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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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KINDERRECHTEN
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, 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): https://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.
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.
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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 categorieën 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
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
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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.
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.
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Je hebt recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en misbruik.
Niemand mag je ontvoeren, verkopen of misbruiken voor geld.
Je hebt recht op bescherming tegen elke vorm van uitbuiting.
Niemand mag je folteren, levenslang opsluiten of doden.
Je hebt het recht op bescherming tegen oorlog.
Je hebt recht op hulp, als je slachtoffer bent geweest.
Je hebt recht op aangepaste straffen als kind.
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 België1.
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:
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,
1

http://www.kinderrechtencommissariaat.be/rapporten-en-slotbeschouwingen
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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.2
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 nietgouvernementele organisaties dat toeziet op de naleving en toepassing van het
Kinderrechtenverdrag in België.3
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.4

2
3
4

www.kinderrechten.be
www.kinderrechtencoalitie.be
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 vaak slechts één dollar per dag voor.
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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 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 het 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.
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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.


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
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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.
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 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.
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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?5
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?6
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.

5 https://www.aivl.be/wat-we-doen
6 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?7
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.
7 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:
“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

Amnesty International

Schrijf-ze-VRIJdag 2016

18

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 6 tot 10, 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
van
KINDERRECHTSWINKELS vzw.
Mensenrechteneducatie is een manier
om de visie van Amnesty International
- een cultuur waarin alle mensen alle
mensenrechten effectief genieten - na
te 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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* geen tekening beschikbaar bij Kinderrechtswinkel8

8

http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/krtekeningenkleurplatenkrwinkels1perblad.pdf
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2. Kinderrechten zelf ervaren
Aan de hand van een aantal verschillende situaties en/of wijzigingen in bepaalde situatie kunnen
kinderen de kinderrechten aan de lijve ondervinden. Hieronder vind je enkele mogelijke
voorbeelden. De keuze die je maakt is afhankelijk van de groep en de leeftijd waarmee je werkt.
Situatie 1: recht op gelijke behandeling
Voorbeeld 1
Maak van je klas een restaurant met gezellige zitplaatsen, mooi gedekte tafels,... Iedereen mag
allerlei lekkers meebrengen (eten en drinken) dat op tafels klaargezet wordt. Voorzie zelf ook
enkele flessen water.
Deel de klas in verschillende groep:
Groep 1: deze kinderen mogen aan de mooiste tafels zitten en krijgen de gelegenheid om te
proeven van al het lekkers.
Groep 2: deze kinderen mogen wel in het restaurant zitten, maar mogen enkel hun eigen
boterhammen opeten en water drinken.
Groep 3: deze kinderen krijgen niets en kunnen enkel door aan de anderen te vragen aan eten en
drinken geraken.
Na een tijdje bespreek je de situatie met de hele groep:
 Wat gebeurde er?
 Hoe voelden de verschillende groepen zich bij deze situatie?
 Waarom vond je dat wel/niet eerlijk?
 Hebben zij dat in werkelijkheid al eens meegemaakt?
 Worden er in de klas kinderen soms anders behandeld dan anderen?
 Waarom is dat niet leuk?
 Denk je dat zoiets in het echt zou kunnen gebeuren? Bij ons? Elders in de wereld?
 Hoe komt dat?
…
Voorbeeld 2
Je kiest een uiterlijk verschil, bv. kinderen met bruine ogen, met schoenmaat 33, met een rode
trui.. Deze kinderen mogen altijd iets meer dan de anderen: tijdens het kringgesprek, in het spel,
krijgen eerst een drankje,..
Na een tijdje bespreek je de situatie met de hele groep:
 Wat gebeurde er?
 Hoe voelde iedereen zich bij deze situatie?
 Waarom vond je dat wel/niet eerlijk?
 Heb je dat in werkelijkheid al eens meegemaakt?
 Worden er in de klas kinderen soms anders behandeld dan anderen?
 Waarom is dat niet leuk?
 Denk je dat zoiets in het echt zou kunnen gebeuren? Bij ons? Elders in de wereld?
 Hoe komt dat?
…
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Situatie 2: recht op een eigen mening
Tijdens het kringgesprek worden enkele kinderen nooit aan het woord gelaten, terwijl anderen net
heel vaak hun verhaal mogen doen.
Na een tijdje bespreek je de situatie met de hele groep:
 Wat gebeurde er?
 Hoe voelde iedereen zich bij deze situatie?
 Waarom vond je dat wel/niet eerlijk?
 Waarom was het wel/niet erg om je verhaal niet kwijt te kunnen?
 Mogen jullie altijd en overal zeggen wat jullie willen?
 Laten jullie anderen altijd zeggen wat ze willen?
Situatie 3: recht op voedsel/water/onderdak
Tijdens de drankpauze krijgen de leerlingen geen drankje en mogen ze hun tussendoortje niet
opeten.
Na een tijdje bespreek je de situatie met de hele groep:
 Wat gebeurde er?
 Hoe voelde iedereen zich bij deze situatie? Waarom?
 Hebben jullie drank/voedsel nodig? Waarom?
 Denk je dat iedereen altijd voldoende te drinken heeft?
Situatie 4: recht op aangepaste verzorging
Stippel een parcours uit in de klas/op de speelplaats en laat de kinderen dit parcours op
verschillende manieren afleggen: in normale omstandigheden, geblinddoekt, op krukken, met één
arm in een verband,..
Bespreek daarna met de hele groep:
 Wat hebben we gedaan?
 Hoe voelde het aan om geblinddoekt, op krukken.. te lopen? Waarom?
 Zijn er mensen die dit dagdagelijks meemaken?
 Hoe lossen zij dit op?
 Wat kunnen wij doen om deze mensen te helpen?
Situatie 5: recht op spel en vrije tijd
Tijdens de speeltijd mogen de kinderen niet gaan spelen, ze moeten binnen blijven en verder
werken waaraan ze bezig zijn.
Na een tijdje bespreek je de situatie met de hele groep:
 Wat gebeurde er?
 Hoe voelde iedereen zich bij deze situatie?
 Waarom vond je dat lastig?
 Waarom willen de kinderen graag spelen?
 Moet iedereen kunnen spelen? Waarom?….
 Waarmee spelen zij graag? Hebben alle kinderen in de wereld speelgoed?
 Kunnen alle kinderen in de wereld spelen?
Situatie 6: recht op een naam en een nationaliteit
Tijdens een afgebakende periode van de dag worden de kinderen niet met hun naam
aangesproken, maar op alle andere mogelijke manier: bv. “Jij met je rode trui/ groene schoenen/
zwarte haar/, “Hey jij daar”, “Hey, dingske”, “Hey kleintje”, ….
Na een tijdje bespreek je de situatie met de hele groep:
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Wat gebeurde er?
Hoe voelde iedereen zich bij deze situatie?
Vond je dat leuk? Waarom wel/niet?
Waarom wil je graag met je naam aangesproken worden?
Wie heeft je naam gegeven? Waarom?

Uiteraard kan je zelf ook nog andere situaties bedenken, die in jouw klas handig in te passen zijn
en waarmee bepaalde kinderrechten of schendingen van kinderrechten ervaren kunnen worden.
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3. Babbelspel met kinderrechtentekeningen9
De kinderen gooien één voor één met een dobbelsteen. Als ze op
een vakje met een bepaalde kleur komen, nemen ze een kaartje
van deze kleur en beantwoorden ze een aantal vragen
(afhankelijk van de tekening):













Wat zie je op de foto?
Wat doen de figuren? Hoe zien ze eruit?
Doe jij dat soms ook?
Doe jij dat (niet) graag?
Heb jij dat ook?
Zijn ze vrolijk/ droevig? Waarom?
Wat gaat er fout?
Heb jij dat al meegemaakt?
Heb jij dat al eens gezien? Gelezen? Gehoord?
Hebben alle kinderen dat?
Hebben alle kinderen dat nodig? Waarom wel/niet?
…

Afhankelijk van de tekening stel je bijkomende vragen om de betekenis van het recht dat wordt
voorgesteld duidelijk te maken. Je kan ook de andere kinderen hierbij betrekken.
Voor meer achtergrondinformatie bij elk van de rechten zie Kinderrechten in kindertaal10
Materiaal:
Genummerd spelbord (zie p.28)
Kleurkaarten met kinderrechtentekeningen (zie p.39-30)
Eventueel aansluitend gesprek om tot kinderrechten/ kinderrechtenverdrag te komen:
(m.b.v. poster kinderrechtenverdrag (zie p.31))
 Wat zijn rechten?
 Waar heb jij recht op?
 Heeft iedereen daar recht op?
 Ook kinderen op andere plaatsen in de wereld?
 Wat heb je nodig?
 Hebben jullie dat zelf?
 Hebben alle kinderen dat? Ook op andere plaatsen in de wereld?

9

http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/babbelspel.pdf
http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/2010_kr_in_kindertaal_0.pdf

10
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Genummerd spelbord

Kleurkaarten met kinderrechtentekeningen
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Poster Kinderrechtentekeningen11

11

Zie ook http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/page/attach/kinderrechten_in_kindertaal.pdf
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4. Dokter - patiëntspel12
Kinderen die ziek zijn hebben recht op verzorging of medische hulp. Op sommige plaatsen in de
wereld is dat niet altijd even gemakkelijk. In dit spel gaat een ziek kind op zoek naar een dokter.
Spel:
Trek over de lengte van een zaal 4 of 5 krijtlijnen op een afstand van ± 3m uit elkaar. Doe hetzelfde
over de breedte. De kinderen nemen plaats op de kruisjes, met hun armen gespreid in dezelfde
richting.
Kind 1 is een ziek kind (pleister op voorhoofd), kind 2 is de dokter (witte kroon met rood kruis).
Het ‘zieke kind’ loopt tussen de rijen door en probeert de dokter te pakken te krijgen. Op het
fluitsignaal van de juf verspringen de rijen zodat ze in plaats van horizontaal, verticaal staan. Kan
het zieke kind de dokter te pakken krijgen, dan komen er 2 andere kinderen aan de beurt.

-O- -O- -O- -O-O- -O- -O- -O-O- -O- -O- -O-O- -O- -O- -O-O- -O- -O- -O-

12

http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/dokter-_patient-_spel.pdf
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5. Kinderrechtenlied ‘Jij bent uniek’13
Jij bent uniek

(Jan Vanden Bergh december 2006)

(intro) D G A
DGA

5, 6, 7, 8 geloof in je eigen kracht !!
D

G

A

G

Zonder een (t)huis kan je niet meer schuilen.
Zonder een naam ken ik jou niet.
Zonder een school kan je niet veel leren.
B

C

Kinderrechten? … Ja!!
Brm AKR A

Mag ik pesten? Neen, neen, weg ermee!
D G Brm A D G Brm A

Jij en ik... wij zijn uniek.
Je hebt je eigen taal, je eigen verhaal.
(Loop)

sol faKR

mi

faKR

mi

Jij bent heel apart … en baas in je eigen hart.
Jij bent … uniek!
Ik ben … uniek!
Wij zijn … uniek!
1, 2, 3, 4, 5 sterk in je eigen lijf.
D

G

A

G

Ik voel me zwak met veel te weinig eten.
Ik wil een jas als de vriezeman bijt.
Ik wil een vriend die met mij wil spelen.
Kinderrechten? … Ja!!
Mag ik pesten? Neen, neen, weg ermee !
Jij en ik... wij zijn uniek.
Je hebt je eigen taal, je eigen verhaal.

13

http://www.vormen.org/kinderrechtenlied-jij-bent-uniek

Amnesty International

Schrijf-ze-VRIJdag 2016

31

Jij bent heel apart … en baas in je eigen hart.
Jij bent … uniek!
Ik ben … uniek!
Wij zijn … uniek!
5, 6, 7, 8 geloof in je eigen kracht.
Jij bent, jij bent uniek!
Ik ben, ik ben uniek!
Wij zijn, wij zijn uniek!
Iedereen is uniek!
Jij en ik... wij zijn uniek.
(Loop)

sol

faKR

faKR

mi faKR

Baas in je eigen (3x) … hart!

(MP3-versie: https://soundcloud.com/wieni/vormen-vzw-kinderrechtenlied)
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Didactische tips om het kinderrechtenlied aan te leren

Verkennen van het lied
De kinderen hebben een muziekinstrument gekozen en stappen op het ritme van de muziek door
de ruimte. Als je de muziek stopzet, verwisselen ze hun instrumentje met een ander kind van de
klas. De kinderen gaan in 2 rijen staan. De eerste van de rij draagt een hoed (is de baas). Als de
muziek start, danst het kind met de hoed door de ruimte. De anderen imiteren hem/haar. Als de
muziek stopt, stoppen de kinderen en wordt de hoed doorgegeven.
Overgang naar volgende stap kan een gesprekje zijn over wat de kinderen nog onthouden hebben
van het lied.
Wij zijn uniek
Kringgesprek. De kinderen vertellen over zichzelf: hun naam, familie, wat ze graag doen, taal die
thuis gesproken wordt. Je bevestigt telkens met uitspraken als: “Het is je eigen verhaal”, “Jij bent
apart”, “Jij bent speciaal”, Jij bent bijzonder”, “Jij bent uniek”, “Zoals jij is er maar één”.
Kennen we elkaar?
De kinderen brengen een voorwerp mee om over zichzelf te vertellen. Ze zitten in een kring met
hun eigen gekozen voorwerp op de knieën. Je start de muziek en het voorwerp wordt doorgegeven.
Als de muziek stopt geven de kleuters - respectvol - het voorwerp aan de respectievelijke eigenaar
terug.
Aanleren van het refrein
Voor- en nazeggen van de tekst. Dit kan op een speelse manier door elke keer een andere stem te
gebruiken (zware, hoge, trage, …).
Bewegingen bij het refrein afspreken en uitvoeren:
 Jij en ik (wijzen naar elkaar).
 Wij zijn uniek (armen rond elkaar).
 Eigen taal, eigen verhaal (tekenen met vinger in de lucht).
 Jij bent heel apart (wijzen naar de ander en duim in de lucht steken).
 Baas in je eigen hart (met vuist op het hart kloppen).
 Jij bent, jij bent uniek (naar de ander wijzen).
 Ik ben, ik ben uniek (naar onszelf wijzen).
 Wij zijn, wij zijn uniek (armen rond elkaar slaan).
Tonen van zichzelf
De kinderen staan verspreid in de ruimte, elk op een stukje vinyl. Op muziek dansen zij door de
ruimte. Als de muziek stopt, gaan de kinderen zo vlug mogelijk op hun stukje vinyl staan en je
geeft bijv. aan: ‘Ik wil je neus zien’, ‘Ik wil je hand zien’,….
We beklemtonen het unieke ervan. Bijv. ‘Jan, jij hebt een leuke neus’, ‘Kaat, wat een sterke hand!’
Aanleren van de strofe
Aan de hand van prenten en foto’s wordt een zin uit de strofe opgebouwd.
Strofe 1: prent ‘huis’, prent ‘naam’ (prenten met namen op) , prent ‘school’.
Strofe 2: prent ‘eten’, prent ‘jas’, prent ‘vriend’.
Aanleren van de vragen
‘Kinderrechten?’ (leerkracht) ‘Ja’ (kinderen)
‘Mag ik pesten?’ (leerkracht) ’ Nee’ (6 x ) en ‘weg ermee’: door de kinderen.
Voor de woorden ’weg ermee’ kun je met de kinderen een beweging kiezen.
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Aanleren van het telzinnetje
Voor dit zinnetje kun je een kind op een stoel zetten met een hoed op het hoofd. Dit kind kan op
signaal het zinnetje zeggen.
Samen gaan we tellen tot 10. We tonen dit op de vingers.
Ook tellen vanaf 5 en terugtellen.
Hoe dikwijls moeten we in het liedje tellen?
Hoe begint het liedje?
Je kunt met de kinderen voor volgende zinnen een beweging zoeken:
 ‘5, 6, 7, 8, geloof in je eigen kracht’,
 ‘1, 2, 3, 4, 5, sterk in je eigen lijf’.
Het hele lied zingen
We zingen samen het lied. We kunnen de kinderen bepaalde opdrachten geven:
 Wie gaat het telzinnetje zeggen?
 Welke kinderen zingen het refrein en spelen hierbij op een instrumentje?
 Wie zingt de strofe en toont de tekening die erbij hoort? ...
Vrienden
In het lied hebben we gehoord dat we een vriend willen om mee te spelen.
We zoeken een vriend in de klas. De kinderen staan per twee. De achterste legt de handen op de
schouders van de voorste. Als het lied start, bewegen (en zingen) ze samen door de ruimte. Het
voorste of het achterste kind kan sturen. Je geeft aan.
Er kan zelfs een blinddoek uitgedeeld worden. Eén van de twee vrienden wordt geblinddoekt.
Bij het bewegen door de ruimte zorgen we dat onze vriend nergens tegenaan botst en dat we
onze vriend niet verliezen.
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6. Het land van Kwien14
In “Het land van Kwien”15 regeert Kwien, een bijenkoningin, met harde hand regeert over een
land dat bevolkt wordt door een allegaartje van insecten. Een weerspiegeling van onze
hedendaagse maatschappij waarin één en ander al te vaak misloopt door toedoen van mensen die
het niet zo nauw nemen met de rechten van anderen.
Vertel het verhaal “Het land van Kwien” aan de hand van de tekeningen van de insecten (p.4145). Laat de kinderen daarna zelf het verhaal reconstrueren aan de hand van dezelfde tekeningen.
Probeer door het stellen van extra vragen de link te leggen met de verschillende kinderrechten die
in het verhaal gelegd kunnen worden.
Voorbeeldvragen:
-

Wat zie je op de foto?/Welke dieren zingen dit lied?
Wat moest(en)/mocht(en) hij/ zij (niet) doen?
Hoe voelden ze zich?
Waarom?
Wat ging er fout?
Welke kinderrechtentekening gaat daar ook over?

-

Heb jij zoiets al eens meegemaakt?
Heb jij dat al eens gezien? Gelezen? Gehoord?

http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/bijlagen_kwien_2de- 3de_graad_juli12.pdf
Het land van Kwien wordt aangeboden in de vorm van een musical door de Notenboom vzw. Meer info hierover vind
je op www.denotenboom.net.
14
15
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Verhaal: “Het land van Kwien”
Er was eens het land van Kwien. In het
land van Kwien woonden vele insecten:
bijen, torren, mieren, kevers, spinnen,…
En helemaal bovenaan zat op haar troon,
dé Kwien! Kwien was de grote, dikke
bijenkoningin van het land. Kwien hield
ervan om
iedereen vanuit
haar
honingpaleis bevelen te geven. Altijd
werd ze op haar wenken bediend.
En wat was ze gulzig! Ze at zoveel honing,
dat ze zelfs gaten in haar honingpaleis
snoepte. Alle bijtjes van het land werkte
de hele dag om de vele gaten terug dicht
te
krijgen.
Van zonsopgang tot
zonsondergang waren de arme bijtjes
druk in de weer.
Kwien was niet alleen verzot op honing. Ze hield ook heel erg van mooie schoenen. Aan elke poot
blonk er een pareltje van een schoen. Torretje Tor, de schoenmaker, werd iedere dag op het paleis
verwacht. En als hij geen nieuwe schoenen meehad, werd Kwien heel erg kwaad.
Dat meneer Duizendpoot daardoor al maanden op nieuwe laarzen wachtte en door zijn kapotte
laarzen pijn had aan zijn vele pootjes, kon haar niks schelen.
De bijenkoningin had geen twee, geen vier, en ook geen zes schoenen, maar wel kamers vol!
Vandaag was een bijzondere dag voor Kwien. Want vandaag bracht schoenmaker Torretje welgeteld
de tienduizendste schoen! Kwien zat met haar dik gat nieuwsgierig te wrikkelen op haar stoel.
Voor haar stond Torretje Tor, trillend en nog banger dan gewoonlijk.
“Laat zien! Laat zien! Laat zien!” zei Kwien.
Torretje Tor maakte een diepe buiging en opende aarzelend de schoendoos voor Kwien. De
bijenkoningin sprong uit haar troon en grabbelde de schoenen uit de doos. Ze hield ze voor het
venster tegen het licht en kneep haar grote ogen halfdicht. Ondertussen bad Torretje dat Kwien
de schoenen mooi zou vinden. De bijenkoningin wierp een blik op de schoenmaker en keek daarna
opnieuw naar de schoenen. Een glimlach verscheen langzaam op haar lippen.
“Bij mijnen angel…ze zijn práchtig! Práchtig! Práchtig!” riep de bijenkoningin.
Torretje Tor zuchtte opgelucht.
“Dat moet gevierd worden! Iedereen moet zien dat ík de mooiste schoenen heb! RUPS!!”
Een harige rups kwam snel aangekropen. Rups was de huishoudster van Kwien, zij moest het
honingpaleis netjes houden, vrij van stof, web en modder. En ook alle schoenen van Kwien werden
regelmatig door haar opgepoetst. Het was Rups’ taak om alles te doen blinken en te zorgen dat
alles verliep volgens de wensen van de bijenkoningin.
“Bij mijnen angel, ik wil een feest!” zei Kwien tegen Rups.
“Een feest, koningin?” vroeg Rups verbaasd.
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“Ben je niet alleen krom en lelijk, maar nu ook al doof? Jà, een feest!” antwoordde de
bijenkoningin scherp. “We nodigen iedereen in het land uit! Ze moeten allemaal naar mijn nieuwe
schoenen komen kijken!”
Rups keek verbaasd naar Torretje Tor. Hij haalde zijn schouders op en glipte er stilletjes vandoor.
“Wie moet ik allemaal uitnodigen, mijn koningin?”
“Hoezo, wie? Alle insecten van mijn land. De mieren…”
“Maar de mieren zijn bezig met uw verhuis. Krijgen ze vrijaf voor het feest?”
“Bij mijnen angel: neenee, ze mogen niet luieren, ze moeten mijn meubels en spulletjes
verhuizen. En hun kinderen, de kleine miertjes?”
“Die sleuren ook. U gaf hen de opdracht de grote mieren te helpen met verhuizen, omdat het
anders niet snel genoeg gaat. Zij zijn allemaal van de schoolbanken af gehaald om hun ouders te
komen helpen .”
“OK, niet de mieren dan. De spinnen!”
“Die bewaken uw schoenen en nemen ongehoorzame insecten gevangen.”
“Bij mijnen angel, niet de spinnen! Ah ja, dat gaat niet. Het is hun plicht om webben te maken
om mogelijke dieven te strikken. En ze moeten lastige insecten in de gevangenis stoppen. De
kevers!”
“De kevers zorgen altijd voor de muziek. Ik kan natuurlijk op zoek gaan naar een ander koor?”
“Bij mijnen angel, die kevers moeten zingen voor hun koningin! Kevers hebben geen tijd om te
dansen. We kunnen de lieveheersbeestjes vragen!”
“Maar die zijn door u over het hele land verspreid, koningin. En ze mogen pas terugkeren om
nieuws en de laatste roddels aan u te komen vertellen.”
“Bij mijnen angel, die roddels wil ik niet missen. Is er dan geen enkel insect in mijn land dat ik
kan uitnodigen?!”
Al een paar dagen stond een grote groep sprinkhanen voor de poorten van het paleis. De
sprinkhanen kwamen uit de woestijn. Door de droogte konden ze daar niet blijven wonen. Ze lieten
hun huisjes achter en gingen op zoek naar een nieuw plekje voor hen en hun kinderen. Na lang
zwerven waren de sprinkhanen in het land van Kwien aangekomen. Ze wilden er graag blijven en
ze hadden de bijenkoningin aangeboden om voor haar te komen werken. Maar Kwien had hun
uitgescholden. Ze vertrouwde deze tjirpende insecten voor geen haar! Kwien was ervan overtuigd
dat ze haar schoenen wilden stelen en ze had gebulderd dat ze terug moesten gaan van waar ze
kwamen.
“Mag ik u een voorstel doen, mijn koningin?”
“Ja, zég het dan toch, hé!”
“Misschien kan u de sprinkhanen binnenlaten? Zij kunnen ons helpen met het vele werk en zo
zou iedereen tijd hebben om ’s avonds naar uw prachtige schoenen te komen kijken.”
“Zijn die vuile beesten hier nu nog? Weg ermee! Weg ermee! Dat gespuis uit de woestijn in mijn
land en op mijn feest?? Jij lelijke, domme rups! Geen denken aan! In nog geen honderd jaar. Dan
feest ik nog liever alleen!!”
Zo gezegd, zo gedaan. De spinnen moesten de sprinkhanen voorgoed uit het land verjagen. En
diezelfde avond nog was het feest in het honingpaleis. De koningin zat op haar sierlijke troon. Aan
haar poten blonken haar nieuwe schoenen. De kevers speelden en zongen de vrolijkste en mooiste
deuntjes…Maar er was niemand om ernaar te luisteren.
De hele avond lang staarde Kwien naar haar mooie schoenen. In het begin keek ze nog vrolijk.
Maar hoe later op de avond, hoe meer haar trotse pootjes leken te gaan hangen. En hoe triester
en sipper de blik van de koningin wel leek.
Plots werd er op de deur geklopt. Het waren de lieveheersbeestjes. Kwien was dolgelukkig dat er
toch eindelijk iemand op haar feest was. Maar niet voor lang.
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De lieveheersbeestjes brachten namelijk zeer slecht nieuws. Vanuit alle hoeken van het land
bereikte hen het bericht dat er droogte heerste in het land! Erge droogte! Alle meertjes, alle
poelen, alle kuilen en alle grachten stonden droog in het land van Kwien. Het zou niet lang duren
of de voedselvoorraden zouden opgeraken. En zelfs al aten ze het hele paleis op, dan nog zouden
ze langzaam maar zeker honger gaan lijden.
Kwien vloekte: “Bij mijnen angel, wat nu gedaan?! Rups! Rups! Waar zit dat lelijke beest? ’t Is
altijd hetzelfde. Als je ze nodig hebt zijn ze niet te vinden. Wat moet ik nu toch doen?”
Kwien gaf de lieveheersbeestjes opdracht haar huishoudster te gaan zoeken. Tevergeefs. Rups was
nergens te vinden.
Ze riep de sterkste mieren bij zich. Ze vroeg hen haar helemaal tot in de hoogste toren van het
honingpaleis te dragen. De mieren stelden geen vragen en tilden haar op. Ze puften en zweetten
onder het zware gewicht van hun koningin. Na vele trappen kwamen ze éindelijk in de toren aan.
Kwien ging voor het open venster van de paleistoren staan. Ze ademde diep in en schreeuwde zo
luid als ze kon: “Rups, bij mijnen angel, hier zal je voor boeten Rups!”. Kwiens woorden echoden
na: Rups, rups, rups…Bij mijnen angel, angel, angel,…Hier zal je voor boeten, boeten, boeten…
“Waarvoor zal ik boeten, mijn koningin?”
Het was de stem van Rups. Kwien schrok en keek de kamer rond. Maar hoe goed ze ook zocht, ze
vond nergens haar kromme, harige huishoudster. Waar kwam die stem vandaan?
“Hier ben ik koningin. Buiten in de lucht.”
Dat was beslist de stem van Rups! De bijenkoningin keek uit het raam. Het enige wat ze zag was
een mooie vlinder die voor het torenraam fladderde.
“Ben jij dat? Lelijke Rups??” vroeg Kwien verbaasd.
“Ja, mijn koningin. Ik ben een vlinder geworden.” lachte Vlinder- Rups. “En ik breng goed nieuws!
Ik heb mijn nieuwe vleugels uitgetest en ben op verkenning gegaan. Zo ben ik de sprinkhanen
opnieuw tegengekomen. Ze hebben een nieuw land gevonden. Het is er zo mooi koningin! Echt
waar. Je moet het zien. Er is overal water, en mals groen gras. En er is eten in overvloed. Ik heb
de sprinkhanen verteld over de droogte in ons land en…. ze nodigen iedereen uit het land van
Kwien uit om bij hen te komen wonen!!”
De bijenkoningin moest eventjes slikken toen ze de boodschap van Vlinder- Rups hoorde. Die
tjirpende insecten bleken toch nog niet zo slecht als ze had gedacht! En zij had hen zelf enkele
weken geleden nog zonder pardon het land uit gezet?!
Kwien trok zich een tijd terug en dacht diep na over wat ze gedaan had.
Vol schaamte besloot ze op de uitnodiging van de sprinkhanen in te gaan. De lieveheersbeestjes
vlogen met veel plezier rond en verspreidden razendsnel Kwiens beslissing over het hele land. Het
geluk van de insecten kon niet op! De bijtjes zoemden vrolijk en trakteerden iedereen op zoete
honing, de kevers begonnen spontaan wondermooie liedjes te zingen en de spinnen maakten voor
de kleine miertjes speelballen van hun webben.
Niet veel later kon de grote verhuis beginnen. De insecten pakten hun koffers en sloten één voor
één aan in de lange rij voor het honingpaleis. Daar werden ze verder geholpen door de mieren. Dat
waren intussen ervaren verhuizers geworden. De mieren voelden zich ontzettend nuttig en blij. Dit
keer wisten ze tenminste waaróm ze al die spullen moesten verhuizen.
Vlinder- Rups vloog helemaal naar het begin van de lange rij. En wees hen de weg naar het nieuwe
land van de sprinkhanen. Alle insecten begonnen te stappen en volgden haar. Helemaal achteraan
slofte hun dikke bijenkoningin Kwien. Met aan haar poten, voor het eerst sinds jaren: schoenen
die niet blonken.
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Tekeningen insecten16

16

www.denotenboom.net
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Kinderrechten in “het land van Kwien”
insecten

Kinderrechten in het verhaal

de mieren

De mieren in het verhaal van Kwien
hebben niet zo’n fijn leventje. Ze
Recht
op moeten keihard werken om aan alle
bescherming
grillen van kwien te voldoen. Ook de
tegen uitbuiting
kinderen worden mee ingeschakeld
om het vele zware werk te doen in
Recht
op op dracht van Kwien. Daardoor
onderwijs
en kunnen zij niet naar school.
informatie

Kinderrechten in ‘t echt
Ook in onze samenleving worden
mensen nog steeds uitgebuit door
anderen. Ze moeten vele uren per dag
keihard werken, bovendien in hele
slechte omstandigheden.
Vaak moeten ook kinderen mee uit
werken gaan om in het onderhoud van
de familie te voorzien. Ze kunnen
daardoor niet naar school. Het is een
taak van de regering van deze landen
om mensen en kinderen daarvoor te
beschermen.
Zo
moeten
kinderen
uit
de
Democratische Republiek Congo, net
zoals de mieren in het land van Kwien,
heel hard werken in de mijnen om te
overleven. Het kobaltmineraal dat ze er
ontginnen vormt een belangrijk
onderdeel van de batterijen van
smartphones en andere elektronische
producten. De producenten van deze
materialen steken hun kop in het zand
als ze horen dat de hun product tot
stand is gebracht met behulp van
kinderarbeid. Schrijf nu een brief tegen
kinderarbeid: zie de voorbeeldbrief op
p.55.

De bijen

Ook de bijen in het land van Kwien
zijn het slachtoffer van uitbuiting.
Ze moeten keihard werken om
zoveel
mogelijk
honing
te
verzamelen, maar ze kunnen zelf
niet van het resultaat genieten. En
als ze hun mening daarover durven
zeggen of protesteren tegen deze
toestanden, worden ze zwaar
aangepakt door de helpers van
Kwien, de spinnen.

Spijtig genoeg zijn er nog heel wat
landen op de wereld waar mensen niet
voor hun mening mogen uitkomen. Als
ze dat wel doen lopen ze gevaar om
opgesloten of zelfs gedood te worden.
Eigenlijk mogen kinderen nooit ter
dood veroordeeld worden. Toch gebeurt
dit nog steeds in sommige landen, zoals
in Iran, Mohammad Reza Haddadi die
in de gevangenis zit voor feiten die hij
als kind gepleegd heeft.

Tor is een hele harde werker. Maar
af en toe neemt hij een
recht op spel en welverdiende pauze. Hij wil
vrije tijd
namelijk ook van het leven
genieten. Net als iedereen heeft hij

Alle mensen hebben recht op vrije tijd.
Je kan enkel maar een goed leven
hebben als je af en toe eens kan
ontspannen. Ook kinderen en jongeren
hebben af en toe nood aan vrije tijd om
allen of samen met anderen te spelen

Recht
op
bescherming
tegen uitbuiting
Recht op een
eigen mening en
inspraak
Recht
op
veiligheid
en
bescherming
Tor
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af en toe behoefte aan ontspanning en zich te ontspannen. Ook als ze op
en vrije tijd.
school zitten.
Duizendpoot

De duizendpoot uit ons verhaal
wacht tevergeefs op zijn herstelde
Recht op kleding, schoenen. Kwien vindt het veel
voedsel
en belangrijker om zelf haar zoveelste
onderdak
paar te laten maken. Dat
duizendpoot daardoor zelfs niet één
paar goede schoenen heeft, kan
haar niks schelen. Maar iedereen
heeft kleding nodig, samen met
voedsel en onderdak is dat één van
de basisbehoeften van een mens.

Niet alle mensen in de wereld
beschikken over voldoende voedsel,
kleding en onderdak, omdat de rijkdom
in de wereld niet eerlijk verdeeld is. Als
we iets aan die situatie kunnen
veranderen zouden alle mensen
voldoende voedsel kunnen krijgen en
een dak boven hun hoofd kunnen
maken.

Spinnen

In een heleboel landen bij ons gebeurt
het ook nog vaak dat mensen zonder
enige reden in de gevangenis worden
gegooid, bijvoorbeeld als ze het niet
eens zijn met de regering van hun land.
Ook kinderen worden soms zonder
reden opgesloten. Maar niemand mag
zonder wettelijke redenen van zijn
vrijheid beroofd worden en kinderen al
helemaal niet.

Recht
veiligheid
bescherming

De persoonlijke lijfwacht van Kwien
meent het niet altijd even goed. Ze
op houden ervan om mensen zonder
en reden te arresteren en gevangen te
nemen als Kwien hen dat vraagt.

Recht
op
bescherming
tegen opsluiting
Lieveheersbeestjes De enigen die af en toe nog iets
kritisch durven vertellen over Kwien
Recht op een zijn
enkele
van
de
eigen mening en lieveheersbeestjes.
Deze
inspraak
journalisten proberen de andere
dieren erop te wijzen dat wat Kwien
doet helemaal niet zo netjes is.
Maar daar steken de spinnen een
stokje voor.

Heel vaak zijn het de journalisten in
een land die proberen de mensen
wakker te schudden als er zaken
gebeuren die niet kunnen of mogen,
maar dat wordt hen niet altijd in dank
afgenomen en in sommige landen
worden zij daarvoor gestraft, gevangen
gezet of zelfs gedood

coloradokevers

Iedereen heeft van tijd tot tijd
behoefte
aan
ontspanning.
recht op vrije tijd Sommigen houden van boeken
lezen, anderen van muziek. In het
recht op een eigen land van Kwien zorgen de
geloof en cultuur coloradokevers voor een streepje
muziek op zijn tijd.

Alle mensen hebben het recht om te
genieten van cultuur, dat wil zeggen
van muziek, literatuur, schilderijen,
tentoonstellingen,..
Ook
kinderen
hebben hier behoefte aan.

sprinkhanen

Ook bij ons hebben heel wat landen
zwaar te lijden onder de droogte.
Landen die het wel goed hebben
moeten proberen om de inwoners van
deze landen te helpen. En als mensen
om één of andere reden echt geen
kansen hebben om te overleven in hun

In het land van de sprinkhanen gaat
het niet zo goed. Er is niet
voldoende water en daardoor
kunnen ze niet overleven. Daarom
gaan ze op zoek naar een ander land
waar ze kunnen leven.
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eigen land, bijvoorbeeld omdat ze
gevaar lopen, dan moeten andere
landen voor hen zorgen en hen ‘asiel
verlenen’. Ook ons land vangt zo elk
jaar een heleboel mensen op.
Ook in 2016 zijn veel kinderen op de
vlucht. In Griekenland zitten op dit
moment vele kindvluchtelingen vast. Ze
hebben geen goede plek om te wonen
en kunnen niet naar school. Vele van
die kinderen hebben ook geen toegang
tot een dokter. Schrijf nu een brief voor
de rechten van kindvluchtelingen in
Griekenland: zie de voorbeeldbrief op
p.57.

Rups- vlinder

Vooraleer Kwiens huishoudster een
vlinder werd, was ze een rups, een
Recht op een lelijke rups volgens Kwien. En
gelijke
Kwien houdt niet van lelijke dieren,
behandeling
ze scheldt haar uit en wil dat ze uit
haar zicht verdwijnt.
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Alle mensen hebben recht op een
gelijke behandeling. Of mensen nu
mooi of lelijk, dik of dun, zwart of
blank, homo of hetero, jongen of meisje
zijn, dat maakt niets uit. Iedereen heeft
het recht om op dezelfde manier
behandeld te worden. Niemand mag
gediscrimineerd worden omdat hij
‘anders’ is dan de anderen.
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Oefening: Ren je rot
Op de grond liggen verschillende personages uit het verhaal (zie tekeningen p.41-44)
De Juf geeft woorden die telkens iets te maken hebben met één van die personages en roept dan
‘Ren je rot!’.
De kinderen zetten zich zo snel mogelijk bij het personage waarover het gaat.
Hebben ze het juiste personage gekozen dan krijgen ze een punt.
Doel van het spel: om ter meeste punten behalen.

Kwien

Bijen

Vlinder

Lieveheersbeestje

gemeen- koningin- schoenen- kroon..

honing- werken- werken- werken

lelijk- poetsen- rups

krant- zwarte stippen- nieuws

geen huis- geen water- op de vlucht
Sprinkhanen

Amnesty International

Schrijf-ze-VRIJdag 2016

46

Werkbladen
Rijmoefening17
De voorwerpen in de cirkels hebben allemaal iets met een kinderrecht te maken.
Knip de voorwerpen onderaan de bladzijde uit. Plak ze onder het woord in de cirkel waarop ze
rijmen.

17

http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/rijmoefening.pdf
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Kinderrechtenpuzzel maken18
Knip de tekening uit op de aangegeven lijnen en probeer de 9 stukken terug in elkaar te puzzelen.

18

http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/kinderrechtenpuzzel.pdf
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Tekening gelijke kansen
Kinderen vinden het leuk om samen te zijn met andere kinderen. Geef alle kinderen op de tekening
een leuk gezichtje. Kleur ook de rest van de tekening in.
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Wat hoort bij elkaar?19
Verbind wat bij elkaar hoort
●

●

●

●

●

●

●

●

●

19

http://www.vormen.org/
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Doolhofspel20

Dit kind is op zoek naar een naam.
Schrijf je eigen naam in het kadertje onderaan en breng het kind zo snel mogelijk tot bij
jouw naam.

20

http://www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/activiteiten/files/doolhofspel.pdf
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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 het 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 het 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.
Schrijf je brief naar:
Samsung Electronics
Belgium
Airport Plaza, Geneva
Building,
Leonardo Da Vincilaan 19,
1831 Diegem
LG Electronics Benelux
Prins Boudewijnlaan 41,
2650 Edegem
Huawei
Technologies
Belgium N.V
Boulevard de la Woluwe 2,
1150 Brussels
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Apple Benelux Bv VBR
Apple’s
Supplier
Responsibility team
Heizel Esplanade Box 100
1020 Brussel

Hewlett Packard Enterprise
HPE Belgium
Hermeslaan 1/a,
1831 Diegem

Sony Belgium
Leonardo da Vincilaan 7,
1930 Zaventem
Lenovo
België
bvba
Lambroekstraat 5c (eerste
verdieping)
1831 Diegem

DELL België
Doornveld 130,
1731 Zellik
Microsoft
België
Corporate Village - Bayreuth
Building,
Leonardo Da Vincilaan 3
1930 Zaventem
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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)
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)
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Je kan ook een solidariteitskaartje (of –brief) met tekening sturen naar de kinderen.
Amnesty International Vlaanderen vzw
Kerkstraat 156
2060 Antwerpen
België
Stap 1: Maak een mooie tekening van een droom die jij hebt voor de kinderen in de Katangese
mijnen.
Stap 2: Schrijf bovenstaand adres op het kaartje (of de brief).
Stap 3: Stuur het kaartje (of de brief) op per post. Vergeet zeker de postzegel niet!
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.
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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.21 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.

Cijfers van de Europese Commissie, 2 september. Voor update, zie: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf
21
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Schrijf of mail naar de Griekse ambassadeur en roep hem op beter te zorgen voor de vluchtelingen
in Griekenland.
Schrijf je brief of e-mail naar:
Ambassadeur Eleftheria Galathianaki
Karmelietenstraat 10
1000 Brussel
E-mail: ambagre@skynet.be
Posttarief: €0.77/stuk en €0.72/volumeaankoop
(Plaats, datum)
Geachte mevrouw Ambassadeur,
Ik schrijf u een brief over de vluchtelingen in uw land. Deze mensen zitten vast en hebben het
heel moeilijk. Ze hebben geen goede plek om te wonen en kinderen kunnen niet naar school.
Wat zal Griekenland doen om goed te zorgen voor deze mannen, vrouwen en kinderen?
Het is heel dringend.
Hoogachtend,
(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
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.
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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
www.kinderrechtswinkel.be/index.php?ID=46662

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
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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.
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