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INLEIDING
Voor je ligt het pakket van de Schrijf-ze-VRIJdag. Met dit pakket willen we kinderen en jongeren laten
kennismaken met mensenrechten in het algemeen en het werk van Amnesty International in het
bijzonder. Daarnaast willen we hen laten stilstaan bij hun eigen houding en hen aanzetten tot actie.
Speciaal voor het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs ontwikkelden we
een heus stripverhaal met bijhorende werkblaadjes.
We hebben activiteiten opgenomen die duidelijk maken wat het concept van mensenrechten inhoudt
en welke mensenrechten in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staan, evenals
activiteiten die specifiek het emancipatorische, het empathie-verhogende dan wel het solidaire
karakter van mensenrechten benadrukken. Belangrijk is dat alle activiteiten actiegericht worden
opgevat.
Dit Schrijf-ze-VRIJ-pakket bestaat uit verschillende delen. Eerst geven we achtergrondinformatie
over mensenrechten en mensenrechteneducatie: hoe kunnen jouw leerlingen leren over, door en
voor mensenrechten? We staan ook even stil bij de impact die Amnesty heeft op het leven van
mensen van wie rechten geschonden worden.
Met de activiteiten die bij de strip horen, kan je het thema van mensenrechten aanbrengen in de klas.
Het beeldmateriaal bij dit pakket is hierbij een mooie aanvulling. Je kan de activiteit(en) en filmpjes
uitkiezen die het best aansluiten bij jouw verwachtingen en de noden van jouw klasgroep.
ië.
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MENSENRECHTEN ZIJN VOOR IEDEREEN
LEREN OVER, DOOR EN VOOR MENSENRECHTEN
Dit pakket bevat een aantal activiteiten die je kan gebruiken voor mensenrechteneducatie in jouw
klas. In dit deel lichten we toe wat we hieronder verstaan: je leerlingen leren over mensenrechten
(inhoud), door mensenrechten (methode) en voor mensenrechten (doel).

LEREN OVER MENSENRECHTEN1
Mensenrechten zijn rechten waar mensen
aanspraak op kunnen maken louter en alleen
omdat ze mensen zijn. Ze hoeven dus niet
"verdiend" te worden. Ze kunnen ook niet
afgenomen worden. Mensenrechten gelden voor
iedereen - van welke leeftijd ook, waar je ook
woont, …
Uiteindelijk is de eis naar mensenrechten een
morele eis die berust op morele waarden. De meeste mensen vinden het bijvoorbeeld
vanzelfsprekend dat niemand een ander persoon van het leven mag beroven. Zo uitgedrukt, heeft de
idee van mensenrechten weinig steun nodig. Quasi iedereen kan zich hierin vinden omdat we
allemaal, in onze eigen omstandigheden, erkennen dat er bepaalde aspecten zijn aan ons leven die
onschendbaar zijn. Niemand zou die aspecten mogen schenden omdat ze essentieel zijn voor ons
wezen, voor wie we zijn en voor wat we zijn.
Twee sleutelwaarden liggen aan de basis van het begrip mensenrechten. De eerste is “menselijke
waardigheid” en de tweede is “gelijkheid”. Mensenrechten zijn eigenlijk een (poging tot) definitie van
die basisstandaarden die nodig zijn voor een leven in waardigheid. Hun universaliteit is afgeleid uit de
gedachte dat mensen op een gelijke manier behandeld moeten worden. Deze twee sleutelwaarden
zijn nauwelijks controversieel. Daarom krijgen mensenrechten steun van vrijwel elke cultuur en religie
in de wereld. Mensen zijn het er doorgaans mee eens dat de macht van de staat of een bepaalde groep
individuen niet onbeperkt of willekeurig mag zijn. Er moet gestreefd worden naar een jurisdictie die
de menselijke waardigheid van alle individuen binnen een staat nastreeft.
De basis van alle mensenrechten vinden we in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
(UVRM), die in 1948 aangenomen werd door de Verenigde Naties om de gruwelen van de Tweede
Wereldoorlog in de toekomst uit te bannen. Hoewel de UVRM geen echt "verdrag" is, waarop je
rechtstreeks aanspraak kan maken, komen alle mensenrechten die erin opgenomen zijn wel terug in
latere verdragen, waaruit je wel rechten en plichten kan putten.
o
o

o

1 Naar

Mensenrechten gelden in gelijke mate voor alle mensen.
Mensenrechten zijn universeel: ze zijn altijd hetzelfde voor alle mensen waar ook op de
wereld. Je hebt geen mensenrechten omdat je burger van een bepaald land bent, maar omdat
je een lid bent van de menselijke familie. Dit betekent ook dat zowel kinderen als volwassenen
mensenrechten hebben.
Mensenrechten zijn onvervreemdbaar: je kunt deze rechten niet verliezen, net zo min als je
kan ophouden een mens te zijn.

Raad van Europa, Compasito: www.eycb.coe.int/compasito.
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o
o

o

o

Mensenrechten zijn ondeelbaar: niemand kan een recht afnemen omdat het ‘minder
belangrijk’ of ‘niet essentieel’ is.
Mensenrechten zijn onderling afhankelijk: samen vormen mensenrechten een
complementaire structuur. Je kans om te participeren in lokale besluitvorming is bijvoorbeeld
direct afhankelijk van je recht op vrije meningsuiting, op vereniging, op onderwijs en zelfs op
het verkrijgen van de levensbehoeften.
Mensenrechten zijn een weerspiegeling van de fundamentele levensbehoeften. Zonder
mensenrechten kan een mens geen waardig leven leiden. Inbreuk doen op iemands
mensenrechten betekent dat je die persoon behandelt alsof hij of zij niet menselijk is.
Mensenrechten bevorderen betekent dat je eist dat de menselijke waardigheid van alle
mensen wordt gerespecteerd.
Bij het opeisen van deze rechten neemt iedereen ook verantwoordelijkheden op zich: om de
rechten van anderen te respecteren en om mensen van wie de rechten worden misbruikt of
ontzegd te steunen en te beschermen. Met het opnemen van deze verantwoordelijkheid ben
je solidair met alle andere mensen.

Voorlopers van de twintigste-eeuwse mensenrechten
Veel mensen zien de ontwikkeling van de mensenrechten als één van de grootste prestaties van de
twintigste eeuw. Maar mensenrechten zijn niet begonnen met de Verenigde Naties. Doorheen de
geschiedenis van de mensheid hebben maatschappijen systemen voor gerechtigheid ontwikkeld met
het oog op het welzijn van de maatschappij in haar geheel. Verwijzingen naar gerechtigheid,
eerlijkheid en menselijkheid komen voor in alle wereldreligies: boeddhisme, christendom,
confucianisme en Islam. Maar formele principes verschillen vaak van de praktijk. Tot in de achttiende
eeuw had geen enkele maatschappij, beschaving of cultuur, noch in de westerse, noch in de nietwesterse wereld, een wijd verspreide praktijk of visie over onvervreemdbare mensenrechten.
Documenten die bepaalde rechten verzekeren, zoals de Magna Charta (1215), de Engelse Bill of Rights
(1689), de Franse Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger (1789) en de Grondwet en Bill
of Rights van de Verenigde Staten (1791), zijn de geschreven voorlopers van veel huidige
mensenrechteninstrumenten. Maar de meeste van deze invloedrijke mijlpalen sloten vrouwen, veel
minderheden en leden van bepaalde sociale, religieuze, economische en politieke groepen uit. Geen
enkele weerspiegelt het fundamentele concept dat iedereen recht heeft op bepaalde rechten,
simpelweg omwille van zijn mens-zijn.
Andere belangrijke historische voorlopers van mensenrechten komen uit pogingen in de negentiende
eeuw om de slavenhandel te verbieden en grenzen te stellen aan de gruwelen van oorlog. De
Conventies van Genève bijvoorbeeld stonden aan de basis van het internationaal humanitair recht,
dat de manier waarop oorlogen gevochten zouden moeten worden en de bescherming van mensen
tijdens gewapende conflicten vastlegt. Ze beschermen in het bijzonder mensen die niet deelnemen
aan de gevechten en zij die niet langer kunnen vechten (bv. gewonden, zieke troepen en troepen die
schipbreuk geleden hebben, krijgsgevangenen).
Bezorgdheid over bepaalde kwetsbare groepen werd geuit door de Volkerenbond aan het einde van
de Eerste Wereldoorlog. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO, oorspronkelijk een agentschap
van de Volkerenbond, nu van de VN), bijvoorbeeld, maakt conventies op om werknemers te
beschermen, zoals de Conventie over de Minimumleeftijd (1919), de Conventie over Dwangarbeid
(1930) en de Conventie over de Veertigurenweek (1935).
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Hoewel deze vroege documenten zeker hun belang hebben, bouwt het internationale
mensenrechtenkader vooral op documenten van de Verenigde Naties.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Twee belangrijke invloeden halverwege de twintigste eeuw
dreven mensenrechten de globale arena en het bewustzijn
van mensen over de hele wereld in. De eerste was de strijd
van mensen in de kolonies die onafhankelijk wilden worden
van buitenlandse machten, waarbij ze verwezen naar
menselijke gelijkheid en het recht op zelfbeschikking.
De tweede katalysator was de Tweede Wereldoorlog. Dat
Nazi-Duitsland meer dan zes miljoen Joden, Roma,
homoseksuelen en personen met een beperking doodde,
vervulde de wereld met afschuw. Over de hele wereld
kwamen er stemmen op voor een standaard voor
mensenrechten om de internationale vrede te versterken en burgers te beschermen tegen misbruik
door regeringen. Deze stemmen speelden een cruciale rol in het oprichten van de Verenigde Naties
in 1945 en komen terug in haar grondwet, het Handvest van de VN.
Rechten voor alle leden van de menselijke familie werden voor het eerst vastgelegd in de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), één van de eerste initiatieven van de net
opgerichte Verenigde Naties. Deze dertig artikelen vormen samen een allesomvattende verklaring,
met economische, sociale, culture, politieke en burgerlijke rechten. De Verklaring is zowel universeel
(ze is van toepassing op mensen over de hele wereld) als ondeelbaar (alle rechten zijn even belangrijk
voor de volledige realisatie van iemands menselijkheid). Verder in dit pakket vind je zowel de
complete tekst als een kindvriendelijke versie van de UVRM.

Het mensenrechtenkader
De UVRM is een verklaring. Ze heeft weliswaar intussen de status van internationaal gewoonterecht.
Maar omdat ze een verklaring is, houdt ze enkel een geheel
van principes in, die de lidstaten van de Verenigde Naties
op zich nemen in een poging om alle mensen een waardig
leven te bieden. Om de rechten die worden gedefinieerd in
de verklaring juridisch volledig afdwingbaar te maken,
moesten ze worden neergeschreven in documenten die
verdragen genoemd worden. Om politieke en procedurele
redenen werden de rechten verdeeld over twee
afzonderlijke verdragen, die elk een verschillende categorie
rechten aanpakte.
Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en
Politieke Rechten (IVBPR) verwoordt de specifieke,
vrijheidsgeoriënteerde rechten die een staat niet mag
afnemen van zijn burgers, zoals vrijheid van meningsuiting
en vrijheid van beweging.
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Het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR)
behandelt die artikels uit de UVRM die het recht op zelfbeschikking van het individu definiëren en het
recht op basisbehoeften, als eten, onderdak en gezondheidszorg, waarin de staat voor zover mogelijk
moet voorzien. De Algemene Vergadering van de VN nam beide verdragen aan in 1966.
Sinds de Universele Verklaring is aangenomen in 1948 heeft zij dienst gedaan als fundament voor de
twintig grote mensenrechtenverdragen. Samen vormen deze het mensenrechtenkader van de
Verenigde Naties.
Belangrijkste mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties
• Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van Genocide, 1948
• Internationaal Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen, 1951
• Verdrag inzake Slavernij, 1926, uitgebreid met een Protocol, 1953
• Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van elke Vorm van Rassendiscriminatie, 1965
• Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, 1966
• Verdrag inzake de Niet-Toepasbaarheid van Statutaire Beperkingen bij Oorlogsmisdaden
en Misdaden tegen de Menselijkheid, 1968
• Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen, 1979
• Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of
Bestraffing, 1984
• Verdrag inzake de Rechten van het Kind, 1989
• Internationaal Verdrag inzake de Bescherming van de Rechten van Alle Migranten
Werknemers en hun Familie, 1990
• Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Beperking, 2006
Zoals alle menselijke inspanningen zijn de Verenigde Naties en het mensenrechtenkader dat onder
haar bescherming is gevormd, niet perfect. Veel critici zeggen dat de wereld geen extra
mensenrechtenverdragen meer nodig heeft, maar de volledige uitvoering van de verdragen die er al
zijn. Anderen geloven dat er zoveel fouten in het VN-systeem zitten dat de hoge idealen en
standaarden die ze proberen te bereiken niet geloofwaardig zijn. Maar in vergelijking met de
geschiedenis van de mensheid staan zowel de VN als het mensenrechtenkader nog in hun
kinderschoenen. De uitdaging voor burgers van alle landen is om te werken aan effectievere VNinstellingen zonder de hoge idealen waarop de VN is gebouwd in gevaar te brengen.
Regionale mensenrechtenverdragen
Naast de Verenigde Naties, een wereldwijde organisatie, zijn er regionale organisaties, die ook
instrumenten voor mensenrechten ontwikkeld hebben. Deze regionale mensenrechtenverdragen
zijn bedoeld om de VN-verdragen te versterken, die het kader en de minimumstandaard blijven in alle
delen van de wereld.
Voorbeelden zijn:
o Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden (EVRM, ook bekend als Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) is
aangenomen in 1950 door de Raad van Europa en nu door 47 lidstaten geratificeerd;
o Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende.
Behandeling of Bestraffing, aangenomen in 1987 door de Raad van Europa;
o Europees Sociaal Handvest, aangenomen door de Raad van Europa in 1961 en herzien in 1996;
o Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens, aangenomen in 1969 door de Organisatie van
Amerikaanse Staten (OAS) en geldt voor de regeringen die het hebben geratificeerd uit Noord-,
Centraal- en Zuid-Amerika;
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o Afrikaans Handvest voor de Rechten van Mens en Volken, aangenomen in 1981 door de
Organisatie van Afrikaanse Eenheid (OAE).
Mensenrechtenmechanismen van de Raad van Europa
Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is het oudste en sterkste van al deze regionale
mensenrechtensystemen, met standaarden voor Europa die soms de standaarden van internationale
mensenrechtenverdragen overtreffen. De achtentwintig staten die lid zijn van de Europese Unie zijn
ook lid van de Raad van Europa, en dus juridisch verplicht om de mensenrechten te erkennen en te
respecteren in hun nationale wetgeving, waarbij ze alleen hun toevlucht mogen zoeken tot
internationale mechanismen als een soort van ‘laatste uitweg’, als landelijke oplossingen niet
effectief blijken. Binnen de Raad van Europa wordt het Europees Verdrag uitgevoerd door het Comité
van Ministers en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, Frankrijk.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is een permanent gerechtshof dat individuele
klachten over de schending van het Europees Verdrag door iedereen die in het gebied van de lidstaten
woont, hoort en erover beslist. Het is een aanvulling op de mensenrechtengaranties die bestaan op
nationaal niveau.
Hoewel het Europees Verdrag en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nog altijd een
sleutelrol spelen in het mensenrechtenwerk van de Raad van Europa, heeft de organisatie
verschillende niet-gerechtelijke manieren ontwikkeld om de realisatie van mensenrechten in zijn
lidstaten te controleren en te ontwikkelen. De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie
(ECRI), bijvoorbeeld, is een onafhankelijk agentschap met experts. Deze Commissie controleert
racisme, xenofobie, antisemitisme en intolerantie op Europees niveau en doet aanbevelingen aan de
regeringen over hoe ze die feiten kunnen tegengaan. De ECRI werkt nauw samen met ngo’s.
Het Europees Sociaal Handvest (ESH, aangenomen in 1961,
herzien in 1996) garandeert sociale en economische
mensenrechten, zoals toereikende huisvesting, toegankelijke
gezondheidszorg, gratis primair en secundair onderwijs en
beroepsonderwijs, niet-discriminerende tewerkstelling en veilige
werkomgeving, juridische en sociale bescherming, eerlijke
behandeling van migranten en niet-discriminatie in elk
maatschappelijk domein. Het stelt een toezichtmechanisme vast
om ervoor te zorgen dat de staten die dit Handvest geratificeerd
hebben deze rechten ook uitvoeren. Ze moeten ook jaarlijks aan
het Europees Comité voor Sociale Rechten rapporteren over hun
vooruitgang.
De Commissaris voor de Rechten van de Mens, een onafhankelijke
instelling binnen de Raad van Europa, is verplicht om het
bewustzijn van en het respect voor mensenrechten in de lidstaten
te vergroten. De Commissaris identificeert mogelijke tekortkomingen in de regelgeving en praktijk
over mensenrechten, verhoogt het bewustzijn en stimuleert hervormingsmaatregelen om tastbare
verbetering te zien.
Er is een belangrijk verschil tussen het Hof en de Commissaris. Het Hof is reactief: het kan alleen
reageren als individuen of lidstaten met hun klachten erheen trekken. De Commissaris kan proactief
optreden en onderzoek verrichten naar hoe de mensenrechten worden beschermd in de verschillende
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Europese landen. Maar alleen het Hof heeft de macht om besluiten te nemen – in de vorm van
veroordelingen – die bindend zijn voor de lidstaten.

LEREN DOOR MENSENRECHTEN2
De manier waarop leerlingen leren over mensenrechten is even belangrijk als de onderwerpen
waarover ze les krijgen. Met andere woorden: de methode en de inhoud zijn even belangrijk. Doe wat
je belooft.
Eerst en vooral wijst onderzoek erop dat leerlingen even veel leren van de methode als van de inhoud.
Vanuit het perspectief van mensenrechten zijn de leraren zelf uiteraard verantwoordelijk voor de
verwezenlijking van die mensenrechten: respecteer de privacy van de leerlingen, schend de fysieke,
morele, psychische of seksuele integriteit van de leerling niet, zorg ervoor dat leerlingen hun mening
kunnen uiten, …
Wie de rechten wil respecteren, moet ook rekening houden met de individualiteit van elke leerling/e,
waaronder:

• Culturele en religieuze achtergrond;
• Leeftijd, geslacht en gender, opleiding (inclusief lezen & schrijven);
• Blootstelling aan enige schending van de rechten van
het kind;

•
•
•
•
•

Dynamiek;
Leermotivatie;
Leerstijl;
Stemming;
Mentale ruimte.

Dit is het uitgangspunt van het Ik-Jij-Wij-principe. Eerst en
vooral moeten we duidelijk maken dat elke leerling een
drager van rechten is: Ik heb rechten – emancipatie.
Aangezien “jij” ook een “ik” bent, heb JIJ ook rechten –
empathie. En samen kunnen we ook iets doen wanneer
iemands rechten geschonden worden: WIJ hebben rechten –
solidariteit. De werkvormen in dit pakket leggen elk in
mindere of meerdere mate de klemtoon op “IK”, “JIJ” of
“WIJ”.

LEREN VOOR MENSENRECHTEN3
Mensenrechteneducatie is een manier om de visie van Amnesty International - een cultuur waarin alle
mensen alle mensenrechten effectief genieten - na te streven. Zo’n verandering is enkel mogelijk als
leerlingen er intrinsiek van overtuigd zijn dat mensenrechten gerealiseerd moeten worden.
Een “overtuiging” kan ontstaan door middel van propaganda, hersenspoeling of het kritiekloos
aanvaarden van gezag. Dit moeten we uiteraard vermijden. De overtuiging die nagestreefd wordt,
moet:

2

Naar Vormen vzw en Partners voor Kinderrechtenscholen, Kinderrechtenscholen (2015, in druk): www.vormen.org en
www.kinderrechtenschool.be. 3 Idem.

Amnesty International

Schrijf-ze-VRIJdag

9

•

•
•

intrinsiek zijn: de leerling moet zich overtuigingen eigen maken, zonder dat die overtuigingen
worden opgelegd aan hem/haar en moet deze consequent integreren in zijn/haar
geloofssysteem;
goed onderbouwd zijn: hij/zij moet begrijpen waar de overtuiging op gebaseerd is;
tot uiting worden gebracht: hij/zij moet handelen volgens zijn/haar overtuigingen en zo
mensenrechten respecteren, beschermen en vervullen.

Om dat te verwezenlijken, is het nodig dat leerlingen kennis, inzicht, vaardigheden, gedrag en
attitudes verwerven. De werkvormen in dit pakket trachten verschillende van deze “leerdimensies”
aan te spreken.

AMNESTY INTERNATIONAL: ACTIE WERKT!
WAT IS AMNESTY INTERNATIONAL?3
Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en
onpartijdige
organisatie, die
de
naleving
van
alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en
actie.
De activisten worden gedreven door verontwaardiging over
ernstige mensenrechtenschendingen en door hoop op een
wereld waarin alle mensenrechten werkelijkheid zijn voor
alle mensen.
Amnesty International is onpartijdig en onafhankelijk.
Amnesty is niet gebonden aan enige regering, politieke
partij, ideologie, religie of economische belangengroep.
De kracht van Amnesty is betrouwbaarheid. Aan de acties is
gedegen onderzoek voorafgegaan. Pas als de onderzoekers voldoende zeker zijn van hun
zaak, gaat de organisatie tot
actie over. Met deze werkwijze is Amnesty International in staat schendingen van
mensenrechten op een betrouwbare manier aan de kaak te stellen.

WAT DOET AMNESTY INTERNATIONAL?4
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn
vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale
mensenrechteninstrumenten.
Aanvankelijk voerde Amnesty International actie tegen schendingen die worden begaan door
overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, foltering en de doodstraf.

3
4

https://www.aivl.be/wie-we-zijn.
https://www.aivl.be/wat-we-doen.
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Met de jaren breidde Amnesty haar werkterrein uit en ondertussen nemen ook schendingen
door gewapende oppositiegroeperingen, bedrijven en schendingen in de ‘privésfeer’, zoals
eergerelateerd geweld, een belangrijke positie in.
Amnesty International streeft de naleving van alle mensenrechten na. De Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens is daarbij onze leidraad. In onze campagnes en acties,
voorafgegaan door grondig onderzoek, staan steeds een thema of land centraal.

HOE WERKT AMNESTY INTERNATIONAL?5
Amnesty International werd in 1961 in Engeland opgericht door de advocaat Peter Benenson.
Amnesty International Belgium werd opgericht in 1973, terwijl de Vlaamse tak van de
beweging het daglicht zag in 1978.
Het onderzoek naar schendingen wordt georganiseerd vanuit het internationaal secretariaat
in Londen en regionale hubs in het Globale Zuiden. Landen- en themaspecialisten gaan
regelmatig op missie in de betrokken gebieden. Op basis van hun onderzoek stellen ze
rapporten op en bedenken ze
manieren om druk uit te oefenen
opdat de schendingen verholpen
worden: publieke acties, lobby,
schrijfacties, SMS-acties, acties via
sociale media, petities enz.
Amnesty-afdelingen wereldwijd
voeren actie op basis van het
onderzoek naar schendingen van
mensenrechten georganiseerd door
het internationaal secretariaat te
Londen en in de regionale hubs in
het
Globale
Zuiden.
Op
ons secretariaat te
Antwerpen wordt dit werk
dagelijks gecoördineerd voor Vlaanderen.
Voor haar acties en campagnes kan Amnesty Vlaanderen rekenen op vrijwilligers in groepen,
in landen- en themacoördinatieteams evenals op vele individuele activisten, online en
offline, op talloze jongeren en leerkrachten. De activisten nemen deel aan schrijfacties,
online acties, publieke manifestaties, etc. Prioriteit wordt gegeven aan onder meer de
wereldwijde internationale campagnes, als ook aan een selectie van landen en thema’s.
De kaars en prikkeldraad zijn het symbool van Amnesty. De prikkeldraad staat voor
gevangenschap, de kaars symboliseert de hoop, het leven. Een oud Chinees gezegde
verwoordt de boodschap van Amnesty: het is beter een kaars te ontsteken dan de duisternis
te vervloeken.

5

https://www.aivl.be/faq/hoe-werkt-amnesty-international-en-amnesty-international-vlaanderen. 7
https://www.aivl.be/faq/heeft-het-werk-van-amnesty-international-resultaat.
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HEEFT HET WERK VAN AMNESTY INTERNATIONAL RESULTAAT?7
Amnesty International is ervan overtuigd dat internationale samenwerking tussen mensen
kan leiden tot verandering. Een groot aantal acties van Amnesty is echt succesvol.
In zeker één derde van alle acties is dat direct te zien, zoals beschreven in het stukje “VRIJ!”
hieronder: een gewetensgevangene wordt vrijgelaten, een 'verdwenen' persoon komt
terecht, een zieke gevangene krijgt medische verzorging, een gevangene krijgt bezoek van
familie of een advocaat of een doodvonnis wordt omgezet of uitgesteld.
Bij andere acties is zo'n verband niet direct zichtbaar. Het is vaak moeilijk om precies het
resultaat te meten van het werk van Amnesty. De autoriteiten melden zelden dat een
gevangene is vrijgelaten of dat zijn of haar situatie is verbeterd dankzij de inzet van
Amnesty. Wel hebben (ex)-gevangenen gezegd dat zij hun leven of vrijheid aan Amnesty te
danken hebben. Uit brieven van gevangenen blijkt dat het voor hen een grote morele steun
is om te weten dat mensen uit verschillende werelddelen van hun lot op de hoogte zijn en
daar verbetering in proberen te brengen. Onze internationale solidariteit helpt om hun hoop
levend te houden.
Daarnaast speelt Amnesty een belangrijke rol in de bewustwording van en het actie voeren
voor de mensenrechten. Amnesty heeft bijvoorbeeld grote campagnes tegen folteringen
gevoerd. Mede dankzij deze inspanningen heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties in 1984 het Verdrag tegen Foltering aangenomen. Amnesty heeft een raadgevende
bevoegdheid bij diverse internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties.
We beperken ons niet tot thema’s als foltering en gewetensgevangenen. Amnesty
International werkt voor de naleving van alle mensenrechten. We hebben mee geijverd voor
de aanvaarding van een facultatief protocol bij het Verdrag inzake Economische, Sociale en
Culturele rechten, waardoor slachtoffers ook die rechten kunnen inroepen tegenover hun
staat.

VRIJ!
Nigeria: Moses Akatugba
Na 10 jaar gevangenschap, en meer dan 800.000 brieven van activisten uit de hele wereld,
werd Moses Akatugba in 2015 vrijgelaten. Moses was 16 jaar toen hij werd opgepakt door
soldaten die hem ervan verdachten 3 gsm’s gestolen te hebben tijdens een gewapende
overval (wat Moses altijd ontkende). Hij werd gefolterd en gedwongen om een
schuldbekentenis te ondertekenen, waarna hij in 2013 werd veroordeeld tot de doodstraf.
Wereldwijde Amnesty-actie zette de Gouverneur onder druk. In mei 2015 kwam het goede
nieuws: Moses kwam vrij!
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“Ik ken deze actievoerders niet, ik heb hen nooit ontmoet,
maar toen ik om hulp schreeuwde, kwamen ze massaal in
actie om mij te redden. Ik wist niet dat mensen nog zo’n
grote liefde hadden voor hun medemens. Ik heb voor hen
gebeden en beloof me te gaan inzetten voor slachtoffers
van marteling en terdoodveroordeelden als ik vrij ben.”
(Moses Akatugba)
Opnieuw blijkt dat al onze stemmen samen echt een
verschil maken!

China: Shi Tao
Na ruim acht jaar gevangenschap - en een massaal gevolgde
Schrijf-ze-VRIJdag in 2012 - werd op 23 augustus 2013 de
Chinese journalist Shi Tao vrijgelaten.
In april 2004 had Shi Tao een meeting bijgewoond over een persbericht van het Central
Propaganda Department. Hij werd in 2005 opgepakt omdat hij 'geheime' instructies van de
overheid voor journalisten had doorgemaild aan een buitenlandse organisatie.
De instructies gingen over de verslaggeving van de jaarlijkse herdenking van het
Tiananmenprotest. Hij werd hiervoor veroordeeld tot tien jaar cel. De arrestatie was
mogelijk omdat het Hongkongse kantoor van internetprovider Yahoo! het IP-adres aan de
Chinese autoriteiten had verstrekt. Een paar jaar na de veroordeling bood het bedrijf zijn
excuses aan de familie van Shi Tao aan.
Shi Tao bedankt alle brievenschrijvers voor hun inzet de afgelopen jaren. "De steun en
aanmoediging van over de hele wereld hebben mijn moeder en mij door deze moeilijke en
eenzame tijd gesleept.”

Zuid-Afrika
Ook de schrijfacties van vorige jaren, rond ‘My Body, My Rights’, wierpen hun vruchten af.
Eén van de meest positieve 'effecten' is dat de politie in Zuid-Afrika nu training krijgt over
seksuele identiteit en gender. Een belangrijke stap naar een wereld zonder geweld tegen
holebi’s en transgenders.
De vrouwen en meisjes uit het district Gert Sibande kunnen nu alle dagen van de week
terecht in de kliniek van Mkhondo. De wachttijden in de kliniek zijn ook ferm verminderd.
Voor werkende vrouwen is dat een verademing. Ze hoeven niet langer verlof te nemen om
de kliniek te bezoeken.
De Zuid-Afrikaanse regering keurde ook een belangrijk strategisch plan goed om seksuele
gezondheid en reproductieve rechten te verwezenlijken op nationaal niveau. Dit is een
belangrijke stap om het gebrek aan informatie over seksuele en reproductieve gezondheid
aan te pakken.
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El Salvador
In El Salvador werd Carmen Guadelupe Vasquez vrijgesproken. Toen Carmen op 18-jarige
leeftijd een miskraam kreeg, werd ze valselijk beschuldigd van abortus en veroordeeld tot
dertig jaar cel. El Salvador aanvaardde ook de aanbevelingen van Amnesty International om
de voorzieningen voor seksuele en reproductieve gezondheid toegankelijk te maken.
Helaas is er nog veel werk aan de winkel. De Salvadoraanse autoriteiten weigerden om
abortus te decriminaliseren in het land. Vele vrouwen zitten nog steeds in de gevangenis
wegens zogenaamde “misdaden” die in verband staan met hun zwangerschap (zoals
abortus).

België
In de campagne ‘My Body, My Rights’ voerden we ook actie rond seksueel geweld in België.
Ook in ons land worden dagelijks seksuele en reproductieve rechten geschonden. We stelden
een petitie op met concrete eisen, gericht aan de regeringen. Meer dan 20.000 mensen
hebben de petitie ondertekend, een groot succes. De strijd tegen seksueel geweld werd
opgenomen in de regeerakkoorden!

ACTIVITEITEN
Amnesty International heeft speciaal voor de lagere jaren een strip over mensenrechten gemaakt:
Boris de schildpad gaat naar het land van onrecht. Er hoort ook een pakket werkblaadjes bij. Beide
documenten zijn aan dit pakket toegevoegd.
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BEELDMATERIAAL
Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare filmpjes op de dvd. Beeldmateriaal is zowel online
als op www.aivl.be/schrijfzevrijdag als op dvd beschikbaar.
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

HANDTEKENING
Wat is het effect van de handtekeningen en de brieven die door Amnesty International verzameld
worden?
Geschikt voor alle leeftijden - Engels met Nederlandse ondertiteling – Tekenfilm – 2:17 minuten

IEDEREEN!
Wat zijn mensenrechten? En wie heeft er recht op?
Geschikt voor alle leeftijden – Engels met Nederlandse ondertiteling - Tekenfilm – 4:17 minuten

MY LAST DAY
Getuigenis van Anthony Graves over de jaren die hij doorbracht in de dodencel.
Vanaf 13 jaar - Engels met Nederlandse ondertiteling - Documentaire – 2:09 minuten

RAIF BADAWI
Doudi, het zoontje van Raif Badawi, schrijft een brief aan zijn vader en vraagt wanneer hij naar huis
komt.
Geschikt voor alle leeftijden - Frans met Nederlandse ondertiteling – Documentaire – 3:50 minuten

MIRIAM LOPEZ
Getuigenis van Miriam Lopez over haar ontvoering en foltering.
Vanaf 13 jaar - Spaans met Nederlandse ondertiteling – Documentaire -2:40 minuten

SOS EUROPA
Wat als jij in de schoenen van een vluchteling zou staan?
Geschikt voor alle leeftijden - Engels met Nederlandse ondertiteling – Fictie – 2:08 minuten

SCHRIJF-ZE-VRIJ-LIEDJE
Lied “tegen onrecht”.
Geschikt tot en met 13 jaar – Nederlands – Lied – 2:29 minuten
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PARTNER
Dit pakket kwam tot stand in nauwe samenwerking met Vormen vzw - expertisecentrum
mensenrechten- en kinderrechteneducatie Vlaanderen.
Vormen wil kinderen, jongeren en volwassenen in binnen- en buitenland laten ervaren waarom
mensenrechten ertoe doen. Op www.vormen.org vind je heel wat methodieken die je gratis kan
downloaden. Je kan je er ook abonneren op onze tweemaandelijkse nieuwsbrief.

BRONNEN
Amnesty International, www.aivl.be
Raad van Europa, Compasito: www.eycb.coe.int/compasito/
Vormen, “De dertig artikelen”:
www.vormen.org/sites/www.vormen.org/files/page/attach/de_dertig_artikelen_over_de_uvrm.pdf
Vormen vzw en Partners voor Kinderrechtenscholen, Kinderrechtenscholen (2015, in druk):
www.vormen.org en www.kinderrechtenschool.be

CONTACT
Vragen of opmerkingen over de Schrijf-ze-VRIJdag? Neem contact op met:
Nick Vanden Broucke: NickV@aivl.be
Amnesty International Vlaanderen vzw
Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen T:
03/271.16.16 - F: 03/235.78.12
www.aivl.be
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COLOFON
Het pakket ‘Mensenrechten? Onze Rechten!’ is een productie van Amnesty International Vlaanderen
in nauwe samenwerking met Vormen vzw.
Werkten mee: Fiona Ang, Eva Berghmans, Nina Berghmans, Anne Claeys, Fien De Meyer en Wouter
Stes.
Algemene redactie: Olja Rudic en Nick Vanden Broucke.
Foto cover en affiche: Tobias Huijbregts.
Compilatie beeldmateriaal: Katrien Roebben en Nick Vanden Broucke.

AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN VZW
Kerkstraat 156
B – 2060 Antwerpen T:
03 271 16 16
www.aivl.be
V.U. Karen Moeskops, Kerkstraat 156, 2060 Antwerpen.
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