Europa.   
www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/kinderen.pdf 

Let wel: de feitelijke gegevens uit deze bijdrage zijn niet meer geheel actueel. 
 
Infoset kinderrechten van Amnesty Nederland  
https://opschool.amnesty.nl/sites/default/files/infoset_kinderrechten_lr.pdf 
 
Kinderrechtencommissariaat 
www.kinderrechtencommissariaat.be/kinderrechtenverdrag 
 
Kinderrechtencoalitie 
www.kinderrechtencoalitie.be 
 
Kinderrechtenschool  
www.kinderrechtenschool.be 
 
UNICEF (diepgaande informatie, in het Engels) 
www.unicef.org/crc/index_understanding.html  
 
Vormen vzw 
www.vormen.org/ 
 
Wouter Vandenhole, Kinderrechten als mensenrechten: een multidisciplinaire verkenning, 
Intersentia, Antwerpen, 2007, 67 p. 
  

http://www.vormen.org/
http://www.vormen.org/
http://www.vormen.org/
http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/kinderen.pdf
https://opschool.amnesty.nl/sites/default/files/infoset_kinderrechten_lr.pdf
http://www.kinderrechtencommissariaat.be/kinderrechtenverdrag
http://www.kinderrechtencoalitie.be/
http://www.kinderrechtenschool.be/
http://www.unicef.org/crc/index_understanding.html
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OP ZOEK NAAR MEER INFORMATIE OVER KINDERRECHTEN? 
 

Dan ben je bij de Kinderrechtswinkel aan het juiste adres. De Kinderrechtswinkel geeft juridisch 
advies over kinderrechten en Belgisch jeugdrecht aan minderjarigen en aan volwassenen die 
over de juridische positie van minderjarigen een vraag hebben. 
Maar daarnaast beschikt ze over tal van brochures over rechten van minderjarigen. 
 
Specifiek over kinderrechten en het kinderrechtenverdrag is er het magazine ‘tZitemzo jouw 
rechten, jouw leven voor jongeren tussen 14 en 17 jaar en de brochure De bende van :P voor 
kinderen tussen 10 en 12 jaar. Naast tal van interviews en getuigenissen van kinderen en 
jongeren vind je er heel wat informatie over kinderrechten. Beide brochures zijn gratis, enkel 
de verzendingskosten worden aangerekend, en kan je bestellen op www.kinderrechtswinkel.be 
of via info@kinderrechtswinkel.be of tel 070/21 00 71 
 
http://www.kinderrechtswinkel.be/index.php?ID=46662 
www.kinderrechtswinkel.be/index.php?ID=45598 
 

 

CONTACT 
 
Vragen of opmerkingen over de Schrijf-ze-VRIJdag? Neem contact op met:  
 
Nick Vanden Broucke: NickV@aivl.be 
Amnesty International Vlaanderen vzw 
Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen 
T: 03/271.16.16 – F: 03/235.78.12 
www.aivl.be  
  

http://www.kinderrechtswinkel.be/
mailto:info@kinderrechtswinkel.be
http://www.kinderrechtswinkel.be/index.php?ID=46662
http://www.kinderrechtswinkel.be/index.php?ID=45598
mailto:NickV@aivl.be
http://www.aivl.be/
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COLOFON 
 

Het pakket “Met kinderrechten speel je niet” voor de Schrijf-ze-VRIJdag is een productie van 

Amnesty International Vlaanderen in nauwe samenwerking met Vormen vzw. 

Werkten mee: Fiona Ang, Eva Berghmans, Anne Claeys, Mark Deneer, Gerrit Maris, Jimmy 

Martens, Bart Sablon, Sanne Stalpaert, Wouter Stes, Sophie Tournier, Mieke Verwaest en Lore 

Van Welden.  

Foto cover en affiche: Loran Bogaerts, KSO Sint-Lucas Antwerpen. 

Een aantal afbeeldingen in het pakket werden ontworpen door leerlingen van het KSO Sint-

Lucas Antwerpen. 

Compilatie beeldmateriaal: Bram Degraeve en Thomas Thys. 

Eindredactie: Nick Vanden Broucke. 

  

  

AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN VZW  

Kerkstraat 156  

B – 2060 Antwerpen  
T: 03 271 16 16 
www.aivl.be  

V.U. Wies De Graeve, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen.  
 

 

 

 


