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INTRODUCTIE
We hebben allemaal het recht om beslissingen te nemen over ons lichaam, onze seksualiteit
en ons reproductief leven. Maar overal ter wereld wordt de vrijheid van mensen om
beslissingen te nemen over hun lichaam aan banden gelegd: door regeringen,
gezondheidswerkers, familieleden, kennissen, enz.
‘My Body My Rights’ is de wereldwijde campagne van Amnesty International om de controle
op en de criminalisering van seksualiteit en reproductie een halt toe te roepen. De stem van
kinderen en jongeren wordt doorgaans buiten deze debatten gehouden. Beslissingen over hun
lichaam en hun rechten worden maar al te vaak door anderen genomen. Volgens Amnesty
International kunnen jongeren daarom een sleutelrol kunnen spelen als drijvende kracht
achter deze campagne.
‘Jij hebt het recht om te beslissen over jouw lichaam!’ wordt de kernboodschap van deze
Schrijf-ze-VRIJdag. Amnesty International wil jonge mensen leren wat seksuele en
reproductieve rechten juist inhouden zodat ze die kunnen opeisen. Voor zichzelf, maar ook
voor anderen.
In 1994 kwamen regeringsleiders van verschillende landen tot een internationaal akkoord over
bevolking en ontwikkeling. Ze beloofden om meer aandacht te besteden aan het recht van elk
mens op seksuele gezondheidszorg. Nu, twintig jaar later, worden de seksuele en
reproductieve rechten van 1,8 miljard jongeren helaas nog steeds geschonden.
Jongeren die geen informatie krijgen over seksuele en reproductieve gezondheid lopen een
groter risico op seksueel geweld, raken sneller ongepland zwanger en lopen vaker seksueel
overdraagbare aandoeningen (SOA’s) op. Wie niet zelf mag beslissen over zijn eigen lichaam
heeft doorgaans ook minder toegang tot onderwijs en werk.
Seksuele en reproductieve rechten kunnen alleen ‘echt’ worden als we de culturele normen
van een samenleving beter leren begrijpen. In de meeste culturen worden seksuele verlangens
en reproductieve keuzes afgewezen en strikt gecontroleerd. Al te vaak verlopen gesprekken
over seksuele en reproductieve rechten in een taboesfeer. Gelukkig zijn culturen dynamisch
en dus open voor verandering. Amnesty International ziet hierin een kans om wereldwijd een
cultuur van respect voor deze mensenrechten te creëren.
Dit pakket ondersteunt leerkrachten en jeugdleiders om de ‘stilte’ rond seksuele en
reproductieve rechten te doorbreken zodat jongeren:
 zonder schaamte en op een veilige manier kunnen spreken over seksualiteit;
 weten dat ze seksuele en reproductieve rechten hebben, en die ook mogen opeisen;
 actie kunnen ondernemen om hun eigen seksuele en reproductieve rechten en die van
anderen te verdedigen.
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ZO VROEG AL?1
Nog steeds doet de mythe de ronde dat jongeren die vroeg geleerd hebben dat ze seksuele en
reproductieve rechten hebben een soort vrijgeleide hebben om het allemaal zo snel mogelijk
in de praktijk ‘uit te proberen’. Uit onderzoek blijkt echter net het tegenovergestelde.
Kinderen die op vroege leeftijd uitgebreid informatie kregen over seksualiteit en reproductie
zijn geneigd om pas op latere leeftijd seksueel actief te worden2. Ze verminderen ook bewust
hun seksuele partners en gebruiken consequenter condooms en voorbehoedsmiddelen.
Correcte informatie over seksuele en reproductieve rechten helpt jongeren ook om seksueel
geweld en problemen op vlak van hun seksuele en reproductieve gezondheid te voorkomen.
Vlaamse jongeren klagen zelf aan dat hun seksuele voorlichting te laat kwam en te zeer
beperkt was tot de biologische aspecten ervan. Het is daarom niet alleen belangrijk dat ze op
jongere leeftijd voldoende informatie krijgen, maar deze informatie moet ook gaan over de
relationele aspecten van seksualiteit. Dat is van onschatbare waarde om jongeren te helpen bij
het maken van seksuele keuzes en het afbakenen van hun eigen grenzen3. Kinderen aanleren
wat seksuele en reproductieve rechten juist inhouden kan dus nooit vroeg genoeg beginnen.
Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, onderstreept het belang van
relationele en seksuele vorming (RSV) in de ‘RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en
seksuele vorming’4. In navolging van de Wereldgezondheidsorganisatie stelt het: "RSV is het
overbrengen van de cognitieve, emotionele, sociale, interactieve en fysieke aspecten van
seksualiteit. Relationele en seksuele vorming start vroeg in de kindertijd en loopt door in de
adolescentie en volwassenheid. Bij kinderen en jongeren wil seksuele vorming de seksuele
ontwikkeling beschermen en ondersteunen. Kinderen en jongeren ontwikkelen aan de hand
van informatie, vaardigheden en positieve waarden geleidelijk competenties om hun
seksualiteit te begrijpen en ervan te genieten, om veilige en bevredigende relaties te hebben
en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen en andermans seksuele gezondheid en
welbevinden, maar ook voor gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. Het stelt hen in staat
keuzes te maken die de kwaliteit van hun leven verbeteren en bijdragen aan een solidaire en
rechtvaardige wereld. Alle kinderen en jongeren hebben recht op beschikbare en
leeftijdsadequate relationele en seksuele vorming."
In opdracht van de Vlaamse overheid werd voor de diverse sectoren een ‘raamwerk seksualiteit
en beleid’ uitgewerkt. Er bestaat een basisversie en daarnaast vertalingen voor het jeugdwerk,
onderwijs, integrale jeugdhulp, kinderopvang en sport5. Deze kunnen als inspiratiebron dienen
voor wie zich wil verdiepen in RSV.
1

Advocates for youth, 2009.
UGent, 2012: Geslachtsgemeenschap op jonge leeftijd is niet noodzakelijk een slechte ervaring. Er zijn ook jongeren die
een positieve eerste ervaring hadden met seks. Niet zozeer de leeftijd waarop de eerste keer plaatsvindt, maar de mate
waarin de jongere in staat is om de juiste omstandigheden voor geslachtsgemeenschap in te schatten, is bepalend voor het
positieve karakter ervan.
3
UGent, 2012.
4
http://www.seksuelevorming.be/materiaal/rsv-wijzer-een-vlaamse-visie-op-relationele-en-seksuele-vorming. Het concept
voor RSV steunt op drie pijlers: begeleiding van de seksuele ontwikkeling, de ontwikkeling van waarden en normen en het
vermijden van risico’s.
5
Raamwerk: http://www.seksuelevorming.be/projecten/raamwerk-seksualiteit-en-beleid en
http://www.seksuelevorming.be/materiaal/raamwerk-seksualiteit-en-beleid
2
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HOE DIT PAKKET GEBRUIKEN?
Dit Schrijf-ze-VRIJpakket bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder vind je wat uitleg
over hoe je met elk onderdeel aan de slag kunt.
Het eerste gedeelte bestaat uit achtergrondinformatie op maat van leerkrachten en
jeugdleiders. Je neemt deze achtergrond best even door om meer kennis over en feeling voor
het thema te ontwikkelen. Het bevat ook tips om op een veilige manier gesprekken aan te
gaan over seksuele en reproductieve rechten, en inspiratie voor jongeren om actie te voeren.
Gelieve de actietips voor jongeren zoveel mogelijk rechtstreeks onder je leerlingen of
groepsleden te verspreiden. Je aanmoedigingen kunnen ertoe leiden dat jongeren zich echt
‘eigenaar’ voelen van acties die respect vragen voor seksuele en reproductieve rechten.
Het tweede gedeelte bestaat uit werkvormen voor het lager en secundair onderwijs. Als
leerkracht of jeugdleider ken je ongetwijfeld als geen ander de dynamiek van je klas of groep.
De werkvormen zijn vooral ter inspiratie. Blader ze even door om te zien welke werkvormen
goed zouden werken binnen jouw (klas)groep.
Het beeldmateriaal is ook dit jaar zowel online als op dvd beschikbaar. We bieden een
compilatie van videoclips die als ‘teasers’ kunnen dienen om gesprekken aan te gaan met
jongeren over My Body My Rights. Binnen de werkvormen vind je ook tips om het
beeldmateriaal binnen je lessen of groepsactiviteiten te integreren.
Seksuele en reproductieve rechten worden niet alleen door Amnesty International verdedigd.
In het luikje ‘partnerorganisaties’ krijg je een kort overzicht van organisaties met kennis en
expertise hierover in Vlaanderen en/of België. Aarzel niet om hen te contacteren mocht je
graag dieper op een bepaald onderwerp ingaan.
Ten slotte zijn er nog de ‘voorbeeldbrieven’. Jongeren die achter de actie staan, kunnen die
brieven ofwel met de pen overschrijven, ofwel uitprinten en ondertekenen. Jongeren kunnen
ook hun eigen woorden gebruiken om onrecht aan te klagen. De brief dient opgestuurd te
worden naar de bevoegde instanties.
Tip: jongeren die actie voeren zou je kunnen belonen met een kleeftattoo als geschenkje. Deze
kleeftattoos, evenals extra affiches, kan je eenvoudig gratis bestellen via
www.aivl.be/schrijfzevrijdag.
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TIPS VOOR EEN VEILIG GESPREK MET JONGEREN
Gesprekken over seksuele en reproductieve rechten zijn heel persoonlijk en vaak
controversieel. De voorkennis van jonge mensen over dit onderwerp kan sterk verschillen.
Soms is hun voorkennis verkeerd of bevooroordeeld. Voor de meeste mensen gaan gesprekken
over seksualiteit gepaard met hevige emoties en sterke overtuigingen. Het in vraag stellen van
onze vooronderstellingen kan bedreigend aanvoelen. Wie dit onderwerp bespreekbaar wil
maken met jongeren denkt er best tijdig over na hoe er een veilige ruimte gecreëerd kan
worden die jongeren toelaat om op een comfortabele manier emotionele discussies te voeren.
Zelfkennis is de eerste stap naar een goed groepsgesprek. Omdat seksuele en reproductieve
rechten zo persoonlijk zijn is het heel belangrijk om op voorhand stil te staan bij jouw eigen
aannames en gevoelens hierover. Hoe sta je tegenover het (ontluikend) seksueel gedrag van
jonge mensen? Wat is jouw voorkennis van de seksualiteit van jonge mensen? Waar heb je die
voorkennis gehaald? Wat is jouw voorkennis van seksuele en reproductieve rechten? Is er een
tegenstelling tussen wat je weet over seksuele en reproductieve rechten en wat je denkt over
de seksualiteit van jonge mensen?
Leg je leerlingen (of groepsleden) uit dat het volstrekt normaal is dat we soms emotioneel
worden en dat iedereen emoties op een andere manier ervaart en uitdrukt. Je kan hen
eventueel laten weten dat ze het lokaal mogen verlaten als ze het moeilijk krijgen. Voordat je
aan een sessie begint, stel je jezelf best de vraag wat je zou doen mocht iemand beginnen te
huilen. Wat zou je dan normaal gesproken doen? Welke aanpak is in het voordeel van de
jongere in kwestie? Weet ook waar je emotionele steun kan vinden voor deelnemers die naar
hulp vragen.
Wees je bewust van de machtsdynamiek tussen jou (als groepsleider) en je deelnemers. Een
goede facilitator creëert een democratische ‘leerruimte’ waarbij iedereen zijn gedachten en
gevoelens op zijn eigen tempo kan verkennen. In plaats van de groep te ‘controleren’ helpt
een facilitator de deelnemers om voor zichzelf uit te maken wat een veilige plek is en hoe ze
die kunnen creëren en bewaken.
Begin de sessie met het maken van groepsafspraken (over taalgebruik, atmosfeer,
leerdoelstellingen, enz.) die je aan het begin van de sessie vastlegt. Je kan bijvoorbeeld met
de groep overeenkomen om enkel de wetenschappelijke of medische term te gebruiken van
lichaamsdelen. Een leuke activiteit kan zijn dat je in het begin een rondje organiseert waarbij
de jongeren vaak gebruikte platte of schunnige woorden over seksualiteit mogen opsommen.
Dat kan een grote hulp zijn om uit het ‘giechelstadium’ te stappen. Kwetsend taalgebruik mag
niet toegestaan worden. Zorg ervoor dat deze verwachting deel uitmaakt van de
groepsafspraken.
Vraag de groep om te starten met de vraag: Wat is respect? Hoe komt respect tot uiting? Dit
kan bijvoorbeeld door de kennis en ervaring van elk jongere te bekrachtigen. Alle deelnemers
hebben het recht om ervaringen te delen op een voor hen comfortabele manier. Spoor hen aan
om elkaar positief te bevestigen, maar ook om kritische vragen te stellen.
Een belangrijke overweging bij het maken van de groepsafspraken is ‘confidentialiteit’ en
‘privacy’, niet alleen tijdens de sessie maar ook erna. Deelnemers zullen zich niet comfortabel
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voelen om ervaringen te delen als ze bang zijn om na de sessie gepest of uitgesloten te
worden door hun groepsgenoten. Als de groep overeenkomt om aandacht te besteden aan
confidentialiteit en privacy, vraag je hen best nogmaals of ze zich hier echt aan kunnen
houden. Zorg er ook voor dat niemand zich gedwongen voelt om dingen te delen tijdens de
discussies. Participatie wordt aangemoedigd, maar blijft vrijwillig.
Spoor de deelnemers aan elkaar te herinneren aan de groepsafspraken als ze zien dat ze niet
nagekomen worden, zowel tijdens de sessie als erna.
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BEGRIPPENKADER6
Aanranding van de eerbaarheid7 is een misdrijf waarbij iemand op de een of andere manier
gedwongen wordt tot seksueel (getint) contact zonder penetratie: iemand dwingen zich uit te
kleden of te masturberen, iemand met geweld de kleren van het lijf rukken, …
Discriminatie is het systematisch ontkennen van de mensenrechten van individuen of groepen
omwille van wie ze zijn of waarin ze geloven.
Gender verwijst naar de cultureel en sociaal bepaalde verschillen tussen mannen en vrouwen
en niet naar de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen (biologisch geslacht).
Gender is een constructie die de maatschappij en cultuur waarin je geboren wordt aan een
bepaald geslacht verbindt. Gender wijst op de eigenschappen en rollen die mensen ‘typisch’
mannelijk of vrouwelijk vinden.
Gendergerelateerd geweld is geweld gericht op een individuen omwille van hun gender en de
manier waarop ze hun genderidentiteit uiten. Het meeste gendergerelateerde geweld is gericht
tegen vrouwen. Toch kunnen ook mannen slachtoffer zijn van gendergerelateerd geweld.
Seksuele identiteit verwijst naar die aspecten van je identiteit waarin mensen kunnen
verschillen op het vlak van geslacht en gender. Deze verschillen hebben te maken met je
biologisch geslacht, je genderidentiteit, je genderexpressies en –rollen, en je seksuele
voorkeur. Het is de mix van deze verschillende aspecten die jouw persoonlijke en unieke
seksuele identiteit bepaalt.
Seksueel geweld verwijst zowel naar fysieke als psychologische aanvallen gericht op de
seksuele kenmerken van een persoon. Het is niet beperkt tot het binnendringen in iemand
anders lichaam en kan dus ook verwijzen naar daden die geen penetratie of fysiek contact
inhouden. Seksuele intimidatie, fysieke aanvallen, incest en verkrachting zijn allemaal vormen
van seksueel geweld.
Seksuele gezondheid is een staat van fysiek, emotioneel, mentaal en maatschappelijk welzijn
met betrekking tot seksualiteit. Het is méér dan de afwezigheid van ziektes, stoornissen of
kwalen. Het houdt ook een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele
relaties in. Seksuele gezondheid verwijst ook naar de kans om bevredigende en veilige
seksuele ervaringen aan te gaan met anderen vrij van dwang, discriminatie en geweld.
Dienstverlening voor seksuele gezondheid moet steeds voorhanden, toegankelijk en kwalitatief
hoogstaand zijn. Het is gevoelig voor de noden van de gebruikers. Voorbeelden hiervan zijn de
beschikbaarheid van gynaecologische zorg, veilige en effectieve voorbehoedsmiddelen, veilige
abortus en zorg na de abortus, gezondheidszorg voor moeders, preventie van seksueel
overdraagbare aandoeningen (SOA’s), behandeling van onvruchtbaarheid, vruchtbaarheid,
borstkankers en reproductieve kankers, diensten voor wie seksueel en gendergerelateerd
geweld overleefd heeft, enz.

6
7

Amnesty International, 2014.
www.allesoverseks.be
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Seksuele opvoeding is een levenslang
proces dat zowel binnen als buiten
de onderwijscontext kan
plaatsvinden. Kennis en
vaardigheden worden aangereikt die
mensen versterken om weloverwogen
beslissingen te maken over hun
seksualiteit.
Verkrachting is een vorm van
seksueel geweld. De definitie van
verkrachting varieert van land tot
land, maar de meeste definities gaan
ervan uit dat verkrachting een
misdaad is waarbij het slachtoffer,
onder dwang of bedreigingen, geen
toestemming kon geven voor seksueel
contact met penetratie.
Vrouwelijke genitale verminking is
het verwijderen van (een deel van) de
vrouwelijke geslachtsdelen. Deze
praktijk maakt in sommige landen
deel uit van een overgangsritueel.
Het is een manier om de seksualiteit van vrouwen en meisjes te controleren en wordt
wereldwijd in vele regio’s toegepast. Vrouwelijke genitale verminking kan ernstige gevolgen
hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van vrouwen en meisjes. Vaak veroorzaakt het
excessief bloeden, infecties, ziekteverspreiding, trauma en pijn.
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ACHTERGROND ‘MY BODY MY RIGHTS’
DE DRUK VAN MAATSCHAPPIJ EN CULTUUR
Iedereen ervaart elke dag, vaak onbewust, een zekere druk. De druk om goed over te komen,
om gepaste kleren te dragen, om een mooi lichaam te hebben, … Deze druk vormt mee hoe
we onszelf, ons lichaam en onze eigen seksualiteit begrijpen. Soms voelt de druk zwaar aan:
als een grote zak die we op onze rug dragen gevuld met opvattingen, waarden, vooroordelen,
maatschappelijke regels, religieuze opvattingen, culturele normen en verwachtingen van de
familie. Seksualiteit is dus diep persoonlijk maar even goed sterk beïnvloed door de
maatschappij en culturele normen. De maatschappelijke druk omtrent seksualiteit is vaak zo
groot dat veel mensen moeite hebben om het verschil te merken tussen hun individuele
identiteit en de verwachtingen van de samenleving.
Seksualiteit en voortplanting zijn nauw met elkaar verweven, zeker op vlak van culturele
verwachtingen. Iemands fysieke geslacht is de doorslaggevende factor bij het vastleggen van
verschillende reproductieve verwachtingen. De meeste samenlevingen beklemtonen hierbij de
rol en verantwoordelijkheid van vrouwen als moeders. Vaak legt dit een druk op meisjes en
jonge vrouwen om bepaalde levensdromen –zoals studies, een gedroomde job, enz.- op te
geven.
Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft ieder mens het recht om
een familie naar keuze te stichten. Toch staan zowel mannen als vrouwen sterk onder druk om
bepaalde reproductieve en familiale keuzes te maken. Sociale normen dicteren de leeftijd
waarop mensen verwacht worden te trouwen, hoeveel kinderen ze moeten krijgen, en wanneer.
Vaak wordt laatdunkend gedaan over jonge mannen en vrouwen die ervoor kiezen om vrijgezel
of kinderloos te blijven.
De manier waarop mensen zichzelf uitdrukken is sterk beïnvloed door onze cultuur en sociale
normen. De maatschappelijke standaard van
‘schoonheid’ varieert van cultuur tot cultuur, en
stimuleert jongens en meisjes vaak om hun lichaam te
veranderen zodat ze meer ‘aantrekkelijk’ of
‘acceptabel’ zijn. Sommige mensen ondergaan pijnlijke
rituelen en lichamelijke veranderingen om aan de
schoonheidsstandaard van hun maatschappij te
beantwoorden. Bijna iedereen voelt een zekere
verwachting om zich op een bepaalde manier te kleden
en te gedragen. Cultuur en culturele normen zijn ook
essentieel voor de manier waarop samenlevingen een seksuele identiteit creëren of beperken.
Toch zijn culturen niet statisch. Ze nemen nieuwe invloeden op en voegen die toe aan de
verhalen die mensen gebruiken om zichzelf en anderen rondom hen te begrijpen.
Religie heeft een erg sterke invloed op de cultuur en op de opvattingen en vooral de waarden
van individuen. Waarden als liefde, medeleven, begrip en liefdadigheid zijn belangrijke
thema’s in bijna elke religie. Maar ook andere elementen van cultuur, zoals beeldkunst,
gezegden, uitdrukkingen, verhalen, liedjes, en de media creëren onbewust verwachtingen over
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hoe mensen er moeten uitzien en hoe ze zich moeten gedragen naargelang hun geslacht. Ze
verspreiden hiermee vaak stereotypen over seks en seksualiteit.
Culturele normen zetten seksuele rollen dikwijls extra onder druk. Ze verkondigen hoe mensen
seks moeten hebben, welke rollen mannen en vrouwen verondersteld worden te spelen in de
maatschappij, hoe families gevormd moeten worden, …
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DE MACHT VAN STIGMA’S
“De hoofdtaak van vrouwen is het baren van gezonde kinderen om hen op te voeden
tot normale mensen. Dan zal er geen geweld zijn binnen de familie. Dan zal ons leven
goed zijn.”
Adjunct Gouverneur van lokale Khukumat, 7 juli 2009
“Zelfs de vader van een vrouw die geslagen wordt kan zijn schoonzoon hier niet op
aanspreken. Hij heeft dat recht niet. De echtgenoot kan zeggen: ‘het is mijn vrouw, ik
doe wat ik wil met haar.’ Mannen in Armenië beschouwen hun vrouw als hun
eigendom.”
D.M. – No Pride in Silence.
In vele maatschappijen heersen stigma’s (negatieve opvattingen en veronderstellingen) over
anderen. Wanneer iemands identiteit niet overeenkomt met de courante sociale norm, krijgt
die persoon het etiket ‘abnormaal’, ‘immoreel’, ‘minderwaardig’, of zelfs ‘crimineel’ opgeplakt.
Als gevolg van deze stigma’s worden bepaalde mensen blootgesteld aan verregaande
discriminatie en zelfs aan geweld. Ze fungeren dan als zondebok voor tal van
maatschappelijke problemen.
Vrouwen (of meisjes) die verkracht of seksueel misbruikt werden, worden heel vaak de mond
gesnoerd, verdacht gemaakt of zelfs beschuldigd van ‘ongepast’ gedrag. Ook mannelijke
slachtoffers van verkrachting of seksueel geweld krijgen te maken met stigma’s, pesterijen en
beschuldigingen. Het legt een maatschappelijk fenomeen bloot waarbij machtsmisbruik en
controle over iemand anders lichaam impliciet getolereerd wordt. Stigma’s zorgen ervoor dat
mensen die seksueel geweld en verkrachting overleefd hebben ervoor terugdeinzen om
gerechtigheid te eisen. Ze zijn bang voor de wraak van hun agressor of het verlies van hun
goede reputatie.
Stigma’s over vrouwelijke seksualiteit resulteren soms in verschrikkelijke wetten die meisjes
dwingen om te huwen met hun verkrachters. Amina Filali werd op haar zestiende verkracht in
een klein Marokkaans dorpje. Kort erop werd ze gedwongen om met haar verkrachter te
trouwen. Volgens de wet kon een verkrachter immers zijn straf ontlopen door te trouwen met
zijn slachtoffer, op voorwaarde dat het slachtoffer minderjarig was. Amina kon de schande
niet aan en pleegde zelfmoord. Een woedende menigte kwam als reactie de straat op. Dit had
uiteindelijk tot gevolg dat dit wetsartikel geschrapt werd. De Marokkaanse wetgeving blijft
echter wel discriminerend: zo wordt een verkrachter minder zwaar bestraft als het slachtoffer
geen maagd is. In Algerije en Tunesië kan een verkrachter nog steeds zijn straf ontlopen door
te trouwen met zijn minderjarig slachtoffer. Deze wetgeving wortelt in het maatschappelijke
geloof dat de maagdelijkheid van de vrouw symbool staat voor de eerbaarheid van de familie.
Ongetrouwde meisjes die geen maagd zijn, zijn een schandvlek voor die eer en zijn dus
minder waard, ook in de wetgeving.
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MENSENRECHTEN ZIJN VOOR IEDEREEN
Mensenrechten gelden voor iedereen, ongeacht iemands ras, kleur, geslacht, gender, taal,
religie, politieke overtuiging, oorsprong, eigendom, geboorte of andere status. Onze identiteit
is een combinatie van al die verschillende aspecten. De combinatie van onze seksuele
identiteit met ons ‘ras’, onze nationaliteit, religie, taal, politieke opinies, enz., maakt ons wie
we zijn: unieke mensen. Seksuele rollen zijn grotendeels bepaald door een cultuur, en kunnen
dus variëren van gemeenschap tot gemeenschap. Toch zijn er duidelijk globale trends in de
manier waarop maatschappijen en culturen mannen en vrouwen op een andere manier
behandelen.
Het VN-Verdrag over de Uitbanning van Alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen riep
daarom de staten op om de vooroordelen, gewoonten en praktijken die ervan uitgaan dat
mensen van het ene geslacht minder of meer waard zijn dan mensen van het andere geslacht
weg te werken.

KEN JE RECHTEN, EIS ZE OP!8
Kan je zelf beslissen over je eigen lichaam als je al op je veertiende gehuwd bent? Kan je
veilig vrijen zonder informatie? Seksuele rechten waarborgen de seksuele gezondheid van
jongens en meisjes, mannen en vrouwen.
Seksuele gezondheid realiseren betekent
de seksuele rechten van elke persoon
respecteren, realiseren en beschermen.

HET RECHT OM SEKSUEEL
GEZOND TE ZIJN
Seksuele gezondheid is onlosmakelijk
verbonden met de mate waarin
mensenrechten gerespecteerd,
beschermd en gerealiseerd worden.
Jongeren kunnen bijvoorbeeld moeilijker
veilig vrijen wanneer ze geen informatie
kunnen krijgen over relaties en
seksualiteit.
Vrouwen kunnen zich moeilijker
beschermen tegen seksueel
overdraagbare aandoeningen als
condoomgebruik onbespreekbaar is.
Meisjes die op jonge leeftijd (moeten) huwen lopen een grote kans dat ze ook jong moeder
worden, met alle risico's die zo een tienerzwangerschap voor hun gezondheid meebrengt.

8

www.sensoainternationaal.be
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WAT ZIJN SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE
RECHTEN?
Seksuele rechten beschermen de rechten van alle mensen
om hun seksualiteit te realiseren en uit te drukken en hun
seksuele gezondheid te beleven, met respect voor anderen
en binnen een kader dat hen beschermt tegen
discriminatie.
Reproductieve rechten betreffen het basisrecht van alle
koppels en individuen om vrij te beslissen over het aantal
kinderen, het moment waarop ze kinderen willen, en de tijd
tussen de verschillende kinderen. Ze hebben het recht om
daartoe over informatie en middelen te beschikken. Ieder
mens heeft het recht om zelf te beslissen over zijn/haar
voortplanting, vrij van discriminatie, dwang en geweld, zoals ook uitgedrukt in de
mensenrechten.

SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE RECHTEN IN EEN NOTENDOP!
Iedereen heeft seksuele en reproductieve rechten. Staten zijn verplicht ervoor te zorgen dat
iedereen op een vrije manier, zonder angst, dwang of discriminatie:
 beslissingen kan nemen over haar of zijn eigen gezondheid, lichaam, seksleven en
identiteit,
 informatie kan vragen en krijgen over seks, voorbehoedmiddelen en diensten voor
seksuele gezondheid,
 toegang heeft tot kwalitatief hoogstaande seksuele opvoeding, seksuele en reproductieve
gezondheid, mensenrechten en gendergelijkheid,
 kan beslissen om al dan niet kinderen te krijgen,
 Kan beslissen wanneer men kinderen krijgt en hoeveel,
 kan beslissen om te trouwen of niet,
 kan beslissen om te kiezen welk type familie (met of zonder partner, met of zonder
kinderen, twee of één ouders, homoseksueel of heteroseksueel, enz.) men wil stichten,
 toegang heeft tot kwalitatieve, geïntegreerde dienstverlening voor seksuele en
reproductieve gezondheidszorg. Niemand mag gezondheidszorg of informatie geweigerd
worden op basis van ‘wie’ ze zijn of ‘wat’ hun financieel vermogen is,
 ‘vrij’ kan leven van verkrachting en ander geweld, zoals gedwongen zwangerschap,
gedwongen abortus, gedwongen sterilisatie, gedwongen huwelijk of vrouwelijke genitale
verminking.
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OOK JONGEREN HEBBEN SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE
RECHTEN!9
“De Commissie van de Verenigde Naties over Bevolking en Ontwikkeling roept
regeringen op (…) om de mensenrechten van jongeren te beschermen zodat ze zelf
vrije en verantwoordelijke beslissingen kunnen nemen met betrekking tot hun eigen
seksualiteit en hun seksuele en reproductieve gezondheid.”
VN-Commissie over Bevolking en Ontwikkeling, 2012, Resolutie 1, paragraaf 7.

De seksuele en reproductieve rechten van kinderen en jongeren zijn complexer dan die van
volwassenen. Dat is te wijten aan het feit dat de seksualiteitsbeleving van jonge mensen in
vele culturen ontkend wordt. Vele volwassenen zijn van mening dat minderjarigen geen
seksuele wezens zijn. Enkel voor bepaalde groepen, zoals getrouwde jongeren of jongeren
boven een bepaalde leeftijd, wordt soms een uitzondering gemaakt. Nochtans is seksualiteit
een centraal aspect van het ‘mens zijn’ tijdens elke fase van iemands leven.
De seksuele rechten van jongeren zijn ingewikkeld omwille van de nood om jonge mensen
zowel te beschermen als sterker te maken. Want kinderen en jongeren hebben nood aan
bescherming tegen geweld, tegen dwang, tegen situaties die hun welzijn en (seksuele)
gezondheid in gevaar brengen. Net omwille van hun jeugdige leeftijd zijn ze bijzonder
kwetsbaar. Het is de taak van volwassenen – ouders, leerkrachten, opvoeders, enzovoort – om
die bescherming te bieden, om een veilige omgeving te creëren waarin kinderen en jongeren
kunnen uitgroeien tot gelukkige volwassenen.
Anderzijds hebben kinderen en jongeren het recht om zelf en zelfstandig hun eigen (seksuele)
identiteit en keuzes gestalte te geven. En moeten vorming en regelgeving er dus op gericht
zijn om hen de vaardigheden en kennis bij te brengen om dit te kunnen realiseren
(empowerment).
Die dubbele bekommernis komt ook tot uiting in het VN-Kinderrechtenverdrag. Dat verdrag
benadrukt dat kinderen beschermd moeten worden tegen alle vormen van geweld of dwang.
Het stelt ook dat ouders het recht hebben om de opvoeding van hun kind gestalte te geven in
overeenstemming met de waarden die zij het kind willen meegeven. En het stelt daar
tegenover dat er rekening moet worden gehouden met het recht van kinderen om zelf
beslissingen te nemen, afhankelijk van hun ontwikkelende capaciteiten. Anders gezegd: hoe
meer maturiteit een minderjarige ontwikkelt, hoe meer hij of zij in staat is om zelf te beslissen
en hoe meer de volwassenen die beslissingen moeten respecteren. Die maturiteit wordt door
het Kinderrechtenverdrag niet bepaald in termen van absolute leeftijdsgrenzen. Eerder spoort
de geest van het verdrag aan om in het individuele geval te zoeken naar de juiste oplossing,
rekening houdend met het belang en de aard van de beslissing in kwestie en de
ontwikkelende capaciteiten van het kind.
9

International Planned Parenthood Federation, 2011.
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Het is mogelijk dat in een gesprek over seksualiteit vragen aan bod komen, zoals: “Mag ik een
seksuele relatie beginnen, hoewel mijn ouders dat niet willen?” of “Mag ik de pil nemen,
hoewel mijn mama me daar te jong voor vindt?”. Het is dan van belang om te peilen naar de
eigen mening, naar de beweegredenen daarvoor, en handvaten aan te reiken om de dialoog
aan te gaan met de ouders, en eventueel een beroep te doen op hulpverlening om tot een
oplossing voor het conflict te komen.
Hoe dan ook staat het buiten kijf dat kinderen en jongeren recht hebben op informatie over
seksualiteit en voortplanting en over hun rechten in dit verband. En dat het verwerven van
kennis en vaardigheden
jongeren net in staat stelt om
hun rechten te realiseren.
Jongeren die weten dat ze het
recht hebben om hun eigen
grenzen en regels af te
bakenen met betrekking tot
hun eigen lichaam zijn beter
gewapend tegen
mensenrechtenschendingen.
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SCHENDINGEN VAN SEKSUELE EN REPRODUCTIEVE RECHTEN
WERELDWIJD
Overal ter wereld worden reproductieve en seksuele rechten geschonden. Soms heel expliciet:
genitale verminking is bijvoorbeeld een praktijk die door het merendeel van de mensen wordt
verworpen. Maar soms lijkt het allemaal niet zo erg op het eerste gezicht. Dat vrouwen in
Burkina Faso moeten worden begeleid door hun man om in een kliniek om anticonceptie te
vragen, wordt door heel wat mensen niet als problematisch gezien. Maar het zegt heel veel
over de onmacht van die vrouwen ten aanzien van beslissingen over hun eigen lichaam.
Zonder aanwezigheid van de man krijgen ze immers geen anticonceptie met alle gevolgen van
dien.
In Nepal is een verregaande genderdiscriminatie de oorzaak van serieuze
gezondheidsproblemen van vrouwen. Vrouwen mogen er niet zelf bepalen of en wanneer ze
kinderen willen: de man beslist. Vrouwen krijgen er ook, vaak op zeer jonge leeftijd,
verschillende kinderen kort na elkaar. Ondertussen wordt van hen verwacht dat ze op het veld
blijven werken. Dat heeft gevolgen voor hun gezondheid: een groot deel van de vrouwen lijdt
aan baarmoederverzakking.
In Zuid-Afrika moeten zwangere vrouwen soms kilometers stappen om tot aan een kliniek te
geraken. De moedersterfte is er bijzonder hoog. Vrouwen die aan hun partner vragen om een
condoom te gebruiken, worden gezien als onbetrouwbaar en worden vaak verlaten. Ze houden
daarom vaak hun mond, wat hun gezondheid erg in gevaar kan brengen.
In El Salvador heerst dan weer een totaalverbod op abortus. Vrouwen wiens leven in gevaar is
door de zwangerschap zijn dus ten dode opgeschreven. Vrouwen die een miskraam krijgen,
kunnen er van beticht worden een abortus te hebben ondergaan. Ze kunnen hiervoor een
gevangenisstraf krijgen.
In Algerije en Tunesië kunnen verkrachters hun straf ontlopen door te trouwen met hun
minderjarig slachtoffer. In Marokko is de straf voor verkrachting minder zwaar als het
slachtoffer geen maagd meer is.
In een aanzienlijk aantal landen mogen partners van hetzelfde geslacht niet met elkaar in het
huwelijk treden. Meer nog, homo- en transseksualiteit worden in vele landen als een misdrijf
beschouwd. Dit is een schending van de seksuele en reproductieve rechten van een
aanzienlijke groep mensen.
Al deze voorbeelden zijn maar een kleine greep uit de mensenrechtenschendingen wereldwijd.

BELGIË
Ook in België worden seksuele en reproductieve rechten geschonden. In België worden
minderjarigen vaak slachtoffer van seksueel geweld. 8,9% van de vrouwen en 3,2% van de
mannen in ons land werd voor hun achttiende gedwongen tot seksuele aanrakingen of
betrekkingen. Ongeveer de helft van de meldingen van (poging tot) verkrachting heeft
betrekking op kinderen en jongeren. Per dag worden er officieel acht verkrachtingen gemeld.
Dat is echter maar het topje van de ijsberg. Volgens de Veiligheidsmonitor wordt maar liefst
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90% van de seksuele delicten niet aangegeven. Volgens een studie van Amnesty International
(2014) wordt één Belgische vrouw op vier door haar partner gedwongen tot seksuele
betrekkingen. Eén vrouw op acht wordt verkracht door iemand die niet haar partner is.
Volgens cijfers van Kind en Gezin maken vier kinderen per dag melding van seksueel misbruik
bij de Vertrouwenscentra. Seksueel geweld komt het meest voor onder jongeren tijdens de
puberteit en adolescentie. Maar ook seksueel geweld van volwassenen tegen kinderen en
jongeren komt voor.
Ook op het internet flirten jongeren. Ze praten over seks en experimenteren met seks en
relaties. Vlaamse jongeren worden er vaak geconfronteerd met seksuele ervaringen. Soms
worden ze benaderd met vragen en dwingende verzoeken om naaktfoto’s te versturen of om
zich uit te kleden voor de webcam.
Pesterijen zijn een andere vorm van onrecht waar kinderen en jongeren mee in aanraking
komen. Ze worden gepest omwille van hun uiterlijk, omdat ze niet ‘cool’ genoeg zijn om bij de
groep te passen of omdat ze vrouwelijke of mannelijke trekjes hebben.
Eén op tien Vlaamse jongeren vindt geweld en pesterijen ten aanzien van holebi’s en
transgenders ‘normaal’10. Een groot deel van de holebi- en transjongeren kan op school op niet
veel sympathie rekenen. Niet van de leerlingen, niet van de leerkrachten. Ze worden gepest,
uitgelachen, beledigd of zelfs fysiek bedreigd. Eén op vijf holebi-jongeren beweert dat hij of
zij uitgescholden wordt door de leerkracht. Soms gaan ze aan zichzelf twijfelen of raken ze
geïsoleerd. Zelfmoordpogingen bij homojongens liggen twee keer hoger dan het gemiddelde,
bij lesbische meisjes is dat zelfs vijf keer. In veel scholen denkt men nog altijd dat
homoseksualiteit niet bestaat als je er maar niet over praat.

10

Jeugdonderzoekplatform, februari 2013
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MY BODY MY RIGHTS: EEN CAMPAGNE VOOR MEISJES ÉN
JONGENS!
MEISJES
“De eerste keer dat ik besefte dat vrouwelijke seksualiteit verdrukt wordt was toen ik
mijn eigen dochter zag lijden. Ik zag met mijn eigen ogen dat vrouwelijke genitale
verminking niet hoeft en dat het een manier is om controle uit te oefenen op het
vrouwelijke lichaam en de vrouwelijke seksualiteit.”
Nursyahbani Katjasungkana, vrouwenrechtenactiviste, Indonesië.
Vrouwelijke seksualiteit is taboe in vele culturen. Wie de stilte wil doorbreken over de seksuele
verlangens en gevoelens van vrouwen wordt al gauw als ‘vies’ of zelfs ‘sletterig’ bestempeld.
Vele meisjes krijgen onvoldoende informatie over seksualiteit en hebben vaak geen toegang tot
seksuele gezondheidszorg zonder de toestemming van hun ouders of partner. Hun seksuele en
reproductieve beslissingen worden strikt gecontroleerd.
In vele landen wordt controle uitgeoefend over vrouwelijke seksualiteit om de
maatschappelijke orde en de bijbehorende ongelijke machtsstructuren te handhaven.
Sommige wetten, beleidsmaatregelen en praktijken schenden bijvoorbeeld het recht van
vrouwen en meisjes om beslissingen te nemen over hun eigen lichaam. Andere wetten
verhinderen hun de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, tewerkstelling en politieke
participatie. Deze mensenrechtenschendingen worden zowel door de staat als door individuen
gepleegd. Een voorbeeld hiervan is ‘vrouwelijke genitale verminking’: een uiterst pijnlijke
ingreep die het seksueel genot van vrouwen verhindert. Andere voorbeelden van geweld tegen
vrouwen zijn:


eremoorden (mannelijke verwanten vermoorden vrouwen van wie ze denken dat ze de
grenzen van acceptabel seksueel gedrag overschreden hebben);



‘correctieve’ verkrachting (mannen verkrachten lesbische vrouwen om hun seksuele
geaardheid te “corrigeren”);



gedwongen huwelijken.

Maar liefst 150 miljoen minderjarige meisjes kwamen al in aanraking met seksueel geweld.
Meer dan 50% van de seksuele misbruiken waren gericht tegen meisjes jonger dan zestien
jaar. In een cultuur waar geweld zo normaal is, kunnen jonge vrouwen onmogelijk zonder
angst beslissingen nemen over hun eigen lichaam. Voor veel meisjes is het hierdoor zo goed
als onmogelijk om hun partners te vragen condooms te gebruiken. Wie geen toegang heeft tot
voorbehoedmiddelen (omwille van leeftijd of geslacht) loopt een groter risico op ongeplande
zwangerschappen. Ongeplande zwangerschappen kunnen leiden tot een onveilige abortus of
een vroegtijdige geboorte. Beiden brengen significante gezondheidsrisico’s met zich mee. In
ontwikkelingslanden blijven zwangerschapscomplicaties de belangrijkste doodsoorzaak van
meisjes tussen vijftien en negentien jaar.
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JONGENS
Als mannen en jongens zich meer bewust
worden van onrecht tegen vrouwen heeft
dit een positieve impact op het welzijn
van vrouwen en meisjes. Daarom is het
belangrijk om jongens en mannen zo nauw
mogelijk te betrekken bij de ‘My Body My
Rights’-campagne. Zo kunnen ze actief
meehelpen om deze rechten te
verdedigen.
Toch moet hierbij een kanttekening
gemaakt worden. Jarenlang ging men
ervan uit dat mannen en jongens het goed
hadden en minder seksueel en
reproductief onrecht ondergingen dan
vrouwen en meisjes. Mannen en jongens
werden ook bijna automatisch als
geweldpleger bestempeld. Nieuw
onderzoek vraagt echter om meer
aandacht te besteden aan de maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van hen. Mannen
en jongens worden verondersteld om ‘sterk’, ‘assertief’ en ‘baas over hun eigen lichaam’ te
zijn. Ook zij kunnen die genderrollen als een zware druk aanvoelen.
Seksueel geweld tegen mannen en jongens (door mannen en vrouwen) komt ook vaker voor
dan men denkt. Het gebeurt thuis, in de gemeenschap en in de gevangenis; zowel in tijden
van vrede als bij een gewapend conflict. Net zoals bij seksueel geweld tegen vrouwen heeft
seksueel geweld tegen mannen veel te maken met macht en het in stand houden van de
sociale status van dominante individuen of groepen. Hoewel wetenschappelijk onderzoek dit
fenomeen erkent wordt er niet veel rekening mee gehouden. Er worden onvoldoende stappen
ondernomen om dit seksueel geweld te voorkomen.
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ACTIETIPS: WAT KUNNEN JONGEREN DOEN?
Jongeren kunnen op verschillende manier opkomen voor seksuele en reproductieve rechten.
Hun acties kunnen ervoor zorgen dat iedereen van deze rechten kan genieten zonder
discriminatie, geweld en dwang. Hieronder vind je enkele voorbeelden:

DOORBREEK DE STILTE
Culturele en maatschappelijke taboes over seksualiteit en gender hebben een diep effect op
onze gedachten en gevoelens. Wie zich anders voelt, is geneigd zichzelf in een stereotiep
hokje te plaatsen uit gevoelens van schuld, schaamte en angst. Door open te spreken over
seksualiteit, help je mee een omgeving te creëren die positief omgaat met verschillen. Wie
spreekt over seksuele en reproductieve rechten, gaat de uitdaging aan om komaf te maken
met stigma’s en maatschappelijke discriminatie. Het is een essentiële stap om terug
aanspraak te maken op onze mensenrechten.
Tip: Doop een muur in jouw school voor een aantal weken om tot een anonieme ‘geen-taboemuur’. Jongeren kunnen er anoniem hun eigen ervaringen met (schendingen van) seksuele en
reproductieve rechten op neerschrijven. Organiseer hierop een activiteit om hetgeen de
jongeren op de ‘geen-taboe-muur’ geschreven hebben op een veilige manier te bespreken.

HELP ELKAAR
Jongeren gaan meestal bij elkaar te rade om meer informatie over seks, seksualiteit en
gezondheid te verzamelen. Toch kan de informatie die ze onder elkaar delen onvolledig,
bevooroordeeld of zelfs foutief zijn. Stimuleer jongeren om te leren wat seksuele en
reproductieve rechten juist inhouden. Het zal hun zelfvertrouwen een boost geven om
verkeerde of bevooroordeelde informatie te durven tegenspreken. Je kan hen ook aanmoedigen
om steun te bieden aan vrienden, familieleden en kennissen wiens rechten geschonden
werden. Ze kunnen die mensen bijvoorbeeld helpen om in contact te treden met de juiste
professional. Of ze kunnen ijveren voor optimale toegang tot dienstverlening en wettelijke
bijstand voor slachtoffers van seksueel onrecht. Ze kunnen ook opkomen voor veranderingen
in het beleid en de wetgeving om te verzekeren dat hun rechten ernstig genomen worden.

MAAK JE VRIENDEN BEWUST VAN HET BELANG VAN DEZE RECHTEN
In vele groepen en vriendenkringen is er onvoldoende informatie over seksuele en
reproductieve rechten. Vaak weten jongeren niet wat te doen wanneer deze rechten
geschonden worden. Mensenrechteneducatie is een eerste belangrijke stap. Dit kan op
verschillende manieren spontaan aangereikt worden. Spoor (andere) jongeren aan om een bron
van informatie te worden onder vrienden, in de jeugdbeweging, sportclub of via sociale media.
Tip: Maak met jouw klas of school een hartvorm op de speelplaats. Leg uit dat het hart de
vraag van jongeren, mannen en vrouwen naar respect voor hun lichaam en hun rechten
symboliseert.
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KOM OP VOOR BELEIDSVERANDERING
Veranderingen in beleid en wetgeving kunnen op verschillende manieren afgedwongen
worden. Jongeren kunnen politici en regeringen beïnvloeden door brieven te schrijven, petities
op te sturen, door bewustmaking via
sociale media of door een rechtstreekse
dialoog met hen aan te gaan. Via dit
soort acties zijn andere jongeren er in
het verleden al in geslaagd wetten af te
dwingen die de mensenrechten
respecteren. Moedig hen aan om verder
te gaan op dit elan.
Tip: Schrijf een brief op Schrijf-zeVRIJdag om de schendingen van
seksuele en reproductieve rechten in
Zuid-Afrika en El Salvador te stoppen

WERK SAMEN OVER GRENZEN HEEN
Door het internet en de sociale media is het veel gemakkelijker geworden voor jongeren om
contact op te nemen met andere jongeren overal ter wereld. Er bestaan nationale, regionale en
internationale netwerken van jonge mensen die geïnteresseerd zijn in seksuele en
reproductieve rechten. Spoor (andere) jongeren aan om in contact te treden met anderen –
overal ter wereld- die dezelfde passie delen.
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“VROUWEN IN LEVENSGEVAAR”
(Achtergrond briefschrijfacties)

MOEDERSTERFTE IN ZUID-AFRIKA11
HET VERHAAL VAN GLORIA
Gloria is een meisje van negentien en is mama van een tweejarig dochtertje. Ze weet niet waar
de vader van haar dochtertje is. Hij verliet Gloria toen ze hem vertelde dat ze zwanger was.
Gloria en haar dochtertje wonen bij de gehandicapte moeder van Gloria en bij haar
grootmoeder. Ook haar vier broertjes en zusjes wonen nog thuis. Gloria heeft geen werk. De
familie overleeft met financiële steun van de overheid.
Gloria verliet de school toen haar moeder gehandicapt werd. Ze was toen vijftien jaar. Op
school had ze maar een klein beetje seksuele voorlichting gekregen. Gloria voelde zich te
onzeker om aan haar vijf jaar oudere vriend te vragen om een condoom te gebruiken. Hij was
het trouwens die opmerkte dat ze zwanger was, Gloria was zich nog van niets bewust.
Gloria was bang voor de reactie van haar familie. Ze wandelde maar liefst een half uur tot aan
een kliniek waar ze om een zwangerschapstest vroeg. In plaats van haar te helpen, schold het
ziekenhuispersoneel haar uit: “Hoe kan je zo stom zijn om zo jong zwanger te worden! Je bent
niet eens getrouwd!” Gloria verliet de kliniek zonder de test en nam zich voor om nooit meer
terug te keren.
Haar vriendje zei dat hij niet klaar was voor een kind en dat ze een abortus moest laten
uitvoeren. Gloria wist dat ze nog jong was maar voelde ook de drang om haar kindje te
beschermen. Haar vriend verbrak hun relatie definitief.
Gloria ging terug naar de kliniek toen ze acht maanden ver was, op advies van haar buurvrouw.
Ook toen werd ze beledigd door het ziekenhuispersoneel. Ze werd ook verplicht om een
standaard HIV-test ondergaan en die bleek positief. Ze kreeg de nodige medicatie om haar
baby te beschermen.
Toen Gloria moest bevallen, moest ze een dure privétaxi nemen tot aan de dichtstbijzijnde
kliniek. In die kliniek werd besloten dat ze in een andere kliniek moest bevallen, 46 km
verderop. Er was echter geen ambulance beschikbaar dus moest ze wachten tot de andere
kliniek een ambulance kon sturen. Toen ze eindelijk in de andere kliniek aankwam, werd ze zo
goed als aan haar lot overgelaten. Ze kreeg geen pijnstillers, geen eerste onderzoek en werd
gedurende enkele uren alleen gelaten in haar kamer. Toen ze voelde dat haar baby elk
moment kon geboren worden, ging Gloria op zoek naar een verpleegster. De verpleegster
stuurde haar eerst naar het toilet en pas na lang aandringen onderzocht ze Gloria. Het hoofdje
van de baby was al zichtbaar. Er werden enkele verpleegsters bij geroepen. Er was geen dokter
aanwezig bij de bevalling.
11

Vorig jaar hadden we samen met enkele jongeren een heel goed gesprek met de Zuid Afrikaanse ambassade over geweld
tegen holebi’s en transgenders in het land. Dit jaar willen we voortbouwen op dat goede contact en het ruimere probleem
van seksuele en reproductieve rechten bespreken. De toon t.a.v. de Zuid Afrikaanse ambassade zal daarom zeer
constructief zijn.
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De volgende dag werd ze opgehaald door haar neef. Ze moest eerst drie kwartier wandelen tot
aan een taxihalte. Na de taxirit wachtte haar nog een wandeling van een half uur naar huis.
Haar dochtertje is nu een stevige peuter van twee jaar. Gloria hoopt dat ze zelf haar school
nog kan afmaken. Ze droomt ervan om ooit een maatschappelijk werker te worden.
Het verhaal van Gloria is een voorbeeld van wat moeders kan overkomen in Zuid-Afrika.
Zwangere vrouwen en kersverse moeders sterven er erg vaak.

ZEER HOGE MOEDERSTERFTE
De moedersterfte in Zuid-Afrika is erg hoog. Per 100.000 geboorten sterven er maar liefst
269 vrouwen. Triest, vooral als je weet dat heel wat van deze sterfgevallen perfect te
voorkomen zijn.
Heel wat vrouwen sterven aan de gevolgen van bloedingen en hoge bloeddruk. Maar ook de
gevolgen van HIV, tuberculose en longontstekingen, zorgen voor heel wat
gezondheidsproblemen bij zwangere vrouwen. Vrouwen die seropositief zijn lopen 6 keer meer
kans op moedersterfte. Voor deze vrouwen is prenatale zorg heel belangrijk omdat men
medicijnen kan krijgen die niet enkel de eigen gezondheid beschermen maar er ook voor
zorgen dat het ongeboren kind niet wordt besmet met het virus.
Een betere toegang tot prenatale zorg perkt deze dramatische gevolgen dus in. Prenatale zorg
biedt immers de mogelijkheid om zwangerschappen te screenen, om op ziektes te testen die
een invloed kunnen hebben op de zwangerschap en om de nodige geneesmiddelen en
voedingssupplementen te voorzien. Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de ZuidAfrikaanse vrouwen wacht tot de tweede helft van hun zwangerschap om voor de eerste keer
om prenatale zorg te vragen, ondanks de inspanningen van de overheid. Eén op vier vrouwen
die stierven tussen 2008 en 2010 kreeg niet de nodige prenatale zorg.
Meisjes en vrouwen worden afgeschrikt door de negatieve houding van het verplegend
personeel. Patiënten worden uitgescholden en ruw behandeld. Verpleegsters verwijten hen dat
ze te jong zijn om zwanger te worden. Er wordt voor hun neus over hen geroddeld, vaak met
vulgaire woorden. Het recht op privacy wordt totaal niet gerespecteerd. Patiënten vrezen
terecht dat hun medische info zomaar te grabbel wordt gegooid.
Bovendien zijn HIV-patiënten niet anoniem: ze zijn de enige patiënten met twee pasjes en
moeten een aparte ingang gebruiken. Angst voor de routineuze HIV-test is een andere reden
waarom meisjes en vrouwen niet naar de kliniek willen. De vrouwen zijn bang te vernemen dat
ze seropositief zijn in een vijandige, onveilige omgeving. In Zuid-Afrika is het stigma rond HIV
erg groot. Mensen die besmet zijn worden vaak in de steek gelaten door hun partner en
familie. Discriminatie van deze patiënten is wijd verspreid.
Ook het tekort aan medisch personeel zorgt ervoor dat weinig mensen naar de kliniek gaan.
Sommige vrouwen moeten zo lang wachten dat er zelfs geen vervoer meer is om terug naar
huis te keren. Zij moeten dan noodgedwongen een nacht in de buurt van de kliniek
doorbrengen, wachtend op de eerste bus terug.
Het bereiken van een kliniek kan een serieuze uitdaging zijn. Vaak is er maar één kliniek in
een groot district. Sommige mensen moeten meer dan tien kilometer lopen om tot aan de
dichtstbijzijnde kliniek te geraken. Ze beginnen vaak vroeg aan hun tocht, om zo de lange
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wachttijden voor te zijn. Voor het openbaar vervoer heb je geld nodig, iets wat arme gezinnen
zich moeilijk kunnen veroorloven. Heel wat gebieden zijn bovendien niet bereikbaar met het
openbaar vervoer. Daar moet je beroep doen op privé-taxi’s die uiteraard nog een duit meer
kosten. Vaak kost een ritje bijna 75 euro. Onbetaalbaar voor heel wat vrouwen als je weet dat
alleenstaande vrouwen soms moeten zien rond te komen met amper 100 euro per maand.
Mobiele klinieken zouden een antwoord kunnen zijn maar vaak kunnen die niet uitrukken
omdat ze geen gediplomeerd chauffeur in dienst hebben. Een kliniek beschikt ook niet over
een eigen ambulance. Ambulances worden gecentraliseerd wat betekent dat ze soms 50 km
van een kliniek zijn verwijderd. Dit betekent dat in sommige gebieden slechts twee
ambulances worden ingezet voor 15.000 mensen! Vrouwen die op het punt staan te bevallen
moeten dus nog een hele weg afleggen tot aan de kliniek. Soms kunnen ze geld lenen voor
een taxi. Soms kiezen ze noodgedwongen voor een thuisgeboorte. Dat is uiteraard niet zonder
gevaar. Het verhaal van Nokwethemba is een schrijnend voorbeeld: ze belde een ambulance
om 7u ‘s morgens. De ambulance kwam pas om 11u30 aan. Gedurende die tijd moest ze in
de kou wachten aan de kant van de weg.
De meisjes in dit district weten meestal niet dat ze seksuele en reproductieve rechten hebben.
Ze kennen haast niets van anticonceptie. De meeste zwangerschappen zijn dan ook
ongepland. Het is vaak enkel in de klinieken dat ze een beetje informatie kunnen krijgen.
Seksuele voorlichting zou op school moeten gebeuren, maar voor sommige meisjes komen
deze lessen te laat. Soms worden die lessen zelfs niet gegeven. In de klinieken vind je zelden
goede brochures en de internettoegang op publieke plekken is beperkt. Zo kunnen zelfs
opgeleide vrouwen geen informatie vinden.
Ook de genderongelijkheid heeft een nefast effect op de seksuele en reproductieve
gezondheid van meisjes en vrouwen. Vrouwen durven niet op te komen voor hun rechten
omdat ze volledig afhankelijk zijn van hun partner. Zo durven ze vaak niet te vragen om een
condoom te gebruiken omdat dit als een teken van ontrouw kan gezien worden. Tijdens
zwangerschappen moet je al helemaal niet om een condoom vragen, stellen de meeste
vrouwen. Seksuele overdraagbare ziekten komen daardoor vaak voor bij zwangere vrouwen.
Al deze problemen hebben een verregaande invloed op de mogelijkheid van vrouwen om op te
komen voor hun seksuele en reproductieve rechten.
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TOTAALVERBOD ABORTUS IN EL SALVADOR
HET VERHAAL VAN BEATRIZ
Toen Beatriz, een 22-jarig meisje uit El Salvador, in april 2013 respect vroeg voor haar
rechten, twijfelde Amnesty geen seconde. Mensenrechtenactivisten wereldwijd steunden
Beatriz in haar strijd voor rechtvaardigheid totdat de autoriteiten eindelijk luisterden.
Wat was er mis met Beatriz?
Beatriz kreeg te kampen met zware gezondheidsproblemen: ze had lupus en nierproblemen.
Toen ze zwanger werd, vertelden de dokters haar dat ze, door haar medische problemen, haar
zwangerschap niet zou overleven. Bovendien was ook haar kindje zwaar misvormd: het
mankeerde een stuk schedel en een deel van de hersenen en zou na de geboorte slechts
enkele uren kunnen overleven.
Een abortus zou het leven van Beatriz kunnen redden, maar door de zeer strenge abortuswet
in El Salvador maakte ze geen schijn van kans. In El Salvador is er immers een totaalverbod
op abortus. Abortus is absoluut verboden en er bestaan geen uitzonderingen op de regel.
Zwangerschappen ten gevolge van een verkrachting mogen niet afgebroken worden. Zelfs
wanneer het leven van de moeder in gevaar is, blijft deze ingreep verboden. De
abortuswetgeving in El Salvador is daarom een van de strengste wereldwijd. De meeste landen
hebben een meer flexibele wetgeving omwille van de risico’s die zo'n wetgeving inhoudt voor
de gezondheid van meisjes en vrouwen. Het verhaal van Beatriz is hier een schrijnend
voorbeeld van.
Gevangenisstraf voor vrouwen en dokters
Vrouwen die in El Salvador een abortus laten uitvoeren, belanden in de gevangenis. Zelfs
vrouwen die een miskraam hebben gehad, kunnen beschuldigd worden van een abortus.
Dokters die de ingreep uitvoeren, kunnen ook een gevangenisstraf krijgen. Daarom wou geen
enkele dokter Beatriz helpen, ook al stond haar leven op het spel.
Een strijd van veertien weken!
Beatriz was niet van plan om haar leven zomaar op te geven. Ze besloot om te vechten voor
haar rechten. En zo begon een strijd van maar liefst veertien weken. Ze moest haar eenjarig
zoontje thuislaten wat uiteraard voor nog meer stress zorgde. Maar Beatriz zag geen andere
optie dan vechten. Haar leven hing aan een zijden draadje. Ze moest het opnemen tegen het
wrede systeem en de afkeuring van de publieke opinie. Maar Beatriz koos voor het leven en de
toekomst die ze wil delen met haar zoontje. Niemand zou zo'n strijd moeten voeren.
Ondertussen groeide ook de internationale steun voor haar zaak. De VN en het InterAmerikaans Hof voor de Rechten van de Mens stelden dat Beatriz een levensreddende ingreep
moest krijgen.
Na veertien weken strijd kreeg Beatriz eindelijk de levensreddende ingreep. Haar kindje was,
zoals voorspeld, niet levensvatbaar en stierf. Beatriz bedankte iedereen die haar had
gesteund. Ze hoopt dat haar verhaal als voorbeeld kan dienen en dat andere vrouwen niet het
zelfde moet overkomen. In december 2013 bracht ze haar zaak voor het Inter-Amerikaans
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Comité voor Mensenrechten. Ze vraagt garanties van de regering van El Salvador dat dit nooit
meer hoeft te gebeuren.
En nu?
De situatie in El Salvador blijft ongewijzigd, ondanks het verhaal van Beatriz. Vandaag worden
zwangere vrouwen nog steeds niet beschermd. Abortus is nog steeds altijd en overal verboden.
Deze extreme wetgeving is wreed en discriminerend en moet ingetrokken worden.
Criminaliseren van abortus is een gewelddaad tegen vrouwen.
Wat vraagt Amnesty?
Amnesty vraagt aan de regering van El Salvador om:
 Abortus te decriminaliseren. Vrouwen en meisjes moeten het recht hebben op een
veilige en legale abortus als de zwangerschap een risico vormt voor hun leven of
gezondheid of als de zwangerschap een gevolg is van een verkrachting.
 Volledige toepassing van de Speciale Wet ten aanzien van Geweld tegen Vrouwen
(2012) die onder meer voorziet in toegang tot gerechtigheid, bescherming en
psychosociale steun voor slachtoffers
Standpunt Amnesty International over abortus
Amnesty International nam in april 2007 het standpunt in dat vrouwen het recht hebben op
een legale, veilige en toegankelijke abortus in een aantal gevallen. Het gaat daarbij om
vrouwen die het slachtoffer zijn van verkrachting, seksueel geweld en incest, en bij gevaar
voor het leven of de gezondheid van de vrouw. Daarnaast vraagt Amnesty dat:
 staten wetten intrekken die abortus strafbaar stellen,
 vrouwen gebruik kunnen maken van goede gezondheidszorg bij complicaties ten gevolge
van abortus in genoemde gevallen,
 overheden mannen en vrouwen van goede informatie en diensten voorzien inzake
seksuele en reproductieve rechten.
Amnesty International neemt dus geen algemeen standpunt in over abortus, maar wil het
recht van vrouwen beschermen om vrij van dwang, discriminatie of geweld, te beslissen over
abortus in eerder genoemde gevallen. Amnesty blijft ook strijden tegen gedwongen abortus en
sterilisatie, zoals die in China plaatsvinden.
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WERKVORMEN LAGER EN SECUNDAIR GRAAD 1

1. LOS DE REBUS OP

p=n

st = d

v=r

antwoord = …

Je hebt het recht om naar school te gaan, maar ook het recht om te spelen. Als je ziek bent
heb je recht op verzorging en kinderarbeid is verboden. In het Verdrag voor de Rechten van
het Kind staat ook wat anderen moeten doen om voor kinderen te zorgen. De regering moet
kinderen beschermen tegen mishandeling. Je ouders moeten zorgen voor een goede
opvoeding. Sommige kinderen hebben recht op extra bescherming, zoals zieke kinderen,
weeskinderen of kinderen die vluchteling zijn.
Bekijk hierna het filmfragment op http://opschool.amnesty.nl/mensenrechten/wat-zijnkinderrechten
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2. BEKIJK HET FILMFRAGMENT
 http://jeugdjournaal.nl/item/205834-tips-over-veilig-internetten.

Wat is er gebeurd in Nijmegen?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Wat kan je doen als iemand naaktfoto’s van je genomen heeft?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Wat wordt aangeraden om te doen als je een gevoel hebt dat iets niet pluis is op het internet?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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Wat heeft dit te maken met mensenrechten?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

3. BEKIJK HET FILMFRAGMENT “AZIM, HET RECHT OM TE KIEZEN”
 http://www.aivl.be/schrijfzevrijdag

Wat is er aan de hand met Azim?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Waarom zouden zijn ouders dit doen?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Wat denkt Azim op dit moment?
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Wat zou jij doen moest je in de schoenen van Azim staan?
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

4. IK HOU VAN MIJN LICHAAM EN MIJN RECHTEN

Wat zie je op deze afbeelding?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Respecteren beide mensen elkaars lichaam volgens jou?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Waarom denk je dat?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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Welk gevoel geeft deze afbeelding je?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Mijn lichaam, mijn rechten.
Je hebt het recht om:
 te beslissen over je eigen gezondheid,
 te beslissen of je kinderen wil en wanneer,
 te beslissen of je wil trouwen of niet.
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5. PLAATS IN DE JUISTE KOLOM. GEEF UITLEG BIJ JE KEUZE.
Roddelen, school, hobby, moedersterfte, informatie over seksualiteit, speelplaats,
huishoudelijke taken, keuzes maken, geweld, vertrouwen, liefde, dreigementen, armoede,
kans op goed werk, uitlachen, goede vrienden, angst, mishandeling.

Recht

Onrecht

Lees aandachtig de woorden die jij als een recht beschouwt. Maak er een gepaste tekening bij
en bespreek die met je klasgenootjes.
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6. LEES DE TEKST EN LOS HET KRUISWOORDRAADSEL OP
Jaarlijks worden er in de wereld zo’n tien miljoen
meisjes jonger dan 18 gedwongen om te trouwen,
meestal tegen hun zin en vaak met een veel
oudere man. Anderhalf miljoen van hen zijn zelfs
jonger dan 15. Een kinderhuwelijk is een vorm van
misbruik met levenslange gevolgen. De meisjes
moeten van school en lopen een grotere kans op
armoede, mishandeling en gezondheidsproblemen.
Nujood Ali is zo een meisje. Ze was pas 10 jaar
oud toen haar vader haar onder dwang deed trouwen met een man die drie keer zo oud was als
zij. Maar ze liet zich niet doen en kwam in opstand. Geholpen door een advocaat overtuigde ze
de rechter ervan dat haar huwelijk geannuleerd moest worden.
Er is dus hoop! Nujood is opgekomen voor haar rechten en vandaag roept ze anderen op om
hetzelfde te doen.
Hier lees je een stuk uit het verhaal van haar leven.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De rechter Abdo kan maar moeilijk zijn verbazing verbergen.
“Jij wil scheiden?” vraagt hij.
“Ja!” zegt Nujood.
“Maar… dat wil zeggen dat jij getrouwd ben?” zegt hij verrast.
“Ja!” roept Nujood uit.
Zijn gezicht is fijn. Hij draagt een wit hemd. Zijn gezicht wordt somber wanneer hij mijn
antwoord hoort. Hij lijkt het haast niet te geloven.
“Op jouw leeftijd … Hoe kan het zijn dat jij al getrouwd bent?”
“Ik wil scheiden!” herhaalt ze luid op zonder aandacht te schenken aan zijn vraag.
“En waarom wil je scheiden?” wil hij weten.
“Omdat mijn man mij slaat.” zegt ze en dan wordt het stil.
In een interview zegt Nujood: “Dit mag mijn jongere zus nooit overkomen. Ik zal spreken tot
zo veel mogelijk journalisten en advocaten als mogelijk. Het is tegen de mensenrechten.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Opgave kruiswoordraadsel:
1. De meisjesbruiden lopen een grotere … op gezondheidsproblemen.
2. De familienaam van Nujood.
3. Nujood wil zoveel mogelijk … en advocaten spreken als mogelijk.
4. Wie heeft Nujood geholpen om de rechter te overtuigen?
5. Vele kinderhuwelijken lopen een grotere kans op …
6. Kinderhuwelijken zijn een vorm van …
7. Wie heeft het huwelijk van Nujood geannuleerd?
8. Wat wil Nujood in het verhaal van haar leven?
9. Nujood is opgekomen voor haar …
10. Vele kinderhuwelijken lopen een grotere kans op …
11. Hoeveel miljoen meisjes worden per jaar gedwongen om te trouwen?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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7. JIJ HEBT HET RECHT OM TE BESLISSEN
Vaak is het niet gemakkelijk om ‘neen’ te zeggen tegen anderen. Toch is het jouw recht. Kijk
naar de volgende afbeeldingen en situaties. Hieronder vind je een aantal situaties waarop jij
“ja” of “neen” kan zeggen. Jij weet dat jij het recht hebt keuzes te maken over jouw eigen
lichaam. Indien jouw rechten geschonden worden kan je om hulp vragen. Je weet ook dat je
het lichaam van anderen moet respecteren. Schrijf telkens in één zin naast de foto neer wat je
kan zeggen tegen de persoon in kwestie.

Een vriend vraagt je om een naaktfoto van jezelf door te sturen.

Elke week wordt je geslagen door één van je familieleden.

Jouw leerkracht wil je in de les correcte informatie geven over seksualiteit.
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Je vrienden of vriendinnen pesten een ander meisje. Ze vragen je om mee te doen en het
woord ‘slet’ op haar boek neer te schrijven.

Je beste vriend zegt dat hij niet op meisjes maar op jongens valt. Hij is bang dat hij nu gepest
zal worden. Hij vraagt of je toch nog steeds zijn kameraadje wil blijven.

Je bent 16 en al twee jaar samen met je lief. Jullie denken eraan om binnenkort voor het eerst
seks te hebben. Je vriend(in) zegt dat zij/hij dit wil maar zij/hij vindt het belangrijk dat jullie
een condoom gebruiken.
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8. ZUID-AFRIKAANSE VROUWEN IN LEVENSGEVAAR
“Telkens ik de kliniek bezoek, ben ik doodsbang. De verpleegsters schelden me uit. Ze
roddelen over me. Ze zeggen dat ik een slecht meisje ben omdat ik zo jong zwanger was.”
“Toen ik voelde dat mijn weeën begonnen belde ik meteen een ambulance. Toen was het nog
17u. De ambulance kwam toe om middernacht.”
In Zuid-Afrika sterven heel veel zwangere vrouwen en kersverse moeders. De meisjes kregen
vaak onvoldoende seksuele opvoeding. Ze geraken niet tot in de kliniek, en eens ze daar zijn
worden ze er uitgescholden. Amnesty International wil dat deze vrouwen een beter leven
krijgen. Wat wens jij hen toe? Maak een mooie tekening.
Het is belangrijk dat je de mensen van de gemeenschap (vrouwen, mannen en
gezondheidswerkers) een goed gevoel bezorgt zodat ze zich gesteund en aangemoedigd
voelen.
Je kan de tekening rechtstreeks naar hen opsturen om hen een hart onder de riem te steken
(voor meer informatie en adresgegevens: zie voorbeeldbrieven – solidariteitsactie Zuid-Afrika).
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WERKVORMEN SECUNDAIR GRAAD 2 EN 3
1. EEN VEILIGE RUIMTE SCHEPPEN (GROEPSAFSPRAKEN, 50 MIN)
DOELSTELLING
Bespreken wat de groep nodig heeft om zich gerespecteerd te voelen bij het bespreken van
seksuele en reproductieve rechten.
Seksuele en reproductieve rechten zijn niet het meest gemakkelijke gespreksonderwerp.
Mensen hebben er vaak uiteenlopende meningen over. Daarom is het belangrijk om een
ruimte te creëren waarin jongeren hun eigen gedachten, ideeën, en ervaringen openlijk
kunnen uiten zonder zich geremd te voelen.
Hang de groepsafspraken na de activiteit op een zichtbare plaats op zodat iedereen ze kan
zien. De groep kan er ook later dingen aan toevoegen als ze dit nodig vinden.

BENODIGDHEDEN
Grote papieren, blanco of kladbladen, stiften

ACTIVITEIT
Individuele reflectie (10 minuten)







Vraag je leerlingen (of andere deelnemers) om na te denken over wat respect,
veiligheid en vertrouwen voor hen betekenen.
Geef hen elk een blad papier en vraag hen om het in drie secties te verdelen:
o ikzelf
o mijn klasgenoten (of vrienden)
o de leerkracht (of facilitator).
Vraag hen telkens om neer te schrijven wat ze verwachten en nodig hebben om
zich comfortabel en veilig te voelen. Wat verwachten ze van zichzelf, hun
klasgenoten en de leerkracht?
Vraag je leerlingen om zo veel mogelijk dingen op te schrijven en zo specifiek
mogelijk. Bijvoorbeeld: als je ‘respect’ neerschrijft, wat heb je dan werkelijk nodig
van je klasgenoten zodat je je gerespecteerd voelt?

Kleine groepen (15 minuten)
 Vorm kleine groepjes van 4 tot 5 deelnemers.
 Vraag hen om in de groep te delen wat ze neerschreven.
 Vraag de deelnemers om op een groot papier neer te schrijven waar ze het over eens
zijn. Het is belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de activiteit.
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Samen groepsovereenkomst maken (25 minuten)
 Breng de (klas)groep terug samen.
 Vraag één groep om hun afspraken voor te stellen. Vraag aan de andere deelnemers of ze
eventueel nieuwe elementen willen toevoegen die nog niet besproken werden door de
deelnemers van de andere groep. Laat dan de andere groepen hun afspraken
voorstellen, en geef telkens andere deelnemers de kans om nieuwe elementen toe te
voegen.
 Vraag aan de groep of ze het eens zijn over alle elementen.
 Zorg ervoor dat het belang van confidentialiteit en respect voor privacy zeker vermeld
worden.
 Eens de (klas)groep het met elkaar eens is over de afspraken, vraag je een vrijwilliger om
de afspraken hardop voor te lezen.
 Leg uit dat het ieders verantwoordelijkheid is om de veilige ruimte te bewaken en te
respecteren zodat iedereen zijn of haar ideeën kan uiten.
Optionele afsluiter (15 minuten, als je tijd over hebt)
 Vraag de deelnemers om een tekening te maken van een ruimte die er naar hun gevoel
respectvol, veilig en participatief uitziet. Hoe ziet die ruimte eruit? Welke rol spelen zij
zelf in het creëren van de veilige ruimte?
 Vraag hen daarna om rond de tekening te staan en uit te leggen wat het betekent.
 Hang de groepsovereenkomst naast de tekening.

2. PERSOONLIJKE COLLAGE (GROEPSREFLECTIE, 35 TOT 50 MIN)
DOELSTELLING
De deelnemers op zoek laten gaan naar de invloed van maatschappij en cultuur op hun
persoonlijke identiteit als jonge mensen.

BENODIGDHEDEN
Blanco bladen, kladbladen, magazines, kranten, pennen, kleurpotloden, lijm en kleefband.

ACTIVITEIT
Collages maken (25 minuten – kan ook als ‘huiswerk’)
 Plaats magazines en kranten op de grond (of tafel) in het midden van de ruimte.
 Vraag de deelnemers om de materialen te gebruiken om een persoonlijke afbeelding van
henzelf te maken door gebruik te maken van elementen uit de materialen, eventueel
aangevuld met eigen tekeningen.
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Collages delen en bespreken (20 minuten)
 Vraag de klas om groepjes van vier te vormen.
 Geef de deelnemers enkele minuten de tijd om hun
collage aan elkaar uit te leggen.
 Vraag de groep om na te denken over de volgende
vragen:
o Wat heb je ervaren bij het zoeken naar
beelden die je persoonlijke afbeelding
konden weergeven?
o Hoe voelde je je hierbij?
o Welke invloed denk je dat de media hebben
op het zelfbeeld van jongeren?
Reflectie in groep (15 minuten)
 Breng de groep terug samen, en vraag hen om na te
denken over deze vragen:
o Welk beeld schetsen de media van jongeren, mannen en vrouwen?
o Hoe beïnvloedt dat beeld hoe we onszelf voelen en de beslissingen die we
in het dagelijkse leven maken?
o Hoe zouden we actie kunnen voeren omtrent datgene wat we net geleerd
hebben?

3. MACHT EN DISCRIMINATIE (ROLLENSPEL, 45 MIN)
DOELSTELLINGEN
De deelnemers de verschillende structuren van macht en discriminatie laten ontdekken.
Jongeren laten nadenken over het verband tussen verschillende vormen van discriminatie.
Jongeren laten nadenken over wat discriminatie en pesterijen uitlokt.

BENODIGDHEDEN
Balpen of stift, post-its waarop personages geschreven staan, plakband.
Personages beschreven op post-its:









Getrouwde vrouw met kinderen, 35, huisvrouw
Alleenstaande zakenvrouw, 30, ongehuwd zonder kinderen
Getrouwde man, 40, werkloos, heeft kinderen
Jonge man, 17, met vast vriendinnetje
Jonge man, 16, met vele vriendinnetjes (‘player’)
Jonge vrouw, 16, met oudere getrouwde vriend (‘maîtresse’)
Jonge getrouwde vrouw, 16, met kind
Dakloze jonge man, 17
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Jonge vrouw, 18, weeskind en draagt zorg voor haar 3 jaar jongere zusje
Homoman, 25, activist
Jonge vrouw, 17, zeer religieus, wil nog niet daten
Pastoor, man, 28
Getrouwde vrouw, 28, zwanger, van Afghaanse afkomst
Sekswerker, 23, vrouw
Jonge man, 24, ongetrouwd, seropositief
Politieke leider, 37, heeft een vriendinnetje van 17 jaar oud
Burgemeester, vrouw, 40
Jong meisje dat niet meer naar school gaat, 14

ACTIVITEIT
Persoonskaarten ( 15 minuten)
Zet de ruimte klaar: een restaurant en een supermarkt. Vraag twee mondige leerlingen om de
rol van ober (restaurantmanager) en verkoper op te nemen.
Stel de activiteit even voor aan de hand van een fictief voorbeeld. Eén iemand wordt
bijvoorbeeld als ‘giraf’ niet toegelaten in een restaurant, maar de andere persoon (‘ezel’) krijgt
er een voorkeursbehandeling. Op die manier begrijpen de leerlingen hoe de activiteit in de
praktijk werkt.
Als facilitator heb je ook een kaart zodat je kan deelnemen aan de interacties.
Dit is een activiteit waarbij ‘discriminerend gedrag’ naar voren gebracht wordt. Vraag de groep
hoe we dit rollenspel kunnen spelen zonder elkaar te kwetsen. Eventueel kan je eerst een
veilige ruimte afbakenen (zie activiteit 1).
Leg uit dat je persoonskaarten zal uitdelen door die te plakken op het voorhoofd van de
deelnemers. Op die manier weten ze niet welk personage ze spelen tot op het einde van de
oefening.
De kenmerken van de persoon op jouw kaart zullen bepalen hoe de andere deelnemers jou
behandelen.
Vraag de deelnemers om te bewegen in de ruimte en met elkaar te communiceren. Geef hen
de tijd om rustig in de ruimte rond te gaan en vraag hen om met zo veel mogelijk mensen een
gesprekje te beginnen. Op het einde van de oefening moeten ze trachten te raden welk
personage op hun post-it staat.
Na enige tijd vraag je de groep of ze al een idee hebben welk personage ze spelen. Als dat het
geval is, kan je ze terug in een grote groep verzamelen om na te denken over de activiteit. Als
ze nog niet klaar zijn, kan je ze nog wat tijd geven. LET OP: op dit moment mogen ze hun
eigen post-it nog niet verwijderen of lezen.
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Reflectie ( 25 minuten)
Vraag de deelnemers om te raden welk personage op hun post-it staat. Als iemand het juist
raadt, mogen ze de post-it verwijderen. Vraag hen hoe ze dit ontdekt hebben en welke
interacties hen wezen op bepaalde kenmerken.
Vraag de deelnemers die zich gerespecteerd voelden om aan de ene kant van de ruimte te
staan. Vraag die deelnemers die zich slecht behandeld of gediscrimineerd voelden om aan de
andere kant van de ruimte te staan.
Moedig deelnemers aan om hun gedachten hierover te delen.
Als er geen verdere ideeën of opmerkingen zijn, vraag je de deelnemers om te kijken naar het
personage op hun kaart. Vraag dan aan de groep:
 Hoe voelden die personen met een kwetsbaar personage zich over de manier dat ze
behandeld werden door de andere deelnemers?
 Voelde iemand zich oncomfortabel om een ander personage op een slechte of
discriminatoire manier te behandelen?
 Voelde iemand dat ze op een rechtvaardige manier behandeld werden vergeleken met
andere deelnemers?
 Hoe heb je besloten om andere personages op een bepaalde manier te behandelen
wanneer je zelf niet goed jouw plaats op de maatschappelijke ladder kende?
 Zou jouw gedrag veranderd zijn mocht je op voorhand geweten hebben wie jouw
personage was?
Hoe verandering teweeg brengen? (5 minuten)
 Denk je dat dergelijke vormen van discriminatie zich ook in onze maatschappij en in ons
land manifesteren?
 Wat zouden we kunnen doen om dit te veranderen? Persoonlijk? Binnen de school? En
wereldwijd?

4. WAT ALS? (INLEVING, ROLLENSPEL EN/OF GROEPSREFLECTIE, 50 MIN)
DOELSTELLING EN TIPS
De deelnemers informeren over de levensverhalen van mensen wiens seksuele en
reproductieve rechten geschonden werden.
De deelnemers aanmoedigen om zich in te leven in de situatie van die mensen, en hun een
veilig platform geven om hun gevoelens hierover te verwoorden.
De deelnemers laten begrijpen dat seksuele en reproductieve rechten in nauw verband staan
met andere mensenrechten.
Deze activiteit wil jongeren aansporen om zich in te beelden hoe hun leven er zou uitzien
mochten hun seksuele en reproductieve rechten geschonden worden. Het is belangrijk om
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door te vragen zodat de jongeren zich gestimuleerd voelen om na te denken over hoe de
schendingen verschillende aspecten van hun leven zouden beïnvloeden. Voorbeeldvragen:





Wat zou er gebeuren mocht je zwanger worden?
Zou je nog kunnen verder studeren?
Zou je makkelijk werk vinden?
Hoe voel je je hierbij?

Wie geen toegang heeft tot informatie over en dienstverlening voor seksuele gezondheid
(schending van seksuele en reproductieve rechten!) kan sneller zwanger raken. Wie zwanger
is, kan sneller beslissen om te stoppen met school (schending van recht op onderwijs!), wordt
meer gediscrimineerd (schending van het recht op een leven vrij van discriminatie!) en zal
meer moeite hebben om werk te vinden (schending van het recht op werk!). De ene
mensenrechtenschending veroorzaakt dus al snel een andere.
Sommige jongeren kunnen vermelden dat ze zich ‘kwaad’ of ‘machteloos’ zouden voelen
wanneer ze in de schoenen van die mensen staan. Als facilitator is het belangrijk dat je deze
gevoelens opschrijft. Eindig met een positieve boodschap: we kunnen verandering brengen in
deze situatie door actie te voeren!

BENODIGDHEDEN
Kopieën van ‘wat als’-statements en casussen (zie bijlage: ‘wat als’-verhalen)

ACTIVITEIT
Reflectie en voorbereiding in groepjes (20 minuten)
 Vraag de deelnemers om groepjes van drie te vormen.
 Verdeel de statements: vraag hen om door middel van een rollenspel de situatie
duidelijk te maken aan de andere deelnemers. Eventueel kunnen ze zich ook
voorbereiden om het verhaal met eigen woorden te vertellen als ze liever geen rollenspel
doen.
 Laat de deelnemers erover nadenken wat zij zouden doen mochten ze in de schoenen
van hun protagonisten van het verhaal staan. Hang onderstaande vragen op een
zichtbare plaats en laat de deelnemers hierover nadenken.
o Hoe zou jouw leven er anders uitzien in de komende 5 jaar?
o Hoe voel je je hierbij?
Reflectie in klasgroep (25 minuten)
Vraag groepjes om hun verhaal voor te stellen (via rollenspel of door het na te vertellen in
eigen woorden).
Na de voorstelling van een verhaal, stel je hen de bovenstaande vragen opnieuw.
Noteer de gedachten en gevoelens van de leerlingen.
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Leg uit dat schendingen van seksuele en reproductieve rechten vaak leiden tot andere
mensenrechtenschendingen (zie hierboven).
Deelnemers warm maken voor actie (5 min)
Vraag jongeren hoe ze actie zouden kunnen voeren zodat deze mensenrechtenschendingen
stoppen (zowel in hun eigen leefwereld als internationaal). Geef hen de kans om brieven te
schrijven op Schrijf-ze-VRIJdag.
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BIJLAGE: ‘WAT ALS’-VERHALEN”
HET VERHAAL VAN LILA - INDONESIË
“Het is onmogelijk om toegang te krijgen tot gezinsplanning zonder een trouwakte” vertelt
Lila, een 23-jarige huishoudhulp.
In Indonesië mogen verloskundigen en artsen geen reproductieve gezondheidsdiensten zoals
voorbehoedmiddelen (bijvoorbeeld de pil of condooms) en gezinsplanning aanbieden aan
ongehuwde vrouwen en meisjes.
De Indonesische grondwet bevat geen specifieke bepalingen die bepalen dat ook ongehuwde
mannen en vrouwen het recht hebben om kinderen te krijgen. Dit betekent dat het recht om
een gezin te stichten en het recht op voortplanting enkel binnen het huwelijk worden
beschermd. De wet bepaalt ook dat enkel getrouwde koppels toegang krijgen tot seksuele en
reproductieve gezondheidsdiensten.

WAT ALS …
je toegang had tot voorbehoedmiddelen, maar in de kliniek willen ze je deze enkel geven als je
er samen met je ouders of je echtgenoot om komt?

HET VERHAAL VAN AMINA - MAROKKO
In maart 2012 pleegde de 16-jarige Amina zelfmoord nadat ze verkracht was en daarna
gedwongen werd om met haar verkrachter te trouwen. Volgens de Marokkaanse strafwet
werden verkrachters vrijgesproken als ze met hun slachtoffer trouwden en als zij minderjarig
was. Dit soort wetgeving bestaat nog altijd in Algerije en Tunesië.

WAT ALS …
je nadat je verkracht werd gedwongen wordt om te trouwen met je verkrachter? Zo behoed je
je verkrachter voor een gevangenisstraf en behoudt jouw familie een goede reputatie.

HET VERHAAL VAN JEAN-CLAUDE - KAMEROEN
Jean-Claude is een van de velen die gearresteerd en veroordeeld werd vanwege de antihomowetten in Kameroen. Jean-Claude werd op 2 maart 2011 gearresteerd in Yaounde.
Vervolgens werd hij tot 36 maanden gevangenis veroordeeld wegens homoseksualiteit, een
strafbaar feit volgens het Kameroens strafrecht. Het Wetboek bepaalt dat ‘wie seksuele
relaties heeft met een persoon van hetzelfde geslacht gestraft moet worden met een
gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en een geldboete van 25 tot 250 euro. Deze wet
is echter in strijd met een aantal internationale en regionale mensenrechtenverdragen,
waaronder het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten en het
Afrikaans Handvest voor de Mensen- en Volkerenrechten.
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Wetten die seks tussen mensen van hetzelfde geslacht criminaliseren zijn schering en inslag
in Afrika. In landen als Kameroen worden holebi’s en transgenders gearresteerd nadat de
overheden hen geviseerd hebben als homo, lesbisch, biseksueel of transgender.

WAT ALS …
het illegaal was om van jouw partner te houden en je omwille van jullie liefde voor elkaar in de
gevangenis kan belanden?

HET VERHAAL VAN BEATRIZ – EL SALVADOR
Beatriz kreeg te kampen met zware gezondheidsproblemen: zo had ze lupus en
nierproblemen. Toen ze zwanger werd, vertelden de dokters haar dat ze omwille van haar
medische problemen haar zwangerschap niet zou overleven. Bovendien was ook haar kindje
zwaar misvormd: het miste een stuk schedel en een deel van de hersenen en zou na de
geboorte maar enkele uren kunnen overleven.
Een abortus zou het leven van Beatriz hebben kunnen redden, maar door de zeer strenge
abortuswet in El Salvador maakte ze geen schijn van kans. Dokters die de ingreep uitvoeren,
kunnen ook een gevangenisstraf krijgen. Daarom wou geen enkele dokter Beatriz helpen, ook
al stond haar leven op het spel. Beatriz voerde campagne en vocht voor haar leven. Amnesty
International steunde haar in haar strijd. In 2013 kreeg ze de levensreddende ingreep.

WAT ALS…
je ontdekte dat je zwanger was? De dokters vertellen je dat je zal sterven als je de baby krijgt.
Ook jouw kindje zal dood geboren worden. Het is wettelijk niet toegestaan om je
zwangerschap te beëindigen. Wat zou je doen?

HET VERHAAL VAN TOM - BELGIË
Tom werd gekidnapt en brutaal verkracht door een man die hij niet kende. Een week nadat hij
de feiten aangegeven had bij de politie, had hij nog steeds geen begeleiding gekregen. Hij
raapte al zijn moed samen om een lichamelijk onderzoek te laten uitvoeren om sporen van de
verkrachting te verzamelen. Dit onderzoek duurde meer dan een uur en was erg confronterend.
Uiteindelijk werden de bewijsstukken niet geanalyseerd en evenmin gebruikt in het
gerechtelijk onderzoek. Een half jaar later besluit hij om de strijd tegen de daders op te geven.
De officiële cijfers voor verkrachtingen in België zijn hallucinant hoog: in 2013 werden er
volgens politiestatistieken per dag gemiddeld 8 klachten voor verkrachting ingediend. 44%
van de verkrachtingszaken bij het parket (2009-2011) werden geseponeerd (zonder gevolg
geklasseerd): daarvan 56% wegens gebrek aan bewijzen en 17% omdat de dader onbekend
was. Veel slachtoffers van verkrachting geven het misdrijf niet meer aan. Meer dan 90% van
de seksuele delicten worden niet bij de politie aangegeven.
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WAT ALS…
je brutaal verkracht werd? Je wordt niet doorverwezen naar slachtofferhulp. De bewijsstukken
van jouw verkrachting worden niet geanalyseerd noch gebruikt. Wat zou je doen?

HET VERHAAL VAN GLORIA – ZUID-AFRIKA
Gloria is een meisje van 19 en sedert twee jaar mama. Ook al had Gloria op school een beetje
seksuele voorlichting gekregen, toch voelde Gloria zich te onzeker om aan haar vijf jaar oudere
vriend te vragen om een condoom te gebruiken. Gloria wandelde maar liefst een half uur tot
aan een kliniek waar ze om een zwangerschapstest vroeg. In plaats van haar te helpen, schold
het ziekenhuispersoneel haar uit: “Hoe stom kan je zijn om zo jong zwanger te worden! Je
bent niet eens getrouwd!” Gloria verliet de kliniek zonder test en nam zich voor om nooit meer
terug te keren.
Gloria ging terug naar de kliniek toen ze acht maanden ver was, op advies van haar buurvrouw.
Ook toen werd ze beledigd door het ziekenhuispersoneel. Ze werd ook verplicht om een
standaard HIV-test ondergaan en die bleek positief. Zwangere vrouwen en kersverse moeders
sterven er erg vaak.

WAT ALS…
je weinig seksuele opvoeding kreeg in school en het niet aangedurfd hebt jouw vriendje te
vragen een condoom te gebruiken? Ondertussen ben je zwanger en seropositief. In de kliniek
word je uitgescholden omdat je op zo’n jonge leeftijd seks gehad hebt. Wat zou je doen?
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5. MY BODY MY RIGHTS SUPERHELD!
(Brainstorm voor mensenrechtenactivisme, 70 min)

DOELSTELLING
De deelnemers laten brainstormen over strategieën om seksuele en reproductieve rechten te
promoten.
Een boost geven aan het zelfvertrouwen van de deelnemers omtrent hun individuele capaciteit
om positieve maatschappelijke veranderingen te verwezenlijken.

BENODIGDHEDEN
Blanco papieren, stiften, kleurpotloden, uitgeprinte Schrijf-ze-VRIJ-pakketten, enz.

ACTIVITEIT
Superheld voor seksuele en reproductieve rechten (10 min)
 Laat de (klas)groep kort reflecteren over onderstaande vragen:
o Hebben jullie een favoriete superheld? (uit films, boeken of het echte
leven)
o Wat zijn de eigenschappen van deze superheld?
o (Waarom wordt Spiderman bijvoorbeeld als een held beschouwd?)
o Wat zouden de eigenschappen van een superheld voor seksuele en
reproductieve rechten zijn?
o Welke boodschap zou deze ‘My Body My Rights’-superheld verkondigen?
o Welke acties zou deze superheld ondernemen?
Teken een cover van een nieuw stripverhaal (20 min)
 Laat de deelnemers zich in groepjes van drie tot vier personen indelen.
 Vraag hen om samen een cover te maken van een stripverhaal. Op de cover tekenen ze
hun nieuw gecreëerde ‘My Body My Rights’- superheld. Ze geven hun cover van het
stripverhaal ook een gepaste titel.
 Bij het maken van hun cover kunnen ze nadenken over:
o De gemeenschap waar de superheld leeft en welke vormen van seksueel en
reproductief onrecht er plaatsvinden.
o De speciale krachten die de held nodig heeft om zijn gemeenschap te
redden.
o Hoe de superheld de gemeenschap zal redden.
Tip: om tijd te winnen kan je deze stap ook meegeven als huiswerk (individueel of in
groepjes).
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Tentoonstelling (20 min)
Vraag nu de groepjes om hun cover voor te stellen aan de ganse klas. Dit kan in de vorm van
een soort van ‘beurs’ waarbij je met de ganse (klas)groep de verschillende covers bekijkt en
dan om feedback vraagt.
Reflectie (20 min)
Laat de groep nadenken over onderstaande vragen:
 Stel dat onze nieuw gecreëerde superhelden geen speciale krachten meer hadden. Op
welke manier zouden ze toch nog hun doelstelling kunnen bereiken?
 Op welke manier zouden jullie zelf een superheld voor seksuele en reproductieve
rechten kunnen zijn:
o In deze school / onder vrienden?
(hierbij kan je de actietips ‘wat kunnen jongeren doen?’ uitdelen en/of
bespreken)
o Wereldwijd?
(hierbij kan je de voorbeeldbrieven van Schrijf-ze-VRIJdag introduceren)

6. HET VERHAAL VAN GLORIA (LEESVAARDIGHEID, 30 MIN)
DOELSTELLING
De deelnemers de verschillende aspecten van seksuele en reproductieve rechten leren kennen
door het lezen van een waar gebeurd verhaal.
Deelnemers vertrouwd maken met de context van de briefschrijfactie voor Zuid-Afrika.

ACTIVITEIT
Vraag de deelnemers om:
 onderstaande tekst te lezen en daarna het blad met als titel ‘seksuele en reproductieve
rechten in een notendop’ (zie p. 16 en 17) en de bijlage ‘mensenrechten op een rijtje’.
 schendingen van seksuele en reproductieve rechten te onderstrepen. Ze dienen elke
onderstreepte schending een nummer te geven, en dan onder de tekst de verschillende
categorieën weer te geven (bv. Nr.1 = schending van het recht op informatie over
seksualiteit en reproductie; Nr. 2 = schending van het recht om te trouwen, enz.).
 na te denken over de volgende vragen:
o Wat zou jij doen mocht je in Gloria’s schoenen staan?
o Krijgt Gloria, naast schendingen van haar seksuele en reproductieve
rechten ook te maken krijgt met schendingen van andere mensenrechten?
Omcirkel een aantal rechten in het ‘mensenrechten op een rijtje’ en leg uit
waarom je denkt ook deze rechten geschonden worden.
o Welke acties zouden de situatie van meisjes als Gloria verbeteren?
Na de activiteit kunnen geïnteresseerde jongeren een brief schrijven om de schendingen van
seksuele en reproductieve rechten te stoppen (zie voorbeeldbrieven).
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HET VERHAAL VAN GLORIA
Gloria is een meisje van negentien en is mama van een tweejarig dochtertje. Ze weet niet waar
de vader van haar dochtertje is. Hij verliet Gloria toen ze hem vertelde dat ze zwanger was.
Gloria en haar dochtertje wonen bij de gehandicapte moeder van Gloria en bij haar
grootmoeder. Ook haar vier broertjes en zusjes wonen nog thuis. Gloria heeft geen werk. De
familie overleeft met financiële steun van de overheid.
Gloria verliet de school toen haar moeder gehandicapt werd. Ze was toen vijftien jaar. Op
school had ze maar een klein beetje seksuele voorlichting gekregen. Gloria voelde zich te
onzeker om aan haar vijf jaar oudere vriend te vragen om een condoom te gebruiken. Hij was
het trouwens die opmerkte dat ze zwanger was, Gloria was zich nog van niets bewust.
Gloria was bang voor de reactie van haar familie. Ze wandelde maar liefst een half uur tot aan
een kliniek waar ze om een zwangerschapstest vroeg. In plaats van haar te helpen, schold het
ziekenhuispersoneel haar uit: “Hoe stom kan je zijn om zo jong zwanger te worden! Je bent
niet eens getrouwd!” Gloria verliet de kliniek zonder de test en nam zich voor om nooit meer
terug te keren.
Haar vriendje zei dat hij niet klaar was voor een kind en dat ze een abortus moest laten
uitvoeren. Gloria wist dat ze nog jong was maar voelde ook de drang om haar kindje te
beschermen. Haar vriend verbrak hun relatie definitief.
Gloria ging terug naar de kliniek toen ze acht maanden ver was, op advies van haar
buurvrouw. Ook dan werd ze beledigd door het ziekenhuispersoneel. Ze werd ook verplicht om
een standaard HIV-test ondergaan en die bleek positief. Ze kreeg de nodige medicatie om
haar baby te beschermen.
Toen Gloria moest bevallen, moest ze een dure privétaxi nemen tot aan de dichtstbijzijnde
kliniek. In die kliniek werd besloten dat ze in een andere kliniek moest bevallen, 46 km
verderop. Er was echter geen ambulance beschikbaar dus moest ze wachten tot de andere
kliniek een ambulance kon sturen. Toen ze eindelijk in de andere kliniek aankwam, werd ze zo
goed als aan haar lot overgelaten. Ze kreeg geen pijnstillers, geen eerste onderzoek en werd
gedurende enkele uren alleen gelaten in haar kamer. Toen ze voelde dat haar baby elk
moment kon geboren worden, ging Gloria op zoek naar een verpleegster. De verpleegster
stuurde haar eerst naar het toilet en pas na lang aandringen onderzocht ze Gloria. Het hoofdje
van de baby was al zichtbaar. Er werden enkele verpleegsters bij geroepen. Er was geen dokter
aanwezig bij de bevalling.
De volgende dag werd ze opgehaald door haar neef. Ze moest eerst drie kwartier wandelen tot
aan een taxihalte. Na de taxirit wachtte haar nog een wandeling van een half uur naar huis.
Haar dochtertje is nu een stevige peuter van twee jaar. Gloria hoopt dat ze haar school kan
afmaken. Ze droomt ervan om ooit een maatschappelijk werker te worden.
Het verhaal van Gloria is een voorbeeld van wat moeders kan overkomen in Zuid-Afrika.
Zwangere vrouwen en kersverse moeders sterven er erg vaak.
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MENSENRECHTEN OP EEN RIJTJE
Na de Tweede Wereldoorlog, in 1948, hebben heel veel landen afgesproken welke
mensenrechten er moeten zijn. Ze beseften namelijk dat die afspraken nodig zijn zodat
iedereen veilig kan leven. Alle mensenrechten zijn verzameld in de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens (UVRM). In die UVRM zijn verschillende artikelen
opgenomen. Ieder artikel bespreekt een mensenrecht. Iedereen heeft dus rechten die overal
en altijd gelden. Dus ook voor jou!
1. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
2. De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent.
3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
4. Slavernij is verboden.
5. Foltering is verboden, net als wrede en vernederende behandeling of bestraffing.
6. Je hebt het recht om erkend te worden voor de wet, waar je ook bent.
7. De wet is voor iedereen gelijk en moet iedereen gelijke bescherming bieden
8. Als je onrecht wordt aangedaan, heb je recht op rechtshulp.
9. Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.
10. Je hebt het recht op een eerlijke rechtszaak met een onpartijdige rechter.
11. Je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is.
12. Je hebt recht op privacy en op bescherming van je goede naam.
13. Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag ieder land (ook je eigen)
verlaten.
14. Als je rechten worden bedreigd, mag je vluchten naar een ander land.
15. Je hebt recht op een nationaliteit.
16. Je mag trouwen en een gezin stichten met wie je wil.
17. Je hebt recht op eigendom.
18. Je mag je eigen godsdienst kiezen en daarnaar leven.
19. Je hebt het recht op informatie, mag je eigen mening vormen en die ook uiten.
20. Je mag lid worden van een vereniging en er zelf één oprichten.
21. Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zichzelf daarvoor verkiesbaar stellen.
22. Je hebt recht op economische, culturele en sociale voorzieningen in je land.
23. Je hebt recht op werk en een studie naar keuze.
24. Je hebt recht op rust en vrije tijd.
25. Je hebt recht op genoeg om van te leven.
26. Je hebt recht op onderwijs.
27. Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur.
28. Landen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd.
29. De wetten van de democratie moeten de mensenrechten beschermen.
30. Geen van deze rechten mag worden misbruikt.
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7. FILMFRAGMENTEN (REFLECTIE, 45 MIN)
DOELSTELLING
De deelnemers Amnesty International en het thema van deze Schrijf-ze-VRIJdag leren kennen.
De deelnemers laten nadenken over het belang van seksuele en reproductieve rechten in hun
eigen omgeving.

ACTIVITEIT
Bekijk de verschillende filmfragmenten op dvd of via www.aivl.be/schrijfzevrijdag . Je kan
de deelnemers daarna (al dan niet in kleine groepjes) een aantal vragen stellen om het
nadenken over Amnesty International en de ‘My Body My Rights’-campagne te stimuleren.
VOORBEELDVRAGEN:
Hoe gaat Amnesty International te werk? Op welke manieren verdedigt de organisatie de
mensenrechten van Bing? (‘Gebruik je macht’)
Geef een aantal voorbeelden van schendingen van seksuele en reproductieve rechten die de
jongeren vermelden. (‘Wat wil je later worden?’)
Welk recht van Azim wordt hier volgens jou geschonden? Wat zou jij doen mocht je in zijn
schoenen staan? Komen zulke situaties volgens jou ook in België voor? Zou de situatie meer
acceptabel voor je zijn mocht Azim een meisje zijn? (‘Recht om te kiezen: Azim’s verhaal)
Wat is er gebeurd in dit filmpje? Wie zijn rechten werden geschonden? Gebeurt dit ook in jouw
omgeving? Hoe zouden we zo’n situaties kunnen voorkomen? (‘Sexting’)
Wat toont dit filmpje? Welk recht heeft dit koppel nog niet verworven? Mogen holebikoppels in
België trouwen? (‘Het is tijd’)
Laat de jongeren op het einde van de denkoefening brainstormen over welke acties ze
eventueel samen kunnen ondernemen om seksuele en reproductieve rechten te verdedigen (in
klas, onder vrienden of wereldwijd). Geef hen ook een kans om brieven te schrijven.
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ANTWOORDEN
Het verhaal van Gloria:
 Schending van recht op toegang tot kwalitatief hoogstaande seksuele opvoeding,
seksuele en reproductieve gezondheid, mensenrechten en gendergelijkheid
 Schending van het recht om informatie te vragen en ontvangen over seks,
voorbehoedsmiddelen en diensten voor seksuele gezondheid
 Schending van recht om beslissingen te maken over haar eigen gezondheid, lichaam,
seksleven en identiteit
 Schending van het recht om al dan niet kinderen te krijgen
 Schending van het recht om te beslissen wanneer men kinderen krijgt en hoeveel
 Schending van het recht om te beslissen welk type familie men wil stichten (met of
zonder partner)
 Schending van het recht op toegang tot kwalitatieve, geïntegreerde dienstverlening voor
seksuele en reproductieve gezondheidszorg
 Schending van het recht om beslissingen te maken over haar eigen gezondheid,
lichaam, seksleven en identiteit
Voorbeelden van schendingen van andere mensenrechten:







Recht
Recht
Recht
Recht
Recht
Enz.

op
op
op
op
op

privacy
werk en een studie naar keuze
genoeg om van te leven
sociale, culturele en economische voorzieningen in je land
onderwijs

VOORBEELDBRIEVEN
ZUID-AFRIKA: VROUWEN IN LEVENSGEVAAR (NEDERLANDSTALIGE ACTIE)
De moedersterfte in Zuid-Afrika is erg hoog. Per 100.000 geboorten sterven er maar liefst
269 moeders. In het district Gert Sibande is de moedersterfte in de afgelopen jaren zelfs nog
toegenomen. Triest, vooral als je weet dat heel wat van deze sterfgevallen perfect te
voorkomen zijn. Discriminatie in de gezondheidszorg, beperkte budgetten en slechte
transportmogelijkheden waardoor zwangere vrouwen soms uren onderweg zijn voor een
medisch onderzoek of de voor de bevalling, zorgen ervoor dat de seksuele en reproductieve
rechten van meisjes en vrouwen niet worden gerespecteerd.
Schrijf een brief naar de Zuid-Afrikaanse ambassade in België en vraag dat de seksuele en
reproductieve rechten van deze vrouwen gerespecteerd worden.
Stuur je brief naar:
Ambassade Zuid-Afrika
Ambassadeur Mxolisi Nkosi
Montoyerstraat 17-19
1000 Brussel
Posttarief: Prijs per stuk: € 1.17 - prijs per volumeaankoop: 1,07 €

Voorbeeldbrief:
(plaats, datum)
Geachte ambassadeur Nkosi,
Ik schrijf deze brief omdat ik bezorgd ben over de situatie van zwangere meisjes en vrouwen
op het platteland in Zuid-Afrika, bijvoorbeeld in Gert Sibande. Ondanks de gewaardeerde
inspanningen van de regering, blijft de moedersterfte in Zuid-Afrika hoog.
De regering heeft de taak om de seksuele en reproductieve rechten van meisjes en vrouwen te
beschermen. Ik hoop dat alle mogelijke problemen die deze rechten in de weg staan
weggewerkt zullen worden. Wilt u aub genoeg budget vrijmaken, het transportsysteem
aanpakken en ervoor zorgen dat meisjes voldoende informatie over hun rechten krijgen? Ook
zou het goed zijn om de gezondheidsdiensten meer toegankelijk te maken. Als u meewerkt om
een einde te maken aan de discriminatie van meisjes en vrouwen, kunnen ze ten volle van
hun rechten genieten.
Met vriendelijke groet,

(Naam, handtekening)
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ZUID-AFRIKA: VROUWEN IN LEVENSGEVAAR (ENGELSTALIGE ACTIE)
Schrijf een brief naar de Zuid-Afrikaanse autoriteiten en vraag dat de seksuele en
reproductieve rechten van deze meisjes en vrouwen gerespecteerd worden.
Stuur je brief naar:
Chair of the Inter-Ministerial Task Team on Service Delivery
Pravin Gordhan
Pretoria, 0001
ZUID-AFRIKA
Posttarief: Prijs per stuk: € 1,39 - prijs per volumeaankoop: 1,29 €

Voorbeeldbrief:
(plaats, datum)
Dear Minister Gordhan,
I am deeply concerned about the risks faced by pregnant women and girls in relation to their
right to maternal health in rural areas in South Africa, and in particular Mkhondo Local
Municipality, Mpumalanga Province.
I applaud the Department of Health’s commitment to improving maternal health outcomes
and commend the many advances made in combating preventable maternal deaths. It is
distressing to learn however that maternal mortality has more than doubled in Gert Sibande
District in one year time.
Government authorities have obligations to respect, protect and fulfil women and girls’ right to
health and their sexual and reproductive rights. This requires the removal of all barriers
interfering with their access to health services, education and information, contraception and
family planning, including financial barriers and barriers related to accessing necessary
transport.
In respect of these obligations, I urge the Honourable Minister to ensure that the South
African government recognises that gendered barriers to accessing healthcare services exist
and to implement a multi-department approach to combatting maternal mortality and
morbidity, HIV/AIDS and gender-based discrimination. In particular, I urge you to ensure
adequate budgetary resources are allocated by all departments and that regular feedback is
provided to Parliament on progress in line with resources allocated and commitments made.
Yours sincerely,

(Naam, handtekening)

Amnesty International

Schrijf-ze-VRIJdag 2014

59

ZUID-AFRIKA: VROUWEN IN LEVENSGEVAAR (SOLIDARITEITSACTIE)
In Zuid-Afrika sterven heel veel zwangere vrouwen en kersverse moeders. Ze geraken niet tot
in de kliniek, en eens ze daar zijn worden ze er uitgescholden. Bovendien krijgen vele meisjes
onvoldoende seksuele opvoeding. Amnesty International wil dat deze vrouwen een beter leven
krijgen. Wat wens jij hen toe? Maak een mooie tekening, of schrijf hen een mooi Engelstalig
gedicht, om hen te steunen.
Jouw tekening of gedicht mag ook verwijzen naar de volgende seksuele en reproductieve
rechten:
 Het recht om beslissingen te maken over jouw eigen gezondheid
 Het recht om informatie te krijgen over seksualiteit
 Het recht op dienstverlening voor seksuele gezondheid (bv: klinieken moeten bereikbaar
zijn)
 Het recht op privacy in de kliniek
 Het recht om te kiezen of je seks wil hebben of niet
 Het recht op voorbehoedmiddelen.
Algemene toon van je boodschap:
 Niet beschuldigend, maar vriendschappelijk en positief
 Enkele voorbeelden van de boodschap naast de tekening:
 In school I learned that we all have sexual and reproductive rights. I support you and
hope that you won’t need to wait hours for an ambulance to go to a clinic.
 In school I learned that we all have sexual and reproductive rights. I support you and
wish your privacy will be respected in the clinic.
 In school I learned that we all have sexual and reproductive rights. I support you and
hope that the government will make sure that you get all necessary information and
services so that you stay in good health.
Posttarrief: consulteer

www.bpost.be/site/nl/residential/stamps/stamps/international.html
Stuur je tekening of gedicht naar:
Inhabitants of Mkhondo, Mpumalanga
c/O Amnesty International
3 on Glenhove
Melrose Estate
Johannesburg 2196
ZUID-AFRIKA
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EL SALVADOR: TOTAALVERBOD ABORTUS BRENGT VROUWEN IN GEVAAR
In El Salvador heerst een totaalverbod op abortus. Abortus is absoluut verboden en er bestaan
geen uitzonderingen op de regel. Zwangerschappen ten gevolge van een verkrachting mogen
niet afgebroken worden. Zelfs wanneer het leven van de moeder in gevaar is, blijft deze
ingreep verboden. De abortuswetgeving in El Salvador is daarom een van de strengste
wereldwijd. Maar een paar andere landen kennen ook zo’n totaalverbod en passen het toe. Het
merendeel van de landen gaat niet zo ver omdat zo'n wetgeving risico’s inhoudt voor de
gezondheid van meisjes en vrouwen.
Deze extreme wetgeving is wreed en discriminerend en moet ingetrokken worden.
Criminaliseren van abortus is een vorm van geweld tegen vrouwen.
Stuur voor 1 december een brief naar de autoriteiten van El Salvador en vraag om abortus te
decriminaliseren. Vrouwen moeten een legale en veilige abortus kunnen krijgen wanneer hun
zwangerschap levensbedreigend is of het gevolg is van een verkrachting. Bovendien moeten de
autoriteiten eindelijk werk maken van de toepassing van de speciale wet aangaande geweld
tegen vrouwen.
Stuur je brief naar:
President of the Republic Mauricio Funes Cartagena
Casa Presidencial.
Alameda Dr. Manuel E. Araujo NO 55OO
San Salvador
EL SALVADOR
Posttarief: Prijs per stuk: € 1,39 - prijs per volumeaankoop: 1,29 €.

Voorbeeldbrief:
(plaats, datum)
Dear President,
I write to you out of deep concern for the situation of pregnant women in El Salvador. Abortion
is totally prohibited even when the pregnancy is the result of rape or when the mother’s life is
in danger. I call on you to decriminalise abortion on all counts; provide women and girls with
access to safe and legal abortion services when the pregnancy is a risk to their lives or health,
or when the pregnancy is a result of rape.
I also call on you to fully implement the 2012 Special Law Against Violence against Women,
in particular with regard to access to justice, protection and the provision of psycho-social
support to survivors.
Yours sincerely,
(Naam, handtekening)
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WORKSHOP MY BODY MY RIGHTS
In de week van de Schrijf-ze-VRIJdag gaan er verschillende facilitators op pad. Zij brengen het
thema “My Body My Rights” dichter bij jongeren met een interactieve workshop over
mensenrechten en Amnesty International.
Praktische vereisten:
 Het publiek telt niet meer dan 25 leerlingen per groep
 Er is steeds een leerkracht aanwezig.
 De onkostenvergoeding bedraagt 60 euro voor één lesuur en 100 euro voor één dagdeel.
Wil je een facilitator uitnodigen? Stuur een mail naar NickV@aivl.be en/of SarahC@aivl.be. Let
op: het aantal facilitators is nog erg klein en als het aantal aanvragen erg hoog is, zal het niet
mogelijk zijn om op elke uitnodiging in te gaan. We stellen echter alles in het werk om aan zo
veel mogelijk aanvragen te voldoen.

AFFICHES, KLEEFTATTOOS OF DVD BESTELLEN
Wie het Schrijf-ze-VRIJpakket aanvroeg per post, vindt er twee affiches bij. Je kan de affiche
ook downloaden. Als je graag nog kleeftattoos (maximum 400), enkele gedrukte affiches
(maximum 15) of een dvd (maximum 1) ontvangt dan kan je die gratis bestellen. Je ontvangt
de affiches, kleeftattoos en/of dvd dan per post.
Bestellen kan via www.amnesty.be/schrijfzevrijdag

CONTACT
Vragen of opmerkingen over de Schrijf-ze-VRIJdag? Neem contact op met:
Nick Vanden Broucke / NickV@aivl.be of Sarah Claes / SarahC@aivl.be
Amnesty International Vlaanderen vzw
Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen
T: 03/271.16.16 - F: 03/235.78.12 - www.amnesty.be
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BEELDMATERIAAL
Beeldmateriaal is zowel online op www.aivl.be/schrijfzevrijdag als op dvd (zie hierna)
beschikbaar.

BESCHRIJVING
GEBRUIK JE MACHT …
Op welke manier vecht Amnesty International voor mensenrechten?
Duur: 1 minuut, 24 seconden.
Geschikt voor alle leeftijden.
Nederlands.
Tekenfilm.

WAT WIL JE LATER WORDEN?
Jongeren krijgen de vraag wat ze later willen worden. Alle stigma’s over seksualiteit en
voortplanting worden bovengehaald.
Duur: 1 minuut 44 seconden.
Geschikt vanaf 12 jaar.
Engels met Nederlandse ondertiteling.
Fictie.

SEXTING
Een meisje laat haar ex-vriendje weten wat ze denkt over zijn gedrag online…
Duur: 46 seconden.
Geschikt vanaf 13 jaar.
Nederlands.
Fictie.
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HET RECHT OM TE KIEZEN: AZIM’S VERHAAL
Azim ontdekt wat zijn ouders voor hem in petto hebben.
Duur: 1 minuut 42 seconden.
Geschikt vanaf 10 jaar.
Engels met Nederlandse ondertiteling.
Fictie.

HET IS TIJD …
Een romantisch moment dat velen niet gegund wordt.
Duur: 1 minuut 55 seconden.
Geschikt vanaf 10 jaar.
Fictie.

EEN GEBROKEN LEVENSADER
De strijd van zwangere vrouwen en kersverse moeders in Zuid-Afrika.
Duur: ongeveer 5 minuten.
Geschikt vanaf 12 jaar.
Documentaire.

Deze films uitsluitend vertonen in kleine gezelschappen. Het is niet toegestaan
toegangsgelden te heffen, de film in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of aan derden te
verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van Amnesty International Vlaanderen vzw.
Copyright:
Amnesty International Vlaanderen vzw –
Kerkstraat 156 - 2060 Antwerpen - www.amnesty.be
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PARTNERS
Dit pakket kon niet tot stand komen zonder de waardevolle input van onze partnerorganisaties.
Hieronder stellen we ze even kort aan je voor.

CAVARIA: WWW.CAVARIA.BE
Çavaria is de koepelorganisatie voor holebi’s en transgenders in Vlaanderen en Brussel.
Çavaria komt op voor de belangen en gelijke rechten van holebi’s en transgenders in
Vlaanderen Brussel. Met zo’n 130-tal aangesloten verenigingen verspreid over heel het land is
het een levendige beweging met een zeer grote diversiteit.
Naast het ondersteunen van deze verenigingen en het werken aan gelijke kansen heeft çavaria
ook oog voor het onderwijs. Scholen en lerarenopleidingen kunnen een vorming boeken bij
çavaria om hun personeel te coachen en te werken aan een actief holebi- en
transgenderbeleid op school. Via de website www.çavaria.be/shop kunnen leerkrachten
informatiefolders, en educatief materiaal zoals de bank vooruit-map bestellen.

CHILD FOCUS: WWW.CHILDFOCUS.BE
De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen werkt onder de naam ‘Child
Focus’. Het is een stichting van openbaar nut. Zeven dagen op 7 en 24 uur op 24 stelt de
organisatie alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting
tegen te gaan, offline en online.
Om een verdwijning of seksuele uitbuiting te melden, gebruik één noodnummer: 116 000. Via
de chatlijn ‘nupraatikerover.be’ kunnen jongeren in alle vertrouwen over seksueel misbruik
praten. Mensen die op beelden van misbruik van kinderen op internet botsen, kunnen dit
anoniem melden via het burgerlijk meldpunt stopchildporno.be.

ELLA: WWW.ELLA.BE
‘Ella’ staat voor het kruispunt van gender en etniciteit. Ella wil actief werk maken van
kruispuntdenken in alle sectoren, naar de vrouwenbeweging en in het allochtone middenveld,
in onderwijs, sociale sector en welzijnssector.

JONG EN VAN ZIN: WWW.JONGENVANZIN.BE
Jong & Van Zin wil dat alle kinderen en jongeren authentiek en weerbaar kunnen deelnemen
aan en genieten van het samenleven. Daarom informeert en motiveert Jong & Van Zin je om
jezelf en de andere te ontdekken. Zelfbewuste en respectvolle keuzes te maken. Actief te
participeren en je voluit te engageren.
Jong & Van Zin gaat samen met jou op een positieve, ervaringsgerichte en participatieve
manier aan de slag rond scharniermomenten in je leven. Met thema’s die voor jou belangrijk
zijn en die je verdere (samen)leven vorm zullen geven.
We besteden bijzondere aandacht aan persoonlijke relaties en seksualiteit.
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SENSOA: WWW.SENSOA.BE
Sensoa is een dynamische organisatie, die niet enkel reageert maar ook anticipeert op
toekomstige ontwikkelingen. Om onze doelstellingen te realiseren, trachten we zoveel mogelijk
samen te werken met externe partners. Evidence based werken is essentieel. Wij kiezen voor
een aanpak die gebaseerd is op (bewezen) feiten.
Sensoa werkt niet enkel naar een algemeen publiek van jongeren en volwassenen, maar
ontwikkelt ook materiaal en acties voor een aantal kwetsbare groepen met specifieke
problemen op het vlak van seksuele gezondheid.
Ten slotte verdedigt Sensoa de seksuele rechten. Iedereen heeft recht op een maximale
ontplooiing van de eigen seksualiteit, waarbij er toestemming is van alle betrokkenen en men
zichzelf en de ander geen schade toebrengt.

VORMEN: WWW.VORMEN.ORG
Als expertisecentrum mensenrechten- en kinderrechteneducatie Vlaanderen heeft vormen vzw
als missie het aanbieden van mensenrechten- en kinderrechteneducatie aan kinderen,
jongeren en volwassenen in heel Vlaanderen, zowel in het onderwijs als in de vrije tijd. We
ontwikkelen educatief materiaal en begeleiden vormingen, waarbij we altijd participatief,
inclusief en zoveel mogelijk in samenwerking met partners te werk gaan. We zijn actief in alle
Vlaamse provincies en Brussel.
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BRONNEN
Comprehensive Sex Education: Research and Results. Advocates for Youth, September 2009.
Bekomen via http://www.advocatesforyouth.org/storage/advfy/documents/fscse.pdf
Engaging Men and Boys in Gender Equality and Health. UNFPA, Promunda and MenEngage
toolkit on how to establish programmes, advocacy and research that engage men and boys on
sexual and reproductive health and rights and gender equality.
Available in English, French, and Russian. Bekomen via
https://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/6815
Exclaim! Young people’s guide to sexual rights: an IPPF declaration, International Planned
Parenthood Federation, p. 8, april 2011.
Feiten en Cijfers: Seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover en door kinderen en
jongeren, Sensoa, juni 2011.
Geslachtsgemeenschap op jonge leeftijd: Wat maakt het een positieve ervaring?, UGent,
2012.
Promoting research to prevent Child Maltreatment, Wereldgezondheidsorganisatie, september
2012.
Respect my rights, respect my dignity, module three – sexual and reproductive rights are
human rights, pilot version, Amnesty International, 2014.
Sandesh Sivakumaran (2007), Sexual Violence Against Men in Armed Conflict, The European
Journal of International Law, Vol. 18 no. 2. Bekomen via
http://www.ejil.org/pdfs/18/2/224.pdf

WEBSITES
www.allesoverseks.be
www.jeugdonderzoekplatform.be
www.sensoainternationaal.be
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COLOFON
Het pakket ‘My Body My Rights’ voor de Schrijf-ze-VRIJdag 2014 is een productie van
Amnesty International Vlaanderen.
Werkten mee: Eva Berghmans, Nina Berghmans, Anaïs Fayt, Danielle Hennaert, Hugo Pluym,
Lore Van Welden en Han Verleyen.
Algemene redactie: Nick Vanden Broucke
Foto cover en affiche: Wouter Missiaen

Met dank aan Sensoa, Child Focus, Ella, Vormen vzw, çavaria en het
mensenrechteneducatieteam van het Internationaal Secretariaat van Amnesty International
voor hun waardevolle bijdrage bij het samenstellen van dit pakket.
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