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Quiz
1. Het ontstaan van Amnesty International heeft veel te maken met een krantenartikel dat
de Britse advocaat Peter Benenson had gelezen in 1961. Het artikel vermeldde dat 2
Portugese studenten veroordeeld waren tot 7 jaar gevangenisstraf. Wat hadden ze misdaan?
Ze hadden een toast uitgebracht op de vrijheid.
Ze waren betrokken geweest bij de bezetting van de universiteitsgebouwen.
Ze hadden plannen gesmeed om de rector van de universiteit te gijzelen.
2. “Luister naar de muziek” (Müzik Duyur) is een Turkse martelmethode. Wat gebeurt er
precies?
Via een luidspreker wordt het eindeloos getik van waterdruppels op een golfplaat
uitgezonden.
Via een luidspreker worden scherpe klanken uitgezonden die dicht bij de pijngrens liggen.
Via een luidspreker wordt het gekreun van andere gefolterden uitgezonden.
3. In 2000 waren 67 % van de Amerikanen voor de doodstraf. Hoeveel procent
Nederlanders waren in datzelfde jaar voorstander van de doodstraf?
35 %
45 %
55 %
4. “Vaarwel! Sterven was het beste wat je kon doen voor onze stad. Het plein is nu weer
netjes.” Dit soort van boodschappen, van de hand van doodseskaders (gewapende
groepen die tegenstanders uit de weg ruimen) wordt nogal eens aangetroffen bij het lijk
van…
een politieke tegenstander
een straatkind
een illegaal (iemand die onwettig in het land verblijft)
5. In hoeveel landen komt marteling nog voor?
In een kwart van de landen
In de helft
In driekwart
6. Wie waren de “Birmingham six”?
6 Aziatische mannen uit Birmingham die, na rellen met blanke racisten, tot zware
gevangenisstraffen werden veroordeeld. De blanken gingen vrijuit.
6 mannen die 16 jaar onschuldig in de gevangenis hebben gezeten, ten onrechte
beschuldigd van bomaanslagen in 2 pubs in Birmingham. Hun “bekentenissen” waren
afgedwongen door de Britse politie.
6 mensenrechtenactivisten die veroordeeld werden tot voorwaardelijke straffen voor de
opvang van illegale politieke vluchtelingen in Birmingham.
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Op zoek naar waarheid
Wie is wie?
Cambodja
1. Hun Sen (48 jaar)
• Leider van de CPP (Cambodia People’s Party)
• Was ooit lid van Pol Pots Rode Khmer.
• Van 1993 tot 1997 aan de macht samen met Ranariddh
• Grijpt in ’97 de macht
• Wint in ’98 de verkiezingen
2. Prins Norodom Ranariddh
• Leider van de Funcinpec (Front Uni National pour un Cambodge Indépendent, Pacific
Et Coopératif)
3. Sam Rainsy (geboren op 10 maart 1949)
• Leider van de SRP (Sam Rainsy Party), de vroegere KNP (Khmer Nation Party)
• Verbleef van ’65 tot ’92 in Frankrijk
4. Srung Vong Vannak
• Vroegere veiligheidschef van de KNP (Khmer Nation Party)
• Veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf voor de moord op Kov Samuth, de
schoonbroer van Hun Sen
• Gewetensgevangene volgens Amnesty International, veroordeeld omwille van zijn
politieke opstelling
Jemen
1. Fu’ad al-Shahari
• Ter dood veroordeeld voor de moord op politie-officier Mohammed al-‘Ameri in Ta’iz
in mei ’96
• Volgens Amnesty International was hij slachtoffer van mishandeling
• Volgens Amnesty International kreeg hij geen eerlijk proces
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Amnesty werkt
Wie is wie?
Zuid-Korea
Im Su-kyong
• Gearresteerd in augustus 1989
• Had een verbod van de regering in de wind geslagen door het Wereldfestival van Jongeren
en Studenten bij te wonen in Pyongyang in Noord-Korea
Mauretanië
Ladji Traoré (uit Nouakchott)
• Zwarte activist, behorend tot de Halpulaar-gemeenschap, die kritisch staat tegenover de
overheersende rol van de Beïdane-gemeenschap in de regering
Guatemala
Nahaman Carmona Lopez
• 13-jarige straatjongen
• Op 4 maart 1990 mishandeld en 10 dagen later in het ziekenhuis overleden
• Had een gescheurde lever, 6 gebroken ribben, 2 gebroken vingers en ernstige kneuzingen
over 70 % van zijn lichaam
• 4 politie-agenten gearresteerd i.v.m. zijn dood
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Amnesty vecht voor mensenrechten
Wie is wie?
China
1. Wei Jingsheng (47 jaar)
• Bracht ongeveer de helft van zijn leven als volwassene door in de gevangenis omwille
van zijn politieke overtuigingen
• Werd op 13 december ’95 veroordeeld tot 14 jaar gevangenis voor pogingen om het
regime omver te werpen
• Werd op 15 november ’97 onverwacht vrijgelaten en op een vliegtuig gezet naar de
V.S.
V.S. (Louisiana)
1. Tonya Cropper
• Zuster van Shareef Cousin
2. Shareef Cousin
• Op 16-jarige leeftijd beschuldigd van de moord op Michael Gerardi en ter dood
veroordeeld
• Was op het tijdstip van de moord (de avond van 2 maart ’95) aan het basketbal spelen
• Drie basketbalteamgenoten van Shareef werden op het proces niet gehoord
Roemenië
1. Mariana Cetiner
• Werd gearresteerd in oktober ’95
• Is tot 3 jaar gevangenis veroordeeld op grond van artikel 200.5 van het Wetboek van
Strafrecht omdat ze geprobeerd had een vrouw te verleiden
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Op zoek naar waarheid
Inhoudelijke opdrachten
1. Hoeveel Cambodjanen kwamen om tussen 1975 en 1979 onder het regime van Pol Pot?
……………………………………………………………………………………………….
2. Wat verhinderden de veiligheidstroepen na de granaataanslag op de betoging van Sam
Rainsy’s partij, waarbij 16 doden vielen?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. Wie waren de voornaamste slachtoffers in de Killing Fields onder het bewind van Pol
Pot?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
4. Waarom stemden de V.S. tegen de oprichting van een Internationaal Strafhof?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
5. Wat vind jij van de volgende uitspraken? Pik er één uit en geef onderaan kort je
commentaar.
• “Eerst waren er honderden gevangenen, nu tientallen lijken. Amnesty moet sneller
werken: als iemand nu gevaar loopt, gaat het niet om aanhouding, maar om moord.”
• “’t Is alsof ze mijn armen, voeten en vingers hebben afgehakt. Dankzij Amnesty heb
ik mijn hoofd nog.” (Sam Rainsy)
• “Telkens Bader opstond om zijn cliënt te verdedigen, werd hij uitgejouwd door een
groep gewapende mannen. De rechter werd onder schot gehouden met 5
machinegeweren. Het publiek in de zaal eiste een onmiddellijke uitspraak van de
rechter, namelijk een veroordeling tot openbare geseling.”
• “De Verenigde Staten kwamen op voor een gerechtshof, maar verzetten zich tegen de
oprichting ervan.”
Ik vind…
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Amnesty werkt
Inhoudelijke opdrachten
1. Amnesty International noemt zichzelf een waakhond. Waarover waakt die organisatie?
……………………………………………………………………………………………….
2. Tijdens de koude oorlog (de strijd tussen oost en west, tussen kapitalisme en
communisme) werd Amnesty zwaar onder vuur genomen. In het westen werd Amnesty
ervan beschuldigd een “agentschap van Moskou” te zijn. Amnesty-leden waren “rode
spionnen”. In het Oostblok werd Amnesty “de lakei van het dollarkapitaal” en een
“C.I.A.-filiaal” genoemd. (De C.I.A. is de Amerikaanse Inlichtingendienst) Waarop
wijzen die wilde beschuldigingen?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. Waarom snuiven straatkinderen lijm?
……………………………………………………………………………………………….
4. Hoelang zaten de Birmingham Six vast, ten onrechte beschuldigd van bomaanslagen
voor het I.R.A? (Het I.R.A. is het Iers Republikeins Leger, een gewelddadige
verzetsbeweging in Noord-Ierland)
……………………………………………………………………………………………….
5. Hoe zwaar waren de straffen tegen de 4 politie-agenten die de straatjongen Nahaman zo
zwaar mishandelden dat hij 10 dagen later stierf?
……………………………………………………………………………………………….
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Amnesty vecht voor mensenrechten
Inhoudelijke opdrachten
1. Hoelang zat Wei Jingsheng gevangen omwille van zijn kritiek op de Chinese leider Deng
Xiaoping?
……………………………………………………………………………………………….
2. Waarom waren in ’61 twee Portugese studenten veroordeeld tot 7 jaar gevangenis?
……………………………………………………………………………………………….
3. Op welke manier wordt in de V.S. de doodstraf uitgevoerd?
……………………………………………………………………………………………….
4. Hoeveel landen hebben officieel of in de praktijk de doodstraf afgeschaft?
……………………………………………………………………………………………….
5. Wat stond er in de resolutie over de doodstraf van de Mensenrechtencommissie van de
Verenigde Naties?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
6. Met welke doelgroep breidde Amnesty International in ’91 zijn actieterrein uit?
……………………………………………………………………………………………….
7. Waarom noemt Zahra Omar uit Soedan zich een politieke vluchtelinge?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
8. Waarom wil Europa asielzoekers per se ontmaskeren?
……………………………………………………………………………………………….
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Werken met songs
Ecrire contre l’oubli (uit de gelijknamige CD)
Assassin
Opnieuw vastgezet
door onbeantwoord gebleven vragen.
“Wat heeft de toekomst voor ons in petto?”
Het is niet na een CD dat we het opgeven.
Nee, nee, nee, Assassin is echt niet zo.
Elk woord, elke noot klinkt en zal klinken
boven de wetten, daar
waar zich de levende krachten bevinden van
het proletariaat. Want we staan hier vandaag
omwille van de mensenrechten,
uitgedrukt in de vrijheid van meningsuiting.
Teveel mannen, teveel vrouwen rotten in de
gevangenis.
Omwille van hun menslievende ideeën gebeurt
het niet zelden dat ze naakt eindigen tussen 4
muren onder een dictatoriaal regime
zonder contacten, zonder communicatie.
De gevangenisomstandigheden
zijn voor de revolutionairen in actie
vaak dramatisch.
Maar zelfs al is het lichaam opgesloten,
de geest is vrij.
Soms is een gedicht genoeg voor een
levenslange opsluiting.
Vraag het maar aan Nguyen Chi Thiên in
Vietnam. Hij heeft er karrenvrachten geschreven
30 jaar gevangenis zouden zeker moeten volstaan om meerdere boekdelen te schrijven.
Het geloof in je ideeën maakt het mogelijk
de ergste martelingen te boven te komen, althans
zo lijkt het.
Sommigen zijn gedood, al hun botten gebroken,
voor een idee op papier.
Waar eindigen onze rechten, waar beginnen ze?
De inkt vloeit omwille van die rechten, maar te
vaak loopt dat uit op een vonnis.
In China zijn de studenten van het Tien An Menplein
vermoord, een zelfde straf in Vietnam
voor een gedicht.
In Syrië, Marokko, Malawi:
je bekritiseert je regering, je rot in de cel.
In Nigeria, je steelt en dat betekent de dood.
Zelfde straf in Iran als je zegt dat de
machthebbers fout zijn.
Waar is de vrije meningsuiting gebleven?
Ik schrijf tegen het vergeten,
maar het blijft maar een liedje.

In Frankrijk is het gerecht een teef.
In de Verenigde Staten zijn de indianen gekooid
als hyena’s
Waar is de vrije meningsuiting gebleven?
Ik schrijf tegen het vergeten,
maar het blijft maar een liedje
Assassin blijft kritisch.
Teveel politieke gevangenen
zijn opgesloten in afwachting
van hun proces, anderen hebben dat geluk niet:
ze zijn neergeschoten voor hun vrijheid.
Vermits ik het recht heb,
vermits de wet deze keer aan mijn kant staat,
spreek ik, wapen ik me, zet mijn
tranen om in rijm, tekst en muziek vlijmscherp
voor de mannen, voor de vrouwen opgesloten
omwille van hun ideeën.
Elk land heeft zijn repressiemiddelen
om zonder meer te stoppen
de stromingen die ons bewust maken.
Een pen, die over het papier heen en weer gaat,
kan veel gevaarlijker zijn dan om het even welk
leger, want de kogels gaan verloren in de
geschiedenis, maar de geschriften blijven.
Het is daarom dat men de geest opjaagt
die niet toegeeft.
Geen enkel systeem is onoverwinnelijk,
in tegenstelling tot de mens die opstaat
en een doelwit wordt.
Maar zelfs te midden van de bergen
vliegt de arend op,
maar behoudt het zicht op het open veld.
De verschijning van protestbewegingen brengt
me op het idee dat de crisis iets positiefs is.
Zij dompelt de orde op een actieve manier in de
wanorde ten einde oplossingen te vinden.
Een leer gehoorzamen kan slechts uitmonden
in een revolutie.
Wie kan de mens verhinderen te spreken?
Het lijden is altijd een bron van creativiteit
geweest.
Waar eindigen onze rechten, waar beginnen ze?
De inkt vloeit omwille van die rechten, maar te
vaak loopt dat uit op een vonnis
In China zijn de studenten van het Tien An Menplein
vermoord, een zelfde straf in Vietnam
voor een gedicht
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In Syrië, Marokko, Malawi:
je bekritiseert je regering, je rot in de cel
In Nigeria, je steelt en dat betekent de dood.
Zelfde straf in Iran als je zegt dat de
machthebbers fout zijn.
Waar is de vrije meningsuiting gebleven?
Ik schrijf tegen het vergeten,
maar het blijft maar een liedje.
In Engeland zitten de cellen vol Ieren.
Het wemelt er van de politieke gevangenen

•

in de kerkers van de stad.
Waar is de vrije meningsuiting gebleven?
Ik schrijf tegen het vergeten,
maar het blijft maar een liedje.
Maar de stroom van de muziek herinnert zich
waar hij ontspingt en voor wie hij zich inzet.
Het is daarom dat CD na CD
Assassin zijn doelwit kent.
Wie zal het volgende slachtoffer zijn?

Nguyen Chi Thiên (geboren in 1933)
In totaal heeft hij 27 jaar in gevangenissen en werkkampen in Vietnam vastgezeten. Hij is
vrij sinds 1991.
Mijn poëzie
Mijn poëzie? Geen poëzie van zo-maar-even,
Het is het snikkend geluid van leven,
Het slaan van deuren in de donkerste gevangenis,
Het piepen van een zwaar versleten long,
Het vallen van aarde om een droom te begraven,
Het klinken van patjols die iets ouds ophalen,
Het klapperen van tanden om de kou,
Het knorren van een maag die eten wou,
Het bonzen van een hart, ziek van verdriet,
De hulpeloze stem om wat het leven liet,
Geluiden van het half geleefde leven,
De afgestorven dood. Gedichten? Niet geschreven.

Uit: “De dag dat je brief kwam”, poëziebundel van Amnesty International – Rainbow Pocket

•

Tien An Men

In de nacht van 3 op 4 juni 1989 trokken honderden pantserwagens en tienduizenden soldaten
het centrum van Beijing binnen. Ten minste duizend mensen, voor het grootste deel
ongewapende burgers onder wie ook kinderen en oude mensen, werden gedood en duizenden
andere werden gewond. In regeringsverslagen werd verklaard dat het doel was de duizenden
studenten en arbeiders van het Tien An Men-plein te “verdrijven” en de “orde te herstellen”.
Uit: “Jaarboek Amnesty International 1990”

Opdrachten
1. Onderstreep in de songtekst de passages (de tekstfragmenten) die jou aanspreken. Probeer
nadien in een klassengesprek te verwoorden waarom je net die zinnetjes hebt onderstreept.
2. Nguyen Chi Thiên schrijft in “Mijn poëzie” dat hij geen gedichten schrijft. Wat bedoelt
hij daarmee?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Marc Van de maele – Amnesty International
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Diego, libre dans sa tête (uit “La déclaration d’amour”)
van Michel Berger, door France Gall
Achter tralies
Voor enkele woorden
Die hij zo krachtig vond
Buiten is het warm
Duizenden vogels
Vliegen moeiteloos weg
Welk land is dat
Waar ’s nachts
De wet van de sterkste toeslaat?
Diego, vrij in zijn hoofd
Achter zijn raam
Valt hij misschien in slaap
En ik die door het leven dans
Die zing en lach
Ik denk aan hem
Diego, vrij in zijn hoofd
Achter zijn raam
Is hij misschien al dood
Opdrachten
1. Waar zou dit verhaal zich afspelen?
……………………………………………………………………………………………….
2. Waarom heeft France Gall het over die duizenden vogels buiten?
……………………………………………………………………………………………….
3. Waarom slaat de wet van de sterkste ’s nachts toe?
……………………………………………………………………………………………….
4. Waarom vertelt France Gall vrij uitgebreid over haar leven als zangeres?
……………………………………………………………………………………………….
5. Wat betekent de titel van dit lied?
……………………………………………………………………………………………….
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Get up, stand up (uit “Legend”)
Bob Marley
Priester, vertel me niet
Dat de hemel onder de aarde is
Ik weet dat jij niet weet
Wat het leven echt waard is
Het is niet al goud dat blinkt
De helft van het verhaal is nooit verteld
Dus nu je het licht ziet
Sta op voor je rechten
Kom op, sta op
Sta op voor je rechten
Kom op, sta op
Geef de strijd niet op
De meeste mensen denken
Dat de grote God uit de hemel zal neerdalen
Alle pijn zal wegnemen
En iedereen gelukkig zal maken
Maar als je weet wat het leven waard is
Zou je best voor je eigen leven op aarde opkomen
En nu je het licht gezien hebt
Sta op voor je rechten
We zijn doodziek van je geruststellende spelletjes
Van te sterven en naar de hemel te gaan in Jezus’naam
We weten en begrijpen
Dat de almachtige God een levende persoon is
Je kan sommige mensen soms voor de gek houden
Maar je kan niet alle mensen heel de tijd voor de gek houden
En nu dat we het licht gezien hebben
(Wat gaan jullie doen?)
We gaan opstaan voor onze rechten
Opdrachten
1. Met welk verhaal heeft de priester de mensen voor de gek gehouden?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. Voor welke rechten moet de zwarte bevolking in Jamaica opkomen, denk je?
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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Diallo (van de CD Ecleftic)
Wyclef Jean
Amadou (Diallo):
Tjonge, wat ben ik moe
Ik zal blij zijn als ik binnen ben
Och, ik heb mijn sleutels laten vallen
Hé, wat is dat felle licht?
Mijn God, zij willen me beroven
Wie zijn die mensen allemaal? Ze willen me beroven
Ik ga mijn portefeuille bovenhalen om zeker te zijn dat ze alleen maar het geld krijgen
Niets anders
Oh, het is de politie
Ik voel me zoveel beter
Ik toon ze hen, ik heb mijn identiteitskaart
Dan weten ze dat ik een fatsoenlijke man ben
Al wandel ik door de vallei in de schaduw van de dood
Ik vrees geen kwaad want jij bent aan mijn zijde, jij gaat met mij1
Jah!2 Rastafari!3
Ik kan je geknoopte dreadlocks4 niet vergeten, je bent hier helemaal
Ik moet daar respect voor hebben, snap je wat ik zeg?
De nacht hangt in de lucht
Een vijand… aan de grens
Wie zal de volgende zijn om
41 schoten af te vuren aan de zijde van Diallo?
Je zei dat hij zijn hand uitstak, meneer
Maar hij had geen wapen, meneer
Maar nu rust hij in vrede, meneer
In de buik van het beest, meneer5
Jullie kerels zijn vampieren
Midden in de nacht
Zuigen jullie menselijk bloed op
Zijn jullie daarop verlekkerd?
Ben je ooit 41 keer
Beschoten?
Heb je ooit geschreeuwd
En niemand die je hoorde huilen?
Ben je ooit gestorven
Omdat je alleen zo kan leven?
Heb je ooit geleefd
Omdat je alleen zo opnieuw kan sterven, dan opnieuw geboren worden
Uit die vijanden, aan de grens
Wie zal de volgende zijn om
41 schoten af te vuren aan de zijde van Diallo?
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Diallo, Diallo – net als Steven Biko6
Diallo, Diallo – je vertelde me dat de moord een vergissing was
Diallo, Diallo – maar elke man zal beoordeeld worden
Diallo, Diallo – op zijn woorden
Ben je ooit vastgehouden
Tegen je wil?
Ben je ooit naar een donkere plaats gebracht
Die zelfs wetenschappers niet kunnen onthullen
Geef dus aan de keizer
Wat de keizer toekomt7
Want wij willen geen vrede
We willen gelijke rechten en gerechtigheid
Weet je wat?
Je zei me dat ik het niet zou begrijpen, man
Vanavond zijn er die huilen – in de straten is er een begrafenis
Overleving van de sterkste - alleen de sterke zal overleven
Hoe kan ik overleven – met 41 schoten aan mijn zijde?
Jullie kerels zijn moordenaars
Midden in de nacht
Doden jullie onschuldige mensen
Zijn jullie daarop verlekkerd?
Diallo, Diallo – net als Steven Biko
Diallo, Diallo – ik hoor je geest spreken, ik kan hem horen
Diallo, Diallo – 10.000 strijdwagens zonder menners
Diallo, Diallo – ze zijn op weg naar Amerika, ik hoor de stam zingen
Ze zeggen
Diallo, Diallo, Amadou Diallo
Nu zijn er maar 20.000 politie-agenten in de hele stad
Vind je dat leuk? Vind je dat leuk? VIND JE DAT LEUK?
Amadou Diallo
Die 22-jarige West-Afrikaanse straatverkoper werd in februari 1999 doodgeschoten in de hal
van zijn appartement in de Bronx door 4 politie-agenten in burger. 41 kogels werden
afgevuurd. De agenten dachten dat Diallo gewapend was en naar een wapen greep. Diallo was
echter ongewapend: hij had alleen een portefeuille, een beeper en sleutels bij zich. De agenten
werden vrijgesproken door een rechtbank in Albany, New York.
Street Crime Unit
(eenheid tegen straatcriminaliteit, waarvan de 4 politie-agenten deel uitmaakten)
De SCU fouilleerde in 1997 en ’98 45.000 mensen, waarvan er maar 10.000 werden gearresteerd. Dat betekent dat 80 % van de verdachten onschuldig was. 10.000en mensen zijn
gefouilleerd, meestal zwarten of latino’s – zonder reden. Wanneer zoiets gebeurt jaar na jaar
en je kijkt naar een zaak zoals die van Diallo, merk je dat die zaak deel uitmaakt van een
breder geheel.
Naar: The New York Times van 15 februari 2000
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Toelichting
1. “Al wandel ik door de vallei…jij gaat met mij”: regel 4 uit psalm 23 (“De Heer is mijn
herder”), toegeschreven aan koning David.
2. “Jah”: God van de rastafari’s, eerste lettergreep van Jah(we).
3. “Rastafari”: “ras”(koning) en “tafari”(schepper), namen van de Ethiopische keizer (19301974) Haile Selassie, die door de rastafari’s gezien werd als de bevrijder (de nieuwe
Mozes) van de verdrukte zwarte Jamaicanen.
4. “Dreadlocks”: verwijzen naar de kracht, die de joodse richter (uit het boek “Genesis”)
Simson (of Samson) putte uit zijn ongewoon lange, ongekamde haarlokken.
5. “De buik van het beest”: in Mattheus (Hoofdstuk 12 vers 40) vergelijkt Jezus het verblijf
van de profeet Jona “in de buik van het zeemonster” met zijn eigen verblijf “in de schoot
van de aarde” na zijn kruisdood.
6. “Steven Biko”: Zuid-Afrikaanse zwarte leider, tijdens een ondervraging door de politie
doodgeslagen op 12 september 1977. Richard Attenborough maakte er een film over
(“Cry Freedom”- 1987), Peter Gabriel een song (“Biko” – 1980).
7. “Geef dus aan de keizer..”: een uitspraak van Jezus in Mattheus (hoofdstuk 22 regel 21).

Stellingenspel

De rechtbank van
Albany

De zwarte gemeenschap

De huidskleur van het slachtoffer heeft geen enkele rol
gespeeld.

De gemeenschap van zwarten
en latino’s is voortdurend
slachtoffer van onnodig fouilleren en overdreven politiegeweld.

De politie-agenten moesten
schieten uit zelfverdediging.
Ze dachten dat de verdachte
een wapen ging trekken.

Diallo was ongewapend. Hij
wilde zijn portefeuille bovenhalen. Er zijn 41 kogels
afgevuurd, waarvan er 19
Diallo hebben getroffen.
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Free Satpal Ram (uit “R.A.F.I.”)
Asian Dub Foundation
En wij zeggen tegen alle herrieschoppers: ga weg
Laat eerst je hersenen in orde brengen, want jullie zijn de grootste bedriegers
Neem je plaats in, je weet best wie je bent
Zelfverdediging is geen overtreding
De weegschaal van Vrouwe Justitia1
Hangt door aan één kant
Vrijmetselaars in de zaak, je weet dat het er hard zal aan toegaan
Hou vol, ook al ken je je rechten
Het is maar een stuk papier, tenzij je bereid bent om te vechten
Tien jaar, wat een hels lange tijd
Om in een cel te rotten wanneer je geen misdaad hebt gepleegd
Nog een onschuldige man gedwongen om in de bak te zitten
Bevrijd Satpal Ram2
Nog een onschuldige man
Wiens woord tegen wie?
Het ontaarde groepje,
Uit in de stad, dacht dat het iets moest bewijzen
Zelfverdediging – het enige vergrijp- moest hem beschermen tegen al de moordende gekken
Snijdende opmerkingen over zijn ras
Een bord tegen zijn borst en een glas in zijn gezicht
Een Aziaat vecht terug, hij kan het zich niet permitteren om zachtmoedig te zijn
Met je rug tegen de muur, kan je de andere wang niet toekeren3
En wij zeggen tegen alle herrieschoppers: ga weg
Laat eerst je hersenen in orde brengen, want jullie zijn de grootste bedriegers
Neem je plaats in, je weet best wie je bent
Bevrijd Satpal Ram
Nog een onschuldige man
Birmingham six4
Bridgewater four5
De openbare aanklager telt ze bij elkaar op
King Cross two6
Guildford four7
Winston Silcott8 – man, hoeveel meer nog?
Satpal is in een restaurant aangevallen door racisten
Nu zit die broeder levenslang opgesloten
Veroordeeld voor moord, maar wat nooit is vermeld
Zelfverdediging was zijn enig doel
ADF9 neemt opnieuw een standpunt in
Ze getuigt van de opsluiting van een onschuldige man
Het is tijd om deel te nemen aan het verzet
Want genoeg is genoeg
En wij zeggen tegen alle herrieschoppers: ga weg
Laat eerst je hersenen in orde brengen, want jullie zijn de grootste bedriegers
Neem je plaats in, je weet best wie je bent. Bevrijd Satpal Ram
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Toelichting:
1. Vrouwe Justitia: Romeinse godin van de gerechtigheid, voorgesteld als een geblinddoekte
vrouw met een weegschaal
2. Satpal Ram (°1966): een jonge Aziatische man uit Birmingham. Op een avond in 1986
kreeg hij het aan de stok met een groepje racistische blanken in een restaurant. Eén van
hen verwondde Satpal met een stukgeslagen glas aan de wang en de schouder. Met zijn
rug tegen de muur haalde Satpal een Stanleymes boven en verwondde zijn aanvaller. Die
weigerde verzorging in een hospitaal. Hij stierf nadien thuis. Satpal werd van moord
beschuldigd. De volledig blanke jury veroordeelde hem tot levenslange celstraf. Omdat
Satpal zich blijvend verzette tegen zijn veroordeling werd hij in de gevangenis hard
aangepakt: hij kreeg slaag, bracht veel tijd door in eenzame opsluiting en werd van de ene
gevangenis naar de andere gesleept.
3. De andere wang: een verwijzing naar de oproep van Jezus tot geweldloosheid (“Als
iemand u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe” uit Mattheus, hoofdstuk 5
regel 39)
4. Birmingham six: op 21 november 1974 stierven 21 mensen bij bomaanslagen in 2 pubs in
Birmingham. Hugh Callaghan, Paddy Hill, Gerry Hunter, Richard McIlkenny, Billy
Power en Johny Walker werden voor die aanslagen veroordeeld, maar na meer dan 16 jaar
vrijgelaten in 1991. Hun bekentenissen waren door de politie afgedwongen, het
bewijsmateriaal voldeed niet.
5. Bridgewater four: na 18 jaar onschuldig in de gevangenis te hebben doorgebracht voor de
moord op Carl Bridgewater kwamen Michael en Vincent Hickey en James Robinson vrij.
Patrick Molloy was ondertussen in de gevangenis gestorven.
6. Kings Cross two: Badrul Miah en Showkat Akbar werden veroordeeld voor de moord op
Richard Everitt in Somers Town. Die veroordeling is nog steeds bijzonder omstreden.
7. Guilford four: Gerald Conlon, Carole Richardson, Paul Hill en Patrick Armstrong zaten
meer dan 14 jaar in de gevangenis voor de moord op 5 mensen tijdens bomaanslagen in 2
pubs in Guilford, Surrey, in oktober 1974. Ze kwamen vrij in oktober 1989 nadat het Hof
van Beroep de veroordelingen ongegrond had bevonden. Hun verhaal is verfilmd (“In the
name of the father”).
8. Winston Silcott: Engin Raghip, Mark Braithwaite en Winston Silcott werden veroordeeld
voor de moord op de agent Keith Blakelock in oktober 1985 in Noord-Londen. Het Hof
van Beroep sprak in 1991 de 3 mannen vrij omdat ze onschuldig bleken. Winston zit
echter nog steeds vast voor de moord op Anthony Smith, een bokser en bendeleider, die
Winston al lang met de dood bedreigde. Winston zegt dat hij handelde uit zelfverdediging.
9. ADF: Asian Dub Foundation
Opdracht

Zie je overeenkomsten tussen de zaak van Satpal Ram en de 5 andere gerechtszaken waarnaar
in de tekst verwezen wordt?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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Truth hides (uit Community Music)
Asian Dub Foundation
De waarheid houdt zich schuil onder gevallen rotsen en stenen
Aan het einde van een afgesneden telefoon
Dat is waar de waarheid zich schuilhoudt
De waarheid houdt zich schuil aan het einde van een straat zonder naam
Diep begraven onder je voeten
Dat is waar de waarheid zich schuilhoudt
De waarheid ligt verborgen in mensen, uit de geschiedenisboeken geschrapt
Zwarte leiders en uitvinders
Waarvan de naam een mysterie blijft
Aantekeningen van fantastische vrouwen op uitgescheurde bladzijden
Uitgewiste wijsheid, verborgen gezichten
De waarheid is verloren in de mist van een leeg visioen1
En gevonden in de notitieboekjes van hen
Die ten onrechte zijn opgesloten
En in het bewijsmateriaal dat nooit voor de rechtbank is gebracht
Maar niet in de lege glimlach van de nieuwslezer
De waarheid houdt zich schuil onder rotsen en stenen
Aan het einde van jouw lijn
In een straat zonder naam
De waarheid verbergt zich telkens als we onze concentratie verliezen
Ze glipt langs achteren weg, snel vervangen door neptoestanden
Op de vlucht voor geluidsflarden vermomd als feiten
Die opnieuw verschijnt in de kleine lettertjes van elk contract
De waarheid verschuilt zich aan de andere zijde van een tweezijdige spiegel
In ontelbare documenten onmiddellijk verwezen naar de papierversnipperaar
Die ons uiteindelijk het volledige beeld zou kunnen geven
Maar tot de dag dat we besluiten wat dieper te graven
Weten we dat de waarheid zich zal verbergen
Onder gevallen rotsen en stenen
Aan het einde van een afgesneden telefoon
In een straat zonder naam
En diep begraven onder je voeten
Toelichting
1. Vertaling van eMpTy Vision: er zit uiteraard een verwijzing in naar MTV die in de
vertaling niet kon weergegeven worden. MTV staat voor Music Television. Hun slogan is:
“MTV, more than a vision”
Opdracht
Onderstreep de passages, de stukken tekst, die je het mooiste vindt.
Wat trekt je zo aan in die regels?
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Werken met cartoons
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Een internationaal strafhof: dictators zullen het steeds moeilijker krijgen.
Nog 4 à 5 jaar dan is het zover
Een Internationaal Strafhof zal over een aantal jaren afrekenen met de Saddam Husseins,
Milosevic-en en Pinochets van de toekomst.
In de zomer van 1998 namen in Rome 161 landen zich voor een Internationaal Strafhof op te
richten. Sindsdien bestaat het Strafhof op papier. Landen leggen die overeenkomst nu voor
aan hun parlementen, die ze nog moeten goedkeuren. Het Strafhof kan in werking treden als
ten minste 60 landen het bekrachtigd hebben. Het zal zetelen in Den Haag. Het Internationaal
Strafhof zal niet vervolgen met terugwerkende kracht. Misdaden tegen de menselijkheid,
begaan voor de bekrachtiging van het verdrag, zullen niet in aanmerking komen.
De V.S., Israël, Irak… hadden bezwaren tegen een Strafhof: zij willen niet dat landgenoten
eventueel in het buitenland worden berecht.
Een gat in de juridische markt
Het Strafhof zal een gat in het internationaal recht opvullen. Tot nu toe ontsnapten dictators
vaak aan vervolging. Ondanks mensenrechtenschendingen, het uitmoorden van bevolkingsgroepen en ander onmenselijk gedrag slaagden ze erin aan de macht te komen en te blijven.
Sant in eigen land
Zelfs de rechters in het land van de dictator kunnen er maar weinig tegen doen. Vaak omdat
ze niet onafhankelijk kunnen werken. Rechters, die toch de moed hebben om mistoestanden
aan de kaak te stellen, zien hun werk en soms ook hun leven onmogelijk gemaakt. Het
Internationaal Strafhof zal plegers van zware misdaden tegen de menselijkheid toch kunnen
berechten. Ook wanneer ze in hun eigen land de dans kunnen ontspringen.
Slachtoffers
Slachtoffers mogen deelnemen aan het onderzoek en het eigenlijke proces. Ze hebben recht
op schadevergoeding. Het belangrijkste voor hen is natuurlijk dat de verantwoordelijken
worden gestraft.
De harde cijfers
Het verdrag over de oprichting van een Internationaal Strafhof is getekend door 139 landen en
bekrachtigd door 27 landen -waaronder België- (cijfers van 1 januari ’01).
Naar: “Kentering kost criminelen kop” uit Internationale Samenwerking juni 2000
Voor meer informatie: www.un.org/icc

Woordspel
Gebruik termen uit de tekst “Een Internationaal Strafhof”.
Verticaal vind je dan een sleutelwoord.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ex-dictator uit Chili
Verdrag
Stichting
Iemand die rechtspreekt
Rechten die aan alle mensen moeten worden toegekend
Zachtheid, mededogen
Schandpaal
Leemte, open plaats, tekort
Ommekeer
Stad waar het Strafhof werd opgericht
Misdadigers
Heilige
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Wantoestanden
Aanklacht
–
Iraakse dictator
Bevestigen, wettigen, ratificeren
De volksvertegenwoordiging
Onbeperkt gezaghebber
Ongebonden, niet ondergeschikt aan
Stad waar het Strafhof zal zetelen
Servische dictator
Getal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Groepswerk
1. Wat is het belang van zo een strafhof?

2. Hoe moet je landen motiveren om toe te treden?

3. Wat zijn de moeilijkheden?

4. Welke rol kan België spelen?
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Werken met gedichten
Gezegd
Voor Wei Jingsheng
Hij ontdekte het woord
Voor het eerst tussen de regels
Van de ontelbare woorden van propaganda
Waar dat woord niet werd genoemd
Hij droeg het met zich mee
Zonder het uit te spreken
Hopend dat iemand onverhoeds
Dat woord tegen hem zou zeggen
Tot hij merkte, op een dag
Dat wat iedereen hoopte te zeggen,
Wat iedereen dacht te zeggen,
Dat almaar onuitgesproken woord was
Toen heeft hij het hardop gezegd
En hebben ze zijn mond gesnoerd
Vreemd genoeg, juist toen het woord
Al niet meer te verzwijgen was
Bai Dang, China
Uit: “Vrijheid, hoe maak je het?” – Amnesty International – Geuzenpocket 1997
Wei Jingsheng (47 jaar)
•
•
•

Bracht ongeveer de helft van zijn leven als volwassene door in de gevangenis omwille van
zijn politieke overtuigingen
Werd op 13 december ’95 veroordeeld tot 14 jaar gevangenis voor pogingen om het
regime omver te werpen
Werd op 15 november ’97 onverwacht vrijgelaten en op een vliegtuig gezet naar de V.S.

Opdrachten
1. Over welk woord gaat het hier, denk je?
…………………………………………………………………………………………………...
2. Waarop slaat de titel van het gedicht?
…………………………………………………………………………………………………...
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Verboden vogels
De Uruguayaanse politieke gevangenen mogen niet zonder toestemming praten, fluiten,
lachen, zingen, snel lopen of een andere gevangene groeten.
Ook mogen zij geen tekeningen maken of ontvangen van zwangere vrouwen, paartjes,
vlinders, sterren of vogels.
Didasko Pérez, onderwijzer, gevangengezet en gefolterd wegens het hebben van ideologische
ideeën, ontvangt op een zondag bezoek van zijn vijfjarige dochter Milay. Zijn dochter heeft
een tekening met vogels voor hem meegenomen.
De controleurs scheuren hem bij de ingang van de gevangenis in stukken.
De volgende dag brengt Milay een tekening van bomen mee. Bomen zijn niet verboden en de
tekening mag erdoor.
Didasko prijst haar werk en vraagt naar de gekleurde cirkeltjes in de kruinen van de bomen,
heel veel kleine rondjes tussen de takken:
“Zijn het sinaasappelen? Wat voor vruchten zijn het?”
“Ssssst” En zij fluistert in zijn oor:
“Domoor, zie je dan niet dat het ogen zijn? De ogen van vogels die ik in het geheim voor je
heb meegenomen.”
Eduardo Galeano, Uruguay
Uit: “Vrijheid, hoe maak je het?” – Amnesty International – Geuzenpocket 1997
Eduardo Galeano (°1940)
Geboren in Montevideo. Hij bracht jaren in ballingschap door.
Opdrachten
1. Wat mogen Uruguayaanse politieke gevangenen niet doen? Kun je al die handelingen
onder één noemer brengen?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
2. Welke tekeningen mogen ze niet ontvangen? Kun je die tekeningen onder één noemer
brengen?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3. Maak de tekening van Milay
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Recht op vrije meningsuiting
Recht op vrije meningsuiting,
Dat betekent heel normaal,
Dat je niet de hele dag hoeft
Lopen letten op je taal;
Dat je hardop durft te praten
In de tram of in de trein,
Over wat je stom of slecht vindt,
Zonder bang te hoeven zijn.
Recht op vrije meningsuiting,
Dat betekent, heel gewoon,
Dat er niet wordt meegeluisterd
Naar je eigen telefoon;
Dat je in de krant kunt schrijven:
“De regering maakt me kwaad”,
Zonder dat je daar meteen voor
De gevangenis in gaat.
Recht op vrije meningsuiting,
Dat betekent ook het recht
Om te demonstreren, dat je
Voor je idealen vecht;
Door de straat te mogen opgaan
Met een spandoek of een bord,
Zonder dat je door agenten
In elkaar geslagen wordt.
Recht op vrije meningsuiting
Heeft lang nog niet iedereen
En voordat het zo ver zal zijn
Daar gaan jaren overheen.
Maar al kun je al die mensen
Dan niet helpen aan dat recht,
Toch helpt het allicht een beetje,
Wanneer je er wat van zégt.
Jan Boerstaal (schrijver van cabaretteksten), Nederland
Uit: “Vrijheid, hoe maak je het?” – Amnesty International – Geuzenpocket 1997
Opdracht
Waarmee heeft het recht op vrije meningsuiting allemaal te maken?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
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Amnesty International
Het begin
De geschiedenis van Amnesty International begint met Peter Benenson. Die Britse advocaat
had in de krant gelezen dat 2 Portugese studenten tot 7 jaar waren veroordeeld voor een toast
op de vrijheid. Daarop publiceerde hij in 1961 in The Observer “The forgotten prisoners”
(de vergeten gevangenen). Meteen de start van Amnesty International. Benenson en zijn
medestanders ijverden voor de vrijlating van gewetensgevangenen: mannen en vrouwen
vastgezet omwille van hun overtuiging, die altijd geweldloos actie hebben gevoerd. Tussen
1961 en 1990 heeft Amnesty zich ontfermd over 34.180 gewetensgevangenen. Daarvan zijn
er 28.937 vrijgekomen.

Sindsdien is het werkterrein van Amnesty voortdurend uitgebreid. Amnesty bleef werken
voor de vrijlating van gewetensgevangenen, maar begon ook actie te voeren voor eerlijke
processen voor politieke gevangenen1 en tegen het martelen van gevangenen in het
algemeen. In de jaren 70 sprak Amnesty zich ook uit tegen de doodstraf en bestreed de
organisatie ook buitengerechtelijke executies en “verdwijningen”. Sinds 1991 ging men
ook werken voor mensen, vervolgd omwille van hun homoseksualiteit, en werden naast
regeringen ook oppositiegroepen aangesproken i.v.m. mensenrechtenschendingen.
1.

Politieke gevangen zitten ook vast omwille van hun ideeën, maar hebben mogelijk geweld gebruikt of ertoe
opgeroepen. Gewetensgevangen zijn geweldloze politieke gevangenen.
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AMNESTY
WERKT

GEWETENSPOLITIEKE
ANDERE
GEVANGENEN GEVANGENEN GEVANGENEN

Voor de vrijlating

Voor een eerlijk proces

Tegen de doodstraf
en marteling

Tegen
buitengerechtelijke
executie, tegen
“verdwijning”

Nu
•
•
•
•

•

Amnesty International heeft meer dan 1 miljoen leden en sympathisanten in meer dan 160
landen.
Er zijn meer dan 5300 Amnesty-groepen in meer dan 90 landen.
Er zijn nationale afdelingen in 56 landen.
Het hart van de organisatie is het Internationaal Secretariaat in Londen, waar meer dan
320 vast medewerkers en 95 vrijwilligers werkzaam zijn uit meer dan 50 landen. Een
onderzoeksteam doet research naar mensenrechtenschendingen. Binnen dat onderzoeksteam wordt nagegaan of de kwestie binnen het werkterrein van Amnesty valt en welke
acties er dan moeten ondernomen worden. De nationale afdelingen, maar ook de groepen
en de individuele leden van Amnesty worden door het Internationaal Secretariaat
geïnformeerd.
Een Amnesty-groep kan een gewetensgevangene proberen vrij te krijgen door een
briefschrijfactie.
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•

•

Spoedacties worden op het getouw gezet wanneer het leven of het welzijn van een
gevangene in gevaar is. Vrijwilligers in een wereldwijd netwerk mailen, faxen, schrijven
brieven naar de betrokken overheid om een op handen zijnde executie of foltering te
voorkomen.
Soms worden grootschalige acties gevoerd tegen mensenrechtenschendingen in bepaalde
landen of voor bepaalde thema’s, bijvoorbeeld vrouwenrechten.

1
Amnestygroepen

•
•
•

3

Amnestyafdelingen

7

•
•
•

2

Internationale
raad

Internationaal
dagelijks
bestuur
4

6

Internationaal
secretariaat

5

Secretarisgeneraal

Amnesty-groepen: een aantal actievoerders vormen samen een lokale groep
Amnesty-afdelingen: begeleiden per land de Amnesty-groepen
Internationale raad: het bestuur van Amnesty met vertegenwoordigers uit de verschillende
afdelingen
Internationaal dagelijks bestuur: voert de beslissingen uit van de raad
Secretaris-generaal: leidt het dagelijks bestuur
Internationaal secretariaat: doet onderzoek, zet acties en campagnes op, begeleidt de
afdelingen, groepen en individuele leden

Opdrachten
1. Hoeveel procent van de gewetensgevangen zijn er de eerste 30 jaar vrijgekomen?
………………………………………………………………………………………………….
2. Wat is het verschil tussen een politieke gevangene en een gewetensgevangene?
………………………………………………………………………………………………….
3. Een Amnesty-afdeling vormt een brug tussen ……………………………………………...
en……………………………………………………
4. Zet in de tabel “Amnesty werkt” de juiste data bij de verschillende werkterreinen van
Amnesty International. Die data vind je in de tabel “Amnesty in jaartallen”.
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Amnesty International in jaartallen

1961

Oprichting van Amnesty International

1961

A.I. werkt voor de vrijlating van gewetensgevangenen

1964

A.I. wil snelle en eerlijke processen voor alle politieke gevangenen

1970

A.I. ijvert voor de afschaffing van marteling en de doodstraf

1980

A.I. wil dat er een einde komt aan verdwijningen en politieke moorden

1991

A.I. wil dat ook gewapende oppositiegroepen de mensenrechten eerbiedigen

1991

Wie vastzit op grond van homoseksualiteit is ook een gewetensgevangene

1991

A.I. kant zich tegen het vernielen van huizen als strafmaatregel

1995

A.I. voert actie tegen vrouwenbesnijdenis

1997

A.I. voert actie tegen mensenrechtenschendingen door burgers

1997

A.I. voert actie tegen de inzet van kindsoldaten

1997

A.I. voert actie tegen het gebruik van landmijnen
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Bedoeling
Jongeren worden via de media geconfronteerd met schendingen van de mensenrechten. Veel
jongeren zijn geïnteresseerd in Amnesty International. Deze lesmap biedt de mogelijkheid om
dieper in te gaan op mensenrechten, mensenrechtenschendingen en de werking van Amnesty
International.
In de basisschool hebben leerlingen kennis gemaakt met de Rechten van de Mens en de
Rechten van het kind (Eindtermen Basisonderwijs – Wereldoriëntatie Maatschappij –
Politieke & juridische verschijnselen).
In de eerste graad van het secundair onderwijs leren jongeren opkomen voor hun eigen
rechten en die van anderen (Eindtermen – Opvoeden tot burgerzin). Het is in dat kader dat de
lessen in deze map kunnen worden aangewend.
Quiz
1. Ze hadden een toast uitgebracht op de vrijheid.
2. Via een luidspreker wordt het gekreun van andere gefolterden uitgezonden.
3. 35 %, cijfer van een beperkte steekproef in Nederland (19/06/2000) in het kader van
“Cijfers liegen niet”.
4. Een straatkind
5. In de helft
6. 6 mannen die 16 jaar onschuldig vast hebben gezeten, ten onrechte beschuldigd van 2
bomaanslagen.
Op zoek naar waarheid
Inhoudelijke opdrachten
1. 2 miljoen Cambodjanen werden vermoord of stierven door gebrek aan voedsel.
2. Dat de daders konden worden achtervolgd, dat de gewonden naar het ziekenhuis konden
worden overgebracht.
3. Intellectuelen, mensen die te zwak waren voor dwangarbeid en in ongenade gevallen Rode
Khmer-leden.
4. Omdat ze vreesden dat ook Amerikaanse soldaten, betrokken bij vredesmissies, voor het
Hof zouden kunnen worden gebracht.
Amnesty werkt
Inhoudelijke opdrachten
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1. Amnesty waakt over de naleving van de Universele Verklaring.
2. Regeringen waren boos op Amnesty International omwille van haar kritische acties.
Amnesty is neutraal, want de kritiek kwam van beide zijden.
3. Om hun honger en ellende te vergeten.
4. 16 jaar
5. Ze kregen straffen tussen 10 en 15 jaar.
Amnesty vecht voor mensenrechten
Inhoudelijke opdrachten
1.
2.
3.
4.
5.

18 jaar
Omdat ze een toast uitbrachten op de vrijheid.
Met de elektrische stoel en een dodelijke injectie.
100
Een oproep om executie uit te stellen.
Een verbod om de doodstraf op te leggen aan jongeren, zwangere vrouwen en geestelijk
gehandicapten.
Terughoudendheid in het voltrekken van de doodstraf.
6. Homoseksuelen.
7. Een deel van haar familie werd onderdrukt door de Soedanese regering.
Zelf was ze om politieke redenen het land ontvlucht, ze was bovendien verkracht.
8. Europa gaat ervan uit dat asielzoekers niet te goeder trouw zijn.
Werken met songs
Ecrire contre l’oubli (Assassin)
Een rapnummer met heel veel tekst dat vrij lang duurt. Je kan best slechts een deel van het
nummer laten horen. Laat de leerlingen wel met de volledige tekst werken.
Opdrachten
1. Organiseer een klassengesprek waarin de leerlingen vertellen over de door hen
onderstreepte passages. Ideeën en gevoelens kunnen vrij aan bod komen.
2. Nguen Chi Thiên schrijft geen poëzie in de betekenis van “poëtisch mooi, opwekkend,
verheffend” Hij evoceert een grauwe, weinig “dichterlijke” realiteit.
N.B.: een patjol is een spade
Diego, libre dans sa tête (France Gall)
Een simpele tekst, een simpele melodie van Michel Berger. Vooral bruikbaar in de
middenschool.
Opdrachten
1. Het verhaal speelt zich af ergens in Latijns-Amerika (Diego, warm).
2. Vogels zijn het symbool van vrijheid: vrij als een vogel. Diego is onvrij: hij zit in de
gevangenis.
3. ’s Nachts kan er ongehinderd “gewerkt” worden: er zijn geen pottenkijkers, er worden
geen sporen nagelaten.
4. France Gall laat zien hoe anders haar leven is in vergelijking met dat van Diego. Zij danst,
zingt, lacht. Kortom: ze is gelukkig. Dat kun je van Diego zeker niet zeggen.
5. Diego is vrij in zijn hoofd. Zijn lichaam is opgesloten, maar zijn geest blijft vrij.
Get up, stand up (Bob Marley)
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Een onverslijtbare klassieker van reggaekoning Bob Marley. Succes verzekerd!
Opdrachten
1. De priester heeft de gelovigen teveel voorgehouden dat het hiernamaals primeert boven
het leven hier op aarde. Hij heeft de mensen teveel gesust met de gedachte dat God wel
zal tussenkomen. Daardoor hebben sommigen hun verantwoordelijkheid niet opgenomen
om de wereld en hun positie in die wereld te verbeteren. Op die manier beleefd werkt
godsdienst inderdaad als een roesmiddel.
2. Het recht op voldoende voedsel, op zuiver water, op een degelijke behuizing. Het recht op
arbeid en bezit. Het recht op vrije meningsuiting, op het beleven van de eigen cultuur. Het
recht op een gelijkwaardige behandeling. Het recht om gehoord te worden, om een rol te
spelen in het bestuur van het land.
Diallo (Wyclef Jean)
Een nummer, waaraan ook Youssou n’Dour meewerkte, met een sterke tekst (met veel
verwijzingen naar de bijbel).
Stellingenspel
Laat alle leerlingen hun positie bepalen. In groepjes van gelijkgestemden kunnen extra
argumenten worden aangedragen, die nadien in een soort van rechtbankspel kunnen worden
uitgespeeld. In de loop van de discussie kunnen leerlingen van positie veranderen.
Free Satpal Ram (Asian Dub Foundation)
Het lied kadert in een soort van kruistocht van ADF voor de vrijlating van Satpal Ram. De
tekst vestigt de aandacht op een heel stuk Engelse gerechtsgeschiedenis waarover Vrouwe
Justitia niet erg opgetogen kan zijn. Op “Conscious party” staat er een gedreven live-versie
van “Free Satpal Ram” Van hetzelfde nummer staat er op dezelfde CD een remix-versie. Die
is minder geschikt: belangrijke stukken tekst zijn weggelaten en de nadruk ligt op het ritme.
Opdracht
Al die gerechtszaken gaan over gerechtelijke dwalingen: ofwel zijn de beschuldigden zonder
meer onschuldig, ofwel zijn er sterke twijfels over die schuld of zwaarwegende verzachtende
omstandigheden. Niet zelden speelt “racisme” een rol: de beklaagden zijn vaak van Aziatische
oorsprong of … Ieren.
Truth hides (Asian Dub Foundation)
De (schitterende) tekst wordt voorgedragen, op de achtergrond: een veelkleurig tapijt van
geluid. Alleen het refrein wordt gezongen. Het is een erg lang nummer: meer dan 8 minuten.
Je kunt best alleen een fragment laten horen. Laat de leerlingen wel werken met de volledige
tekst. Deze song past uitstekend bij het videoprogramma “Op zoek naar waarheid”.
Werken met cartoons
•
•

De leerlingen kiezen één cartoon. Ze bedenken een passende titel bij die cartoon. Die
moet éénduidig zijn en onmiddellijk voor iedereen naar één enkele cartoon uit de
verzameling verwijzen.
De leerlingen verwoorden de boodschap die de door hen gekozen cartoonist in zijn
tekening heeft gelegd.
Een Internationaal Strafhof

De tekst kan individueel of klassikaal worden overlopen. Ofwel werk je met het woordspel
(een individuele opdracht) ofwel met het groepswerk (vanaf 15 jaar).
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In bijlage de resultaten van het groepswerk in 3 Antwerpse scholen (Onze Lieve Vrouw van
Lourdes-instituut, Sint-Lutgardis & Instituut Onze Lieve Vrouw).
Woordspel
1. Pinochet
2. Overeenkomst
3. Oprichting
4. Rechter
5. Mensenrechten
6. Menselijkheid
7. Kaak
8. Gat
9. Kentering
10. Rome
11. Criminelen
12. Sant
13. Mistoestanden
14. Vervolging
15. –
16. Saddam
17. Bekrachtigen
18. Parlement
19. Dictator
20. Onafhankelijk
21. Den Haag
22. Milosevic
23. Cijfer
Het sleutelwoord: Internationaal Strafhof
Werken met gedichten
Gezegd
Dit gedicht sluit goed aan bij het videoprogramma “Amnesty vecht voor mensenrechten”,
waarin de figuur van Wei Jingsheng uitgebreid aan bod komt.
Opdrachten
1. Vrijheid
2. “Gezegd” is ontleend aan de laatste strofe: “Toen heeft hij het hardop gezegd”. Wei
Jingsheng heeft hardop gezegd wat anderen dachten, waarnaar anderen hunkerden. Zijn
moed heeft hij moeten bekopen met jarenlange gevangenisstraffen.
Verboden vogels
Een gedicht dat goed bruikbaar is in de middenschool.
Opdrachten
1. Praten, fluiten, lachen, zingen, snel lopen, andere gevangenen groeten mag niet zonder
toestemming. Alles wat te maken heeft met vreugde en contact is verboden.
2. Tekeningen van zwangere vrouwen, paartjes, vlinders, sterren of vogels. Alle dingen die
te maken hebben met liefde en romantiek worden de toegang ontzegd.
Recht op vrije meningsuiting
Een didactische uiteenzetting op rijm. Geschikt voor de middenschool.
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Opdracht
Vrije meningsuiting heeft te maken met:
• Vrijuit durven kritiek uiten (op de tram, in de trein, aan de telefoon, in de krant)
• Probleemloos kunnen meedoen met betogingen
Amnesty International
Opdrachten
1. 84 %
2. Een politieke gevangene heeft mogelijk geweld gebruikt of tot geweld opgeroepen.
3. Een Amnesty-afdeling vormt een brug tussen Amnesty-groepen en de Internationale
Raad.
Bijlage
In bijlage vind je informatie over het andere lesmateriaal van Amnesty International.
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NIEUW LESMATERIAAL AMNESTY INTERNATIONAL
1. Voor kinderen vanaf 10 jaar:
Lesmapje bij “Luchtpost”
• “Luchtpost” is een leesboekje van Anne PROVOOST (25 p.). Het
hoofdthema van het boekje is “onrechtvaardig behandeld worden”.
• In het lesmapje vind je materiaal om te werken met de leuke
illustraties uit het boekje. Uiteraard wordt er ook gewerkt met
inhoudsvraagjes. Het hoofdthema (onrechtvaardig behandeld
worden) krijgt natuurlijk veel aandacht. Het mapje wordt
afgesloten met een woord- en letterspel.
Het leesboekje kost 30 BEF.
Het lesmapje kost eveneens 30 BEF.
2. Voor kinderen vanaf 10 jaar:
“Martelen is mensenwerk”
• Met dit lesmateriaal willen we het thema “martelen” bespreekbaar
maken bij kinderen vanaf 10 jaar. Het onderdeel “martelen” wordt
summier en erg selectief behandeld, gezien de leeftijd van de
kinderen.
• In het lesmapje vind je materiaal over plagen en pesten (o.a. een
gedicht en 2 verhaalfragmenten), over het pijnigen van
(huis)dieren, over marteling en Amnesty International. We sluiten
af met een woordspel met Griekse letters.
Het lesmapje kost 30 BEF.
3. Voor jongeren vanaf 12 jaar:
Lesmap bij “Kinderrechten”
• “Kinderrechten” is een videoband met 3 filmpjes:
− “Janice Velasco”: over een Filippijns meisje, waarvan de vader
“verdwenen” is.
− “Een huis met een hart”: over straatkinderen in Guatemala-City.
− “Het verhaal van Marcus Houston”: over zwarte jongeren die
slachtoffer werden van racistisch politiegeweld in de Verenigde
Staten.
• De lesmap biedt materiaal aan om bij die filmpjes te gebruiken, maar bevat ook
lesmateriaal (over “verdwijningen”, straatkinderen en racistisch politie-optreden) dat
los van de band kan worden gebruikt. Er zitten inhoudelijke opdrachten bij, kijk- en
inlevingsopdrachten, songteksten, een stellingen- en een woordspel.
De videoband kost 350 BEF.
De map kost 100 BEF.
4. Voor jongeren vanaf 12 jaar:
Lesmap bij “Martelen”
• “Martelen” is een videoband met 2 filmpjes:
− “Folteren in de Wajang-staat’ handelt over folterpraktijken in het
Indonesië van Suhartho.
− “Het verhaal van Marcus Garvey” heeft het over zwarte jongeren
die het slachtoffer werden van racistisch geweld in de Verenigde
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Staten.
• De lesmap biedt materiaal aan om bij die filmpjes te gebruiken, maar bevat ook veel
lesmateriaal dat los van de band kan worden gebruikt. Er zitten inhoudelijke
opdrachten bij, inlevingsopdrachten, gedichten, songteksten, cartoons en grafieken.
De videoband kost 350 BEF.
De map kost 100 BEF.
5. Voor jongeren vanaf 14 jaar:
Lesmap bij “Vrouwenrechten”
• “Vrouwenrechten zijn mensenrechten” is een videoband waarin
schendingen van vrouwenrechten centraal staan.
• De lesmap biedt materiaal aan om bij het videoprogramma te
gebruiken. Met de map kan ook los van de band gewerkt worden.
In de map staan teksten (o.a. over de Wereldvrouwenmars), songs
en cijfer
ijfers.
s.
De videoband kost 350 BEF.
De lesmap kost 60 BEF.
6. Voor jongeren vanaf 14 jaar:
“Death Row”, een inlevingsspel over de doodstraf.
• In een startles komt “het verhaal achter een terechtstelling” aan bod
en wordt het spel aan de spelers uitgelegd.
• Het eigenlijke spel speelt zich af buiten de lessen.
• In een slotles wordt het spel besproken. De spelers krijgen
informatie over de doodstraf en over Amnesty International.
Argumenten voor en tegen de doodstraf worden uitgespeeld.
De lesmap kost 60 BEF.
7. Voor jongeren vanaf 14 jaar:
Lesmap bij “De doodstraf”.
• “De doodstraf” is een videoband met 2 filmpjes:
− “De dood als straf”
− “The oath”, een docudrama
• De lesmap biedt materiaal aan om bij de videoprogramma’s te
gebruiken. Met de map kan ook los van de band gewerkt worden. In
de map staan inhoudelijke opdrachten bij de videoprogramma’s,
cartoons, songs en gedichten over de doodstraf, een enquête, een
gevalsanalyse en een begeleiding bij de film “Dead Man Walking”.
De videoband kost 350 BEF.
De lesmap kost 100 BEF.
8. Voor jongeren vanaf 14 jaar:
• Powerpointpresentatie bij “martelen”
De presentatie bevat 13 “dia’s” met animatie en geeft informatie over martelen
wereldwijd.
• Powerpointpresentatie bij “De doodstraf”
De presentatie bevat 18 “dia’s” met animatie. Het is een quiz over de doodstraf in de
V.S.
De lesmappen en video’s kunnen besteld worden bij Amnesty International, Kerkstraat 156 –
2060 Antwerpen. Tel.:03/271 16 16, FAX: 03/235 78 12, e-mail: amnesty@aivl.be
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Beoordeling
Wat vind jij van deze map?
Omcirkel het betreffende cijfer en verwoord waarom je die score hebt gegeven.
1=slecht, 2=minder goed, 3=nietgoed, niet slecht, 4= goed, 5=zeer goed.
1. Wat vind je van de inhoud van deze lesmap?
Waarom die score?
……………………………………………………………………………
2. Wat vind je van de vormgeving?
Waarom die score?
……………………………………………………………………………
3. Hoe beoordeel je de quiz?
Waarom die score?
……………………………………………………………………………
4. Hoe beoordeel je het onderdeel werken met videoprogramma’s?
Waarom die score?
……………………………………………………………………………
5. Hoe beoordeel je werken met songs?
Waarom die score?
……………………………………………………………………………
6. Wat vind je van werken met cartoons?
Waarom die score?
……………………………………………………………………………
7. Wat vind je van werken met teksten?
Waarom die score?
……………………………………………………………………………
8. Wat vind je van werken met gedichten?
Waarom die score?
……………………………………………………………………………
9. Wat vind je van werken met teksten (2)
Waarom die score?
……………………………………………………………………………
10. Hoe beoordeel je de toelichting voor de leerkracht?
Waarom die score?
……………………………………………………………………………

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

11. Heb je suggesties?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Graag terug bezorgen aan:
Amnesty International – Onderwijs – Kerkstraat 156 – 2060 Antwerpen.
Dank voor je medewerking!
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