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Bedankt dat je meedoet aan de Schrijf-ze-VRIJdag van 
Amnesty International Vlaanderen. De dag waarop honderden 
Vlaamse en Brusselse scholen opkomen voor mensenrechten 
en vele tientuizenden leerlingen schrijven voor meer 
rechtvaardigheid.

Deze gids is bedoeld als wegwijzer voor de leerkracht op de 
Schrijf-ze-VRIJdag. Je ontdekt er alles wat je moet weten over het 
jaarthema 'recht op recht', de brieven die je leerlingen kunnen 
schrijven en de activiteiten om met je klas te doen.  
 
Op vrijdag 11 februari 2022 doen de meeste scholen mee, maar 
deelnemen kan om het even wanneer. Veel succes!
 
Het Schrijf-ze-VRIJ-team van Amnesty International Vlaanderen

INHOUDSTABEL
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De Schrijf-ze-VRIJdag is het uitgelezen moment om les te 

geven over mensenrechten. Waarom is dat zo belangrijk? 

Het antwoord ligt voor een deel in de waarden waarop 

mensenrechten zijn gebaseerd, zoals gelijkheid, vrijheid 

en respect voor elkaar. Mensenrechteneducatie helpt je 

leerlingen het belang in te zien van gelijke kansen, respect 

te hebben voor verschillen en op te komen voor de rechten 

en vrijheden van zichzelf en van anderen. Deze elementen 

zijn essentieel voor het realiseren van een rechtvaardige en 

veilige samenleving.

Door les te geven over mensenrechten maak je jonge 

mensen bewust van het bestaan en de betekenis ervan. Ze 

leren ook mensenrechtenschendingen herkennen. Ze leren 

de relevantie van mensenrechten begrijpen in het leven van 

elke dag. Al deze kennis is empowerend én noodzakelijk om 

mensenrechten te kunnen beschermen, zowel in de eigen 

omgeving als wereldwijd. Zo creëert mensenrechteneduca-

tie op de lange termijn een cultuur waarin mensenrechten 

worden begrepen, toegepast en verdedigd. 

De Schrijf-ze-VRIJdag is een initiatief van Amnesty 
International Vlaanderen voor basis- en secundaire 
scholen. Leren over mensenrechten en opkomen 
voor mensenrechten gaan op de Schrijf-ze-VRIJdag 
hand in hand. Jaarlijks doen meer dan 500 
scholen en 100.000 leerlingen mee.

HOOFD, HART EN HANDEN
Mensenrechteneducatie stimuleert je leerlingen niet alleen 

om te denken, maar ook om te voelen en te handelen vanuit 

een mensenrechtenkader. De kennis die je leerlingen ver-

werven over mensenrechten is niet louter een doel, maar ook 

een middel om menselijke waarden te delen en competenties 

te ontwikkelen zoals kritisch denken, omgaan met conflicten 

en actie ondernemen uit solidariteit. 

De voorbeeldbrieven en klasactiviteiten in deze Schrijf-ze-

VRIJ-gids zijn concrete tools daarvoor. Ze bieden je leerlingen 

de kans om op te komen voor personen die onrecht meema-

ken. Ze bevorderen hun empathisch vermogen en kunnen 

hen inspireren tot solidaire acties in hun eigen leefwereld. Je 

leerlingen worden op die manier geprikkeld om hun hoofd, 

hart en handen in te zetten voor mensenrechten en gerech-

tigheid.

WAT IS  
DE SCHRIJF- 
ZE-VRIJDAG?

LEREN, ENGAGEREN EN 
TRANSFORMEREN 

Achteraan deze gids vind je een overzicht van de 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen die aansluiten 
bij de leerinhouden van de klasactiviteiten. 
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Gemiddeld één op de vier schrijfacties van Amnesty International zorgt 
voor gerechtigheid voor mensen in nood. Soms worden onze eisen snel 
ingewilligd door de autoriteiten, andere keren is het een werk van lange 
adem. Eén ding is zeker: hoe meer mensen meeschrijven, hoe groter de 
kans dat iemand gerechtigheid zal krijgen. 

DE AANHOUDER WINT

EEN HANDGESCHREVEN BR
IEF

Opkomen voor mensenrech t
en, dat kan 

toch ook door een e-mail te
 sturen 

of een pet i t ie te tekenen? 
Absoluu t. 

Maar een handgeschreven bo
odschap 

is nóg persoonli jker. De ext
ra t ijd 

en energie die iemand stee
kt in een 

handgeschreven brief, is de
s te 

overtuigender.

Beeld je eens in hoe duizen
den 

enveloppes het kantoor van
 een 

president, minister of ambas
sadeur 

overspoelen! Wist je trouwens dat elke 

brief die aankomt op een a
mbassade 

verplich t geopend en geleze
n moet 

worden? 

GEEN DOODSTRAF MAAR 
GRATIE VOOR MOSES
Moses Akatugba uit Nigeria dankt zijn 
leven aan de vele brieven van Amnes-
ty-supporters wereldwijd. Nadat hij 
onder foltering een valse bekentenis 
had afgelegd voor de diefstal van drie 
gsm’s, werd hij als 16-jarige ter dood 
veroordeeld. Dankzij onze internationa-
le schrijf- en protestacties kreeg Moses 
uiteindelijk gratie. 

“Ik wil iedereen bedanken die meedeed 
aan de Schrijf-ze-VRIJdag om mij en andere 
slachtoffers van etnisch profileren te 
helpen.” - Kriticos Pandelis Mwansa

Kriticos Pandelis Mwansa werd als tiener onder schot gehouden door de politie 
terwijl hij zijn eigen huis binnenging. Hij werd aanzien voor een inbreker, omdat 
hij een zwarte jongen was in een witte, residentiële wijk in Brussel. Mensen 
van kleur zoals Kriticos worden regelmatig tegengehouden zonder objectieve 
reden, maar omwille van hun kleur. Nadat duizenden leerlingen hiertegen 
protesteerden tijdens de Schrijf-ze-VRIJdag vorig jaar, reageerde minister van 
Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “Non-discriminatie door de politie 
is voor mij een topprioriteit. Het tegengaan van etnische profilering maakt 
daarvan onlosmakelijk deel uit. Elk racistisch incident is er één te veel en 
moet streng worden aangepakt.” 

“Tijdens één van mijn 
moeilijkste momenten 
kreeg ik steun van Amnesty 
International. Ik ontving wel 
honderden boodschappen om 
me moed in te spreken en te 
zeggen dat ik moest blijven 
doorgaan.” - Azza Soliman

Azza Soliman is een Egyptische advocaat. Ze riskeer-
de een celstraf van 15 jaar, omdat ze zich inzette voor 
vrouwenrechten en kritisch was voor de Egyptische 
overheid. Gelukkig besliste een rechter in september 
2021 dat het strafonderzoek tegen haar moest worden 
stopgezet. De dreiging van de celstraf, die zeven jaar 
heeft geduurd, viel daardoor eindelijk weg. Overal ter 
wereld kwamen mensen in actie voor Azza en ook op de 
Schrijf-ze-VRIJdag in 2018 schreven duizenden leerlin-
gen brieven en kaartjes voor haar.  

NASSIMA IS VRIJ 
In juni 2021 mocht Nassima al-Sada 
vervroegd de gevangenis verlaten. De 
Saudische mensenrechtenverdediger, 
die onder meer streed voor de afschaf-
fing van het rijverbod voor vrouwen, 
zat sinds juli 2018 in de cel voor haar 
mensenrechtenwerk. Tijdens de vorige 
editie van de Schrijf-ze-VRIJdag wer-
den veel brieven en kaartjes voor haar 
geschreven.

Wereldwijd worden mensen onterecht gevangengezet, bedreigd 

of mensonwaardig behandeld. Amnesty International organiseert 

schrijfacties om dit onrecht te stoppen. Mensen van over de 

hele wereld doen mee en schrijven brieven naar autoriteiten om 

gerechtigheid te eisen. Samen vragen we bijvoorbeeld om iemand 

vrij te laten, iemand te beschermen of een discriminerende wet 

aan te passen. 

Werkt dit dan? Zeker! Met onze brieven laten we weten dat heel 

veel mensen (soms tot honderdduizenden) tijd en aandacht 

hebben voor het onrecht dat iemand wordt aangedaan. Dat 

zet autoriteiten aan tot verandering. Ons lobbywerk achter de 

schermen en de druk die we uitoefenen met acties in de pers, op 

straat en online helpen natuurlijk ook. Gemiddeld één op de vier 

schrijfacties zorgt voor een verbetering in iemands leven. 

Elke brief is ten slotte een hart onder de riem voor de personen 

voor wie we schrijven. Dat geldt ook voor de solidariteitskaartjes die 

we sturen naar deze mensen en hun familie. Het betekent erg veel 

voor hen om te weten dat ze er niet alleen voor staan.  
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WAAROM SCHRIJVEN WERKT 

Moses en Kriticos leggen in een video uit hoe de 
brieven hen geholpen hebben. Ontdek de video’s op  
www.amnesty-international.be/schrijfzevrijdag-filmpjes 
of scan de QR-code.

http://www.amnesty-international.be/schrijfzevrijdag-filmpjes
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BRIEVEN SCHRIJVEN IS EEN VRIJE KEUZE 

Mensenrechtenactivisme komt uit het hart. Als sommige leerlingen niet akkoord gaan met de 

boodschap van de brieven, verplicht ze dan niet om te schrijven. Iedereen heeft recht op een 

andere, afwijkende mening. 

Het is nuttig om op voorhand de ouders van je leerlingen te informeren over de Schrijf-ze-

VRIJdag. Willen ouders niet dat hun kind deelneemt, ga dan in gesprek en geef wat uitleg 

over mensenrechten en waarom ze zo belangrijk zijn. Aanvaard de eventuele bezwaren, maar 

laat de keuze aan de leerling om al dan niet een brief te schrijven. Kinderen en jongeren zijn 

vrij om te kiezen of ze een brief schrijven, ook al gaan ze hiermee tegen de wensen van hun 

ouders in.

BUNDEL JE BRIEVEN 
Om de verzendkosten van de brieven te beperken, kan je alle brieven voor dezelfde 

bestemmeling bundelen in één enveloppe in plaats van ze apart te versturen. Je kan de 

brieven ofwel rechtstreeks sturen naar de geadresseerde, ofwel naar het Amnesty-kantoor 

in Brussel (Amnesty International Vlaanderen t.a.v. Emmelien Maus, Waversesteenweg 

169, 1050 Brussel). In dat laatste geval zorgen Amnesty-vrijwilligers ervoor dat de brieven 

juist terechtkomen. Als je brieven en kaartjes stuurt naar het Amnesty-kantoor, dan graag 

gesorteerd per bestemmeling. 

VAKOVERSCHRIJDEND WERKEN 
Een schoolbrede aanpak in mensenrechteneducatie kan meerdere onderwijsthema’s 

met elkaar verbinden. Denk aan burgerschap, sociale weerbaarheid, inspraak van 

leerlingen en sociale rechtvaardigheid in de klas en in de leefwereld van de leerlingen. 

Mensenrechteneducatie vakoverschrijdend aanbieden heeft het voordeel dat je leerlingen 

kennis verwerven en inzichtelijke vaardigheden ontwikkelen, over en gekoppeld aan 

mensenrechten, vanuit diverse didactische invalshoeken. Zo leren ze begrijpen dat 

mensenrechten een rol spelen in veel verschillende contexten.

TIPS VOOR EEN 
GESLAAGDE ACTIEDAG
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Neem een kijkje op www.schrijfzevrijdag.be voor je aan de Schrijf-ze-VRIJdag 
begint. Je vindt er steeds de laatste info, zoals aangepaste klasactiviteiten als de 
geldende covidmaatregelen dit zouden vereisen. Indien er belangrijke updates zijn 
over de mensen voor wie we schrijven, worden ze ook op deze webpagina gemeld. 
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THEMA  
‘RECHT OP  
RECHT’

Wie van een misdrijf beschuldigd wordt, heeft recht op een eerlijk proces. Dat is 
een mensenrecht. Tijdens de Schrijf-ze-VRIJdag leren je leerlingen waarom dat 
van groot belang is en waarom oneerlijke processen vaak geen toeval zijn.

 

EEN KWESTIE VAN GERECHTIGHEID 
In een rechtvaardige samenleving is geen plaats voor 

straffeloosheid. Wie verdacht wordt van een misdrijf, moet 

voor een rechter verschijnen die zal oordelen over schuld 

of onschuld. Maar er is meer nodig om tot gerechtigheid te 

komen: het proces tegen de beschuldigde moet van begin tot 

eind eerlijk verlopen. 

Als je van een strafbaar feit verdacht wordt, dan mag je een 

advocaat onder de arm nemen die je verdedigt en je bijstaat 

tijdens de ingewikkelde strafprocedure. Je ondervragers 

mogen je niet mishandelen of folteren. Je mag ook nooit 

gestraft worden voor iets wat vooraf niet nauwkeurig als 

misdrijf in de wet omschreven stond. En als je eenmaal 

bent gestraft, mag je voor hetzelfde feit geen tweede keer 

gesanctioneerd worden. Ook als je iets hebt misdaan, verdien 

je het immers om menswaardig te worden behandeld en een 

 

eerlijk proces te krijgen. Dat is je recht.

Er wordt weleens gezegd dat het recht op een eerlijk proces 

alleen misdadigers beschermt. Maar een eerlijk proces is 

minstens even belangrijk voor wie onschuldig is. Stel dat 

je verdacht wordt van iets wat je niet gedaan hebt. Op dat 

moment wil je je kunnen verdedigen voor een rechtbank die 

onafhankelijk en onpartijdig oordeelt, op basis van de feiten 

en in overeenstemming met de wet. Want dat is de beste 

garantie om niet onterecht gestraft te worden.

Een eerlijk proces is dus van belang voor iedereen. Voor wie 

schuldig is én onschuldig. Voor dader én voor slachtoffer, 

die beiden recht hebben op de waarheid. Ook voor een goed 

functionerende samenleving, om erop te kunnen vertrouwen 

dat de juiste personen worden veroordeeld of vrijgesproken. 

Zonder eerlijk proces worden er onschuldigen gestraft. Denk 

aan personen die worden gefolterd en daarom iets bekennen 

dat ze niet gedaan hebben. In zo’n gevallen is er simpelweg 

geen gerechtigheid. 

EEN MENSENRECHT
Het recht op een eerlijk proces is een mensenrecht. Het is 

een fundamentele menselijke behoefte om een eerlijke kans 

te krijgen als we op een dag, terecht of onterecht, van een 

misdrijf beschuldigd worden. Elke verdachte van een misdrijf, 

van het kleinste strafbare feit tot de zwaarste misdaad, kan 

zich op dit recht beroepen. Het geldt voor iedereen, los van 

je leeftijd, je afkomst, of je al met het gerecht in aanraking 

kwam of niet …

Het recht op een eerlijk proces wordt omschreven in de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (art. 10). 

Het is verder uitgewerkt in talloze internationale en regionale 

verdragen, waaronder het Internationaal Verdrag inzake 

Burgerrechten en Politieke Rechten (art. 14) en het Europees 

Verdrag van de Rechten van de Mens (art. 6), alsook 

in nationale wetgeving. Al deze verschillende juridische 

instrumenten geven invulling aan het begrip ‘eerlijk proces’. 

Ze vormen samen een lange lijst van minimumeisen waaraan 

een eerlijk proces moet voldoen.

IEDEREEN VERDIENT EEN 
EERLIJK PROCES 

Of een proces eerlijk verloopt, hangt van 

verschillende factoren af. Tot de elementen van 

een eerlijk proces behoren onder meer: 

• een officiële aanklacht

• een onafhankelijke en onpartijdige rechter

• rechtsbijstand

• vermoeden van onschuld 

• geen dwang tot bekennen

• berechting binnen een redelijke termijn

• motivering van de uitspraak

• geen tweede veroordeling voor hetzelfde feit 

• straffen zijn alleen mogelijk voor misdrijven 

die vooraf en nauwkeurig in de strafwet 

omschreven stonden

Een eerlijk proces is een  
veelzijdig verhaal

Voor een lijst met alle internationale 
minimumwaarborgen voor een eerlijk 
proces, kijk op www.schrijfzevrijdag.be 
onder de tab ‘extra klasmateriaal’.  

http://www.schrijfzevrijdag.be
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Bernardo Caal Xol is leider van de Q’eqchi-gemeenschap 

in Guatemala. Enkele jaren geleden probeerde hij via de 

rechtbank de bouw van een dam en waterkrachtcentrales 

tegen te houden, omdat deze constructies de natuur ernstig 

zouden verstoren. Zijn acties brachten hem in conflict 

met de economische en politieke elite die voorstander zijn 

van het bouwproject. Er kwam een lastercampagne tegen 

Bernardo op gang, met valse aanklachten en een strafzaak. 

In 2018 veroordeelde de rechter hem tot een jarenlange 

celstraf, terwijl er geen enkel bewijs is voor de misdrijven die 

hem ten laste werden gelegd. Ook Bernardo’s recht om in 

beroep te gaan werd niet gerespecteerd, omdat de geplande 

hoorzittingen onredelijk vaak en zonder goede reden werden 

verdaagd.

In 2018 werd Nasrin Sotoudeh, een bekende Iraanse 

advocaat, bij haar thuis opgepakt en meegenomen naar de 

beruchte Evin-gevangenis in Teheran. De autoriteiten zwegen 

over de reden van haar arrestatie en verboden haar om 

contact te hebben met haar advocaat. Enkele maanden later 

werd Nasrin bij verstek veroordeeld – ze weigerde op de zit-

ting aanwezig te zijn omdat haar proces oneerlijk verliep – tot 

meer dan 38 jaar cel. Alle aanklachten waren verzonnen en 

hadden te maken met haar vreedzame mensenrechtenwerk, 

waaronder het verdedigen van vrouwen die vervolgd werden 

wegens hun protest tegen de verplichte hoofddoek. In 2016 

was Nasrin eigenlijk al veroordeeld tot een celstraf, zonder 

dat ze ervan afwist. Ze vernam dat verdict pas toen bleek dat 

er bij haar veroordeling twee jaar later een extra celstraf werd 

opgelegd.

BERNARDO CAAL XOL

NASRIN SOTOUDEH

CIHAM ALI

MIKITA ZALATAROU

Ciham Ali werd in 2012 in Eritrea opgepakt door agenten. 

Sindsdien wordt ze in het geheim gevangengehouden. Haar 

familie weet al negen jaar niet waar ze is en hoe het met haar 

gaat. Omdat Ciham geen contact meer heeft gehad met de 

buitenwereld, is de kans op mishandeling en foltering groot. 

Ze werd niet officieel beschuldigd en is al die jaren niet voor 

een rechter verschenen. Ciham heeft niet de kans gekregen 

om zich te verdedigen en zich te verzetten tegen haar gevan-

genhouding. Haar gedwongen verdwijning geldt wellicht als 

wraak op haar vader, een gevluchte ex-minister die van een 

mislukte staatsgreep wordt verdacht.  

Mikita Zalatarou uit Belarus werd in 2021 veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van vijf jaar. Volgens de rechter zou hij een 

molotovcocktail hebben gegooid naar agenten tijdens een 

protest tegen president Loekasjenko. Hij zou ook mede verant-

woordelijk zijn voor massale rellen. Bewijs voor deze misdrijven 

ontbreekt echter. Tijdens het onderzoek werd Mikita geslagen 

en geëlektrocuteerd door agenten. Hij werd ondervraagd 

zonder advocaat of een volwassen tussenpersoon. Hij zat ook 

zes maanden vast voordat zijn zaak voor de rechtbank kwam, 

waaronder een periode in eenzame opsluiting. Minderjarigen 

krijgen volgens het internationaal recht extra bescherming als 

ze van een misdrijf beschuldigd worden (vrijheidsberoving 

mag bv. alleen als laatste redmiddel), maar in Mikita’s geval 

werd dit door de autoriteiten niet gerespecteerd.
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… MAAR NIET IEDEREEN 
KRIJGT ER ÉÉN
Niemand verdient het om na een oneerlijk proces achter 

de tralies te belanden of een andere sanctie te krijgen. 

Toch zijn er wereldwijd vele duizenden mensen die dit 

onrecht ondergaan. Dat is meestal niet door toeval of 

nalatigheid van de autoriteiten. Een oneerlijk proces wordt 

vaak door machthebbers gebruikt om tegenstanders en 

andersdenkenden te bestraffen, te intimideren of de mond te 

snoeren. 

De Schrijf-ze-VRIJdag van dit schooljaar vertelt de verhalen 

van vier personen die dit meemaakten. Ze zitten alle vier in 

de cel, terwijl hun rechtszaak helemaal niet voldeed aan de 

minimumeisen van een eerlijk proces. Machthebbers laten 

hen boeten omdat ze hen (of hun familie) te kritisch vinden 

en hen beschouwen als een bedreiging van hun macht.  

Deel deze ‘recht op recht’-sticker uit aan je leerlingen, 
zodat ze dit moedige motto kunnen kleven waar ze 
willen. Extra stickers nodig? Mail snel naar  
schrijfzevrijdag@amnesty-international.be.

Dit schooljaar schrijven we 
brieven om Ciham, Bernardo, 
Mikita en Nasrin uit de 
gevangenis te krijgen. Bekijk 
de korte video’s over hen op  
www.amnesty-international.be/schrijfzevrijdag-
filmpjes of scan de QR-code.

mailto:schrijfzevrijdag%40amnesty-international.be?subject=
https://www.amnesty-international.be/schrijfzevrijdag-filmpjes
https://www.amnesty-international.be/schrijfzevrijdag-filmpjes
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Wanneer iemand van een misdrijf verdacht wordt, komt er 

een hele procedure op gang. Je wordt opgepakt, komt terecht 

op het politiebureau en in de ondervragingskamer. Misschien 

word je voorlopig vastgehouden tot je voor de rechter ver-

schijnt, en beland je uiteindelijk in de cel. Al deze fases zijn 

van belang als we de vraag stellen of een proces eerlijk of 

oneerlijk is verlopen. Mensenrechten gelden niet alleen in de 

rechtbank, maar ook op het politiekantoor en in de gevangenis.  

Als er een fout wordt gemaakt tegen één van de rechten van 

de verdachte, kunnen we dan besluiten dat die persoon geen 

eerlijk proces heeft gekregen? Neen. Een nalatigheid of fout 

op één aspect maakt niet meteen het hele proces oneerlijk. 

Het is evenmin zo dat je een aantal voorwaarden in een lijstje 

kan zetten en deze één voor één afvinken om te besluiten 

dat iemand wél een eerlijk proces heeft gekregen. Elke zaak 

is anders en moet afzonderlijk worden beoordeeld. Er moet 

gekeken worden naar het proces in zijn geheel, de beroepsfa-

se inbegrepen omdat daar eerdere fouten kunnen rechtgezet 

worden. 

Tot de meest bekende voorwaarden van een eerlijk proces 

behoren de berechting door een onafhankelijke rechtbank, 

het vermoeden van onschuld en het verbod om tot een “be-

kentenis” te worden gedwongen. Maar dat betekent nog niet 

dat deze waarborgen altijd en overal vanzelfsprekend zijn. We 

lichten deze elementen kort toe. 

ALS RECHTERS NIET  
ONAFHANKELIJK ZIJN
Politici mogen zich niet bemoeien met wat een rechter beslist. 

Rechters moeten onafhankelijk kunnen oordelen, op basis 

van de feiten en in overeenstemming met de wet. Het risico 

met rechters die onder druk of invloed staan van de regering 

of andere machthebbers, is dat ze louter hun wil bevredigen 

en niet langer gerechtigheid dienen in de samenleving. Helaas 

doen regeringen in verschillende landen er net alles aan om 

de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht aan te tasten 

en hun eigen macht te vergroten. 

In Belarus bijvoorbeeld worden rechters benoemd en ontsla-

gen door president Loekasjenko, wat hun onafhankelijkheid 

en integriteit ondermijnt. Rechters die niet oordelen volgens 

de wil van de president riskeren hun job te verliezen. Veel 

strafzaken in Belarus verlopen dan ook oneerlijk, zoals bv. in 

het geval van Mikita Zalatarou voor wie we schrijven op deze 

Schrijf-ze-VRIJdag. Ook in Polen is de politieke invloed op de 

rechterlijke macht sinds het aantreden van de PiS-partij zorg-

wekkend toegenomen. Tientallen rechters kregen de voorbije 

jaren te maken met tuchtprocedures nadat ze niet oordeelden 

zoals de regering het wenste. Het zijn uiteindelijk de burgers 

die de prijs betalen, want als zij zich kritisch uitlaten over 

de regering, hangen hen vervolging, een oneerlijk proces en 

mogelijke veroordeling boven het hoofd. 

ALS SCHULD WORDT VERMOED  
Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Het is 

aan de staat, in de persoon van de openbaar aanklager, om 

iemands schuld te bewijzen. Blijft er toch redelijke twijfel 

bestaan? Dan moet de beschuldigde vrijuit gaan. Dit volgt uit 

het vermoeden van onschuld.

 

Het vermoeden van onschuld betekent ook dat rechters en 

juryleden niet bevooroordeeld mogen beslissen. Ze mogen 

zich vooraf geen mening hebben gevormd over iemands 

schuld of onschuld. Geen evidentie natuurlijk wanneer een 

zaak breed wordt uitgesmeerd in de media en de verdachte 

op voorhand schuldig verklaard wordt door de pers. Een trial 

by media kan het oordeel in de rechtbank beïnvloeden en 

ervoor zorgen dat iemand volgens de publieke opinie schuldig 

is, zelfs als de rechtbank de persoon later vrijspreekt. 

WANNEER IS EEN PROCES ONEERLIJK? 

ALS IEMAND BEKENT  
ONDER DWANG 
Elke verdachte heeft het recht om te zwijgen tijdens onder-

vragingen en in de rechtbank. Ondervragers mogen niemand 

dwingen (fysiek of psychologisch) om tegen zichzelf te getui-

gen of schuld te bekennen. Maar toch gebeurt het. Onder-

vragers gebruiken dan foltermethoden om informatie of een 

“bekentenis” los te krijgen die de verdachte niet uit zichzelf 

geeft. In sommige landen gebeurt dit slechts uitzonderlijk, 

maar in andere landen is het routine. Volgens de regels van 

een eerlijk proces is de rechtbank verplicht om dit “bewijs” 

wegens foltering uit te sluiten. Onder foltering of dwang 

bekennen mensen namelijk vaak iets dat ze niet hebben 

gedaan. 

Een plek die erom berucht is systematisch deze vereiste van 

een eerlijk proces te schenden, is Guantánamo Bay. Deze 

Amerikaanse militaire gevangenis, in het zuidoosten van 

Cuba, werd geopend in de nasleep van de aanslagen van 

11 september 2001. Er worden nog altijd tientallen mannen 

willekeurig (zonder aanklacht) en voor onbepaalde tijd vastge-

houden, wat in strijd is met het internationaal recht. 

Wanneer strafzaken uitgebreid aan bod komen 

in de media, klinkt het soms verwijtend dat de 

verdachten het slachtoffer zijn van een ‘trial 

by media’. Ze zouden geen kans meer krijgen 

om zich te verdedigen, want hun proces is 

al gevoerd in de pers. Mogen de media dan 

geen verslag uitbrengen als er (misschien) een 

misdrijf is gepleegd? Toch wel. Het vermoeden 

van onschuld is een principe waar rechters strikt 

aan gebonden zijn, maar journalisten niet. Ze 

moeten er wel rekening mee houden, maar dan 

op basis van hun journalistieke deontologie. Die 

vereist dat ze zich aan de feiten houden, woord 

en wederwoord bieden en onpartijdig zijn in 

hun berichtgeving. Als deze regels niet worden 

gerespecteerd, wat weleens gebeurt, kan er 

sprake zijn van een schadelijke trial by media.

Trial by media

In de podcast #Tussenderegels (aflevering ‘artikel 
6: de illusie van onschuld?’, te vinden op o.a. 
Spotify) legt strafrechtadvocaat Anne Marie De 
Clerck helder uit waarom het vermoeden van 
onschuld zo belangrijk is.

De film ‘The Mauritanian’ (16+) vertelt het waarge-
beurde verhaal van Mohamedou Ould Slahi die door 
de Amerikaanse regering werd opgepakt voor de 
aanslagen op 9/11 en zonder enige vorm van recht-
spraak gevangen werd gezet in Guantánamo Bay.
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MENSENRECHTEN VOOR IEDEREEN, 
ALTIJD EN OVERAL
WAT ZIJN MENSENRECHTEN?  
Mensenrechten zijn basisrechten die alle mensen hebben. 

Je hebt ze omdat je mens bent. Ze beschermen de men-

selijke waardigheid en gelijkheid. Denk aan het recht op 

leven, het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op 

onderwijs en het recht op een eerlijk proces. Er bestaan vele 

tientallen mensenrechten. Ze vormen een geheel van uit-

eenlopende voorwaarden om menswaardig te kunnen leven. 

Ieder mens heeft mensenrechten. Om het even waar je 

vandaan komt, hoe je eruitziet, waar je woont, wat je gelooft 

… Niemand kan ze van je afnemen, want je houdt nooit 

op met mens te zijn. Ze gelden altijd en overal. Sommige 

mensenrechten kunnen wel worden ingeperkt onder strenge 

en vooraf bepaalde voorwaarden. Zulke inperkingen moeten 

altijd wettelijk zijn, noodzakelijk en in verhouding tot het 

nagestreefde doel.   

Mensenrechten beschermen mensen tegen misbruik door 

de overheid. Alle landen ter wereld hebben afspraken 

gemaakt over mensenrechten. Ze zijn opgenomen in inter-

nationale verdragen en verklaringen en zijn overgenomen 

in nationale wetten. Overheden kunnen mensenrechten 

daardoor niet zomaar opzijzetten. 

DE UNIVERSELE VERKLARING VAN 
DE RECHTEN VAN DE MENS  
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

(UVRM) is de eerste wereldwijde afspraak over mensen-

rechten. De verklaring werd door de Verenigde Naties aan-

genomen in 1948, kort na de Tweede Wereldoorlog. Door 

afspraken te maken over de fundamentele rechten en vrij-

heden van mensen wilden de VN vermijden dat de gruwelen 

van de wereldoorlog en de Holocaust, waarbij verschillende 

minderheden massaal werden ontmenselijkt en vermoord, 

ooit nog zouden plaatsvinden.

De UVRM bevat 30 

artikelen over mensen-

rechten op burgerlijk, 

politiek, sociaal, econo-

misch en cultureel vlak. 

Alle VN-lidstaten (meer 

dan 190 landen) moe-

ten deze basisrechten 

respecteren. Niet alle 

mensenrechten die van-

daag erkend worden, zijn in de UVRM neergeschreven. Dat 

komt doordat de opstellers van de UVRM het niet over alles 

eens werden en er sindsdien veel is veranderd. Het verklaart 

waarom je er bijvoorbeeld geen verbod op de doodstraf in 

terugvindt. 

De UVRM is juridisch gezien een verklaring en geen verdrag 

dat staten bindt. Toch is het een heel belangrijk en gezag-

hebbend instrument voor de mensenrechten. Het heeft van-

daag de status van internationaal gewoonterecht. Bovendien 

zijn heel wat mensrechten uit de UVRM overgenomen in 

een reeks internationale verdragen, die wel bindend zijn. Op 

die manier kan een land toch worden aangesproken als het 

zich niet aan de afspraken uit de UVRM houdt. 

WAT DOET AMNESTY INTERNATIONAL?
Amnesty International komt op voor een eerlijk proces voor 

iedereen. We kunnen onze acties als volgt samenvatten:

• We mobiliseren mensen als strafzaken manifest oneerlijk 

zijn verlopen en voeren samen actie voor gerechtigheid.

• We rapporteren over wetgeving en procedures die het 

recht op een eerlijk proces hinderen en dringen bij overhe-

den aan op eerlijke maatregelen.

• We sturen waarnemers naar processen om van nabij te 

volgen of deze eerlijk verlopen.

• We staan mensen bij om hun mensenrechten te claimen. 

Amnesty International bracht de ‘Fair Trial Manual’ uit, een 

praktische en gezaghebbende handleiding over een eerlijk 

proces. Ze wordt gebruikt door advocaten, rechters en 

proceswaarnemers en als DIY-gids door politieke gevange-

nen die zichzelf verdedigen. 

Als je een misdrijf hebt begaan, verlies je dan 

niet al je rechten? Het antwoord is neen. Alle 

mensen hebben mensenrechten. Die kan je 

nooit verliezen, wat je ook hebt gedaan. Niemand 

kan ze van je afnemen, want je houdt nooit op 

met mens te zijn. Ook als je in de gevangenis 

zit, verdien je het om menswaardig te worden 

behandeld. Bovendien betekent het feit dat je 

in de gevangenis zit niet altijd dat je schuldig 

bent aan een misdrijf. Dat maakt deze Schrijf-ze-

VRIJdag meer dan duidelijk. Mensen belanden 

soms achter de tralies na een oneerlijk proces, 

zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan. 

Verschillende landen, zoals Belarus en Iran, 

hebben op dat vlak een erg slechte reputatie.

Waarom houdt Amnesty  
International zich bezig met  
de rechten van gevangenen?

Mensenrechten vormen een samenhangend 

geheel. Toch lijken ze af en toe met elkaar 

te botsen. Waar eindigt de vrijheid van 

meningsuiting bijvoorbeeld en begint de 

bescherming tegen discriminatie? Als 

verschillende mensenrechten in conflict komen 

met elkaar, moeten de concrete omstandigheden 

worden nagegaan en de conflicterende rechten 

zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. Er is 

immers geen rangorde die bepaalt dat het ene 

recht belangrijker is dan het andere. 

Alle mensenrechten zijn  
even belangrijk

Lees meer over de werking en de betekenis van 
mensenrechten op www.amnesty-international.be/
over-mensenrechten.

Ontdek de 30 artikelen van de UVRM  
(vereenvoudigde versie) als bijlage achteraan  
in deze Schrijf-ze-VRIJ-gids.
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SCHRIJF  
EEN BRIEF, 
VERANDER  
EEN LEVEN

Geef je leerlingen de kans om een old school brief te schrijven voor mensen die na 
een oneerlijk proces achter de tralies zijn beland. Voorbeeldbrieven en uitleg voor je 
leerlingen vind je op de eerstvolgende pagina's. Is een brief wat lang of moeilijk voor 
je leerlingen? Dan kunnen ze ook een simpel postkaartje opsturen.

Verplicht je leerlingen niet om een 
brief te schrijven als ze niet achter 
de oproep van Amnesty International 
staan. Activisme komt uit het hart!



AMNESTY INTERNATIONAL I SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-2022 21AMNESTY INTERNATIONAL I SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-202220 AMNESTY INTERNATIONAL SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-2022 21

VRAAG GERECHTIGHEID VOOR CIHAM 

WIE?
Ciham Ali, geboren in 
de Verenigde Staten en 
opgegroeid in Eritrea. 

WAT? 
Ciham werd in 2012 
opgepakt door de Eritrese 
politie en werd daarna 
nooit meer gezien. 

WAT KAN JE 
DOEN? 
Schrijf een brief naar de 
Amerikaanse minister 
van Buitenlandse zaken 
en vraag om Cihams 
verdwijning op te lossen. 

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN 

IN HET GEHEIM 
GEVANGENGEHOUDEN

CIHAM ALI 

ERITREA

WAT IS ER AAN DE HAND?
Ciham Ali werd geboren in Amerika en woonde voor haar vaders werk in Eritrea 
(Oost-Afrika). Ze luisterde naar Green Day en Lady Gaga en wilde modeontwer-
per worden. Aan die droom kwam plots een einde, toen ze werd opgepakt en elk 
spoor van haar verdween. 

Ciham werd door de politie gearresteerd aan de Soedanese grens, toen ze Eritrea 
probeerde te verlaten. Ze was 15 jaar. Ze werd waarschijnlijk opgepakt als wraak 
op haar vader, een ex-minister die verdacht werd van deelname aan een mislukte 
staatsgreep. Hijzelf was een maand eerder uit Eritrea gevlucht.

De Eritrese autoriteiten zwijgen in alle talen over Cihams verdwijning. Ze werd niet 
officieel beschuldigd en is nooit voor de rechtbank verschenen. Al 9 jaar weet 
haar familie niet waar ze is en of ze oké is. In Eritrea zijn al veel mensen in de 
gevangenis gestorven door extreme kou of hitte, onvoldoende eten en drinken, 
infecties en foltering.

Ciham heeft de Amerikaanse nationaliteit, maar de Amerikaanse regering heeft 
amper iets gedaan om haar verdwijning te helpen oplossen. Eis van de Verenigde 
Staten dat ze druk uitoefenen op de Eritrese regering om Ciham vrij te laten.

SCHRIJF  
MEE!
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(Datum, plaats)

Geach te mijnheer de minist
er van Bui tenlandse Zaken,

Ciham Ali is geboren in Lo
s Angeles en groeide op in

 

Eri trea. Sinds 8 december 
2012 is ze vermist. Ze werd

 

gearresteerd aan de grens 
van Eri trea, waarschijnli jk a

ls 

wraak op haar vader, van 
wie men denkt dat hij betro

kken 

was bij een staatsgreep teg
en de Eri trese regering. C

iham 

was toen 15 jaar oud. Ze w
as nog een t iener, die erva

n 

droomde om in de modewere
ld te werken. 

Negen jaar later weet niem
and waar Ciham is. Eri trea

 is 

beruch t om het vasthouden 
van mensen in ondergrondse

 

containers, waar ze heel sl
ech t worden behandeld en 

hardhandig aangepakt, soms
 tot ze sterven. De Amerik

aanse 

regering moet dringend act i
e ondernemen. Ik wil u vrag

en om 

al het nodige te doen en u
w invloed te gebruiken om 

Ciham 

onmiddell i jk vrij te krijgen. 

Hoogach tend,

(Jouw naam, schooladres, ha
ndtekening)

 VOORBEELDBRIEF

Stuur je brief naar de Amerikaanse  
ambassade in Brussel:

  
Ambassade van de Verenigde 
Staten van Amerika 
Regentlaan 27
1000 Brussel 

1,19 €/stuk

Doe mee met #Purple4Ciham
Neem een selfie of een foto met je klasgenoten, familie of vrienden en 
draag een paars kledingstuk. Dat is Cihams favoriete kleur. Post je foto 
op sociale media om te tonen dat je denkt aan Ciham en haar familie. 
Gebruik de hashtag #Purple4Ciham en tag de Amerikaanse minister van 
Buitenlandse Zaken Antony Blinken (@secblinken).
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AMNESTY INTERNATIONAL I SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-2022 23AMNESTY INTERNATIONAL I SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-202222AMNESTY INTERNATIONAL SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-202222

WIE?
Bernardo Caal Xol uit 
Guatemala. 

WAT? 
Bernardo werd tot 7 
jaar celstraf veroordeeld 
wegens geweld. Dat is een 
valse reden waar geen 
enkel bewijs voor is. 

WAT KAN JE 
DOEN? 
Schrijf een brief naar de 
Guatemalteekse minister 
van Justitie en vraag om 
Bernardo onmiddellijk vrij 
te laten. 

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN IN DE GEVANGENIS OMDAT 

HIJ HET MILIEU BESCHERMT

BERNARDO CAAL XOL 

WAT IS ER AAN DE HAND?
Bernardo Caal Xol* is leerkracht en gemeenschapsleider van de Q’eqchi, één van 
de oorspronkelijke bevolkingsgroepen van Guatemala. Hij houdt van zijn land en 
van de natuur. Omdat hij de natuur wil beschermen voor toekomstige generaties, 
komt hij in conflict met bedrijven en politici die andere belangen nastreven.

Toen een bedrijf een dam begon te bouwen over de Cahabón-rivier, verzette 
Bernardo zich tegen deze nieuwe constructie. Door de dam zouden de Q’eqchi 
water verliezen dat ze nodig hebben om te overleven. Hun bos was al gedeeltelijk 
weggekapt voor de bouw van waterkrachtcentrales. De Q’eqchi waren vooraf niet 
geraadpleegd hierover, wat een vereiste is volgens het internationaal recht. 

Als reactie op Bernardo’s vreedzame protest begonnen voorstanders van de dam 
bewust leugens over de Q’eqchi-leider te verspreiden. In een rechtszaak beschul-
digden ze hem valselijk van geweld tegen mensen die aan de bouw van de dam 
meewerkten.

In 2018 werd Bernardo door de rechter veroordeeld zonder enig bewijs. Hij 
kreeg een gevangenisstraf van meer dan 7 jaar. Zijn advocaten gingen meteen in 
beroep, maar het duurde jaren voor ze werden gehoord. Vraag aan Guatemala om 

Bernardo onmiddellijk vrij te laten.

*Uitgesproken als ‘Kaal Tsjol’.

©
 R

O
SA

 M
. T

R
IS

TA
N

AMNESTY INTERNATIONAL SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-2022 23

SCHRIJF  
MEE!

GUATEMALA

VRAAG GERECHTIGHEID 
VOOR BERNARDO 

                                                   
                                                   

             

(Datum, plaats)

Geach te mevrouw de minist
er van Just i t ie, 

Bernardo Caal Xol houd t ve
el van zijn volk. Hij en de 

Maya Q'eqchi behoren tot de
 oorspronkeli jke bevolking va

n 

Guatemala. Op een vreedza
me manier proberen ze he

t 

land en het water waarvan
 ze leven, te beschermen. 

Maar 

nu zijn er nieuwe waterkra
ch tcentrales, waarvoor ze g

een 

toestemming hadden gegeve
n, die hun heilige Cahabón-

rivier verstoren en het lan
dschap en hun manier van 

leven 

verwoesten.  

Bernardo wil alleen maar da
t het land en het water in 

de toekomst bli jven bestaan.
 Er werden ech ter leugens

 

over hem verspreid en hij 
werd op basis van verzonn

en 

aanklach ten veroordeeld tot 
een gevangenisstraf van me

er 

dan 7 jaar. Ik vraag u om 
Bernardo Caal Xol meteen e

n 

zonder voorwaarden vrij te 
laten.  

Hoogach tend,

(Jouw naam, schooladres, ha
ndtekening)

 VOORBEELDBRIEF

Stuur je brief naar de Guatemalteekse 
ambassade in Brussel:

  
Ambassade van Guatemala 
Winston Churchillaan 185
1180 Brussel

1,19 €/stuk

Maak een tekening voor Bernardo
Toon je solidariteit met Bernardo door een tekening te maken van een 
rivier of van de natuur, waar hij zo van houdt. Je kan er nog een bood-
schap bijschrijven zoals ‘Je bent niet alleen. Ik steun je!’ of de hashtag 
#libertadparabernardo (‘#vrijheidvoorbernardo’). Via het Amnesty-kantoor 
in Brussel zal je tekening bij Bernardo geraken.

Amnesty International Vlaanderen 
T.a.v. Emmelien Maus
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
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WIE?
Mikita Zalatarou uit 
Belarus.  

WAT? 
Mikita werd tot 5 jaar cel 
veroordeeld voor feiten 
die niet bewezen zijn. Hij 
werd in de cel mishandeld 
en ondervraagd zonder 
advocaat. 

WAT KAN JE 
DOEN? 
Schrijf naar de 
Belarussische minister van 
Justitie en vraag om Mikita 
vrij te laten tot hij een 
eerlijk proces krijgt. 

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN 

GESLAGEN,  
GEËLEKTROCUTEERD
EN GEVANGEN GENOMEN

MIKITA ZALATAROU  

WAT IS ER AAN DE HAND?
Tot voor kort ging Mikita Zalatarou naar school en luisterde hij in zijn vrije tijd naar 
rap of speelde hij Minecraft. Vandaag zit hij gevangen op een plek die erger is dan 
Nether, een helse dimensie uit zijn favoriete computerspel. 

Op 10 augustus 2020 stond Mikita een vriend op te wachten op een plein in 
Homel, zijn woonplaats. Vlakbij was een protestactie bezig tegen de Belarussische 
president Loekasjenko. Toen de politie opdaagde, stoof de protesterende menigte 
uiteen. Mikita rende ook weg, volgens zijn vader omdat iemand hem had gezegd 
dat hij zich beter uit de voeten maakte. 

De volgende dag stond de politie aan de deur. Ze sloegen Mikita en namen hem 
mee. Ze zeiden dat hij tijdens het protest een molotovcocktail* had gegooid 
naar twee agenten. In de gevangenis werd hij door agenten geëlektrocuteerd en 
ondervraagd zonder advocaat of een volwassen tussenpersoon. Ze sloten hem 6 
maanden op voordat zijn zaak voor de rechtbank kwam.

De rechter veroordeelde Mikita tot 5 jaar in een jeugdgevangenis voor het ver-
storen van de openbare orde en het gebruik van illegale explosieven, ondanks 
gebrek aan bewijs. Vraag aan Belarus om Mikita vrij te laten tot hij een eerlijk 
proces krijgt.

*Een bom gemaakt van een glazen fles met brandbare vloeistof. 

SCHRIJF  
MEE!

©
 P

R
IV

É

VRAAG GERECHTIGHEID VOOR MIKITA 
BELARUS

(Datum, plaats)

Geach te mijnheer de minist
er van Just i t ie,

Op 10 augustus 2020 stond 
Miki ta Zalatarou op straat in 

Homel op een vriend te wa
ch ten. Hij werd meegesleurd

 door 

een menigte die aan het pr
otesteren was. De volgende

 dag 

werd de 16-jarige jongen aa
ngehouden en beschuldigd v

an 

het gooien van een molotovc
ocktail . Agenten sloegen he

m 

en dienden elektrische scho
kken toe. Hij werd ondervra

agd 

zonder dat er een advocaa
t of verantwoordeli jke volwas

sene 

bij was. Daarna werd hij 6 
maanden in de gevangenis 

vastgehouden voordat zijn za
ak voor de rech ter kwam. 

Er is geen bewijs dat Miki ta betrokken was bij enig
 geweld 

die dag, maar toch kreeg h
ij een gevangenisstraf van 

 

5 jaar. Doe alles wat u kun
t om ervoor te zorgen dat 

hij 

word t vrijgelaten, in afwach
t ing van een eerli jk proces.

 

Daarbij moet de extra besc
herming voor kinderen, zoal

s het 

internat ionaal rech t voorziet
, worden gerespecteerd. 

Hoogach tend,

 (Jouw naam, schooladres, h
andtekening)

 VOORBEELDBRIEF

Stuur je brief naar de Belarussische  
ambassade in Brussel: 

  
Ambassade van Belarus
Molièrelaan 192
1050 Brussel

1,19 €/stuk

Speel je Minecraft? Bouw iets voor Mikita 
Als je graag Minecraft speelt, kan je omgevingen creëren die vrijheid en hoop 
symboliseren. Je kan deze printen en opsturen naar Mikita op het onderstaande adres.

Mikita Zalatarou 
Educational Colony V.K – 2
Ul. Batova 4
Bobruisk
213800 Mogilevskaya Obl.
BELARUS

Stuur een kaartje naar Mikita
Laat Mikita weten dat je aan hem denkt en stuur hem een kaartje. Schrijf een boodschap 
in het Engels, bv. “I support you” (“Ik steun je”) of maak een tekening. Gebruik het adres 
uit de tip hierboven.

AMNESTY INTERNATIONAL I SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-202224
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VRAAG GERECHTIGHEID VOOR NASRIN

AMNESTY INTERNATIONAL SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-202226 AMNESTY INTERNATIONAL SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-2022 27

WIE?
Nasrin Sotoudeh uit Iran.

WAT? 
Nasrin werd veroordeeld 
tot 38 jaar cel en 148 
stokslagen na twee 
oneerlijke processen met 
verzonnen aanklachten. 

WAT KAN JE 
DOEN? 
Schrijf een brief naar 
de Iraanse minister van 
Justitie en vraag om 
Nasrin onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk vrij te 
laten.  

SCHRIJF EEN BRIEF, 
VERANDER EEN LEVEN ZWAAR GESTRAFT OMDAT 

ZE MENSENRECHTEN  
VERDEDIGT

NASRIN SOTOUDEH 

WAT IS ER AAN DE HAND?

Nasrin Sotoudeh is een wereldwijd bekende advocaat en mensenrechtenactivist. 

Het is haar job om mensen te verdedigen en te vechten voor hun vrijheid. Maar 

vandaag zit ze zelf vast achter de tralies. 

Nasrin was de advocaat van een aantal Iraanse vrouwen die tegen de wettelijke 

hoofddoekplicht hadden geprotesteerd door hun hoofddoek in het openbaar af te 

doen. Ze vindt dat elke vrouw vrij moet kunnen kiezen wat ze aandoet. Nasrin is 

ook lid van lokale mensenrechtenorganisaties en voert campagne voor de afschaf-

fing van de doodstraf in Iran. 

Haar werk en activisme bevallen de Iraanse autoriteiten allerminst. Enkele jaren 

geleden werd ze thuis gearresteerd, zonder reden. In 2016 en 2018 werd ze op 

basis van valse aanklachten veroordeeld tot een gevangenisstraf van in totaal 38 

jaar en 148 stokslagen. Hiermee proberen de autoriteiten haar het zwijgen op te 

leggen. Ze zetten ook haar familie onder druk. 

Na haar arrestatie mocht Nasrin lange tijd niet spreken met haar advocaat. In 

de gevangenis wordt familiebezoek haar soms geweigerd. Ze krijgt er bovendien 

geen gepaste medische zorg voor haar hartproblemen. Vraag aan Iran om Nasrin 

onmiddellijk vrij te laten.

SCHRIJF  
MEE!
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IRAN

                             
                             

      

(Datum, plaats)

Geach te mijnheer de minist
er van Just i t ie,

Ik vraag u om mensenrech t
enadvocaat Nasrin Sotoudeh

 

onmiddell i jk en zonder voorw
aarden vrij te laten. Ze is 

een 

gewetensgevangene die enk
el en alleen om haar vreed

zame 

mensenrech tenwerk word t o
pgesloten. 

Terwijl ze wach t op haar v
rij lat ing, vraag ik u ervoor 

te 

zorgen dat Nasrin de nodige
 gespecialiseerde gezondhei

dszorg 

krijgt bui ten de gevangenis. 
Daarbij moeten de medische

 

ethiek en de principes van 
vertrouweli jkheid, au tonomie 

en geïnformeerde toestemmi
ng gerespecteerd worden. 

Daarnaast vraag ik u al he
t nodige te doen om familie

bezoek 

mogeli jk te maken en de int
imidat ie van haar familie, do

or 

de overheid, te stoppen. To
t slot dring ik erop aan om

 

op te houden met het crim
inaliseren van het werk van

 

vrouwenrech tenverdedigers. 

Hoogach tend,

(Jouw naam, schooladres, ha
ndtekening)

 VOORBEELDBRIEF

Stuur je brief naar de Iraanse ambassade 
in Brussel:

  
Ambassade van Iran 
t.a.v. minister van Justitie  
Mr. Gholamhossein Mohseni Ejei 
Franklin Rooseveltlaan 15 
1050 Brussel 

1,19 €/stuk 

Deel de boodschap #freenasrin op Instagram
Ga met de hele klas op de foto. Maak een groot bord met daarop de 
hashtag #freenasrin. Deel de foto op Instagram en tag @ejeii_org, het 
hoofd van de rechterlijke macht in Iran.  

AMNESTY INTERNATIONAL I SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-202226
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ACTIE IN 
DE KLAS
Brieven schrijven voor mensen in nood 
is de activiteit bij uitstek op de Schrijf-
ze-VRIJdag. Wil je met je klas nog meer 
doen rond mensenrechten en het recht 
op een eerlijk proces? Ontdek dan ook de 
volgende activiteiten die je leerlingen doen 
nadenken over mensenrechten, het recht 
op een eerlijk proces en de waarde van 
een eerlijk oordeel.
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Alle filmpjes bij de activiteiten vind je 
terug op www.amnesty-international.
be/schrijfzevrijdag-filmpjes of via deze 
QR-code. 

De hierna voorgestelde werkvormen zetten 
in op kennis, vaardigheden en attitudes 
bij je leerlingen. Door de activiteiten leren 
ze sleutelbegrippen kennen en de rol van 
mensenrechten begrijpen in hun leven 
en de levens van mensen wereldwijd. 
Daarnaast stimuleren de oefeningen het 
actief luisteren, kritisch denken en kunnen 
samenwerken. Ook verantwoordelijkheidszin, 
inlevingsvermogen en zin voor rechtvaardig-
heid worden erdoor ontwikkeld.  

Enkele activiteiten duren een volledig 
lesuur. Andere activiteiten van 20 of 30 
minuten kunnen dienen als inleiding of 
aansluiting op het schrijven van brieven of 
solidariteitskaartjes. 

ACTIVITEITEN-
OVERZICHT

Welke artikels staan in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens? Hoe vat de klas deze op? In een 
spel tegen de tijd leren je leerlingen de artikels omschrij-
ven, uitbeelden en koppelen aan hun eigen leefwereld. 
Kan de klas ze raden? 

Een goed klasgesprek vraagt om goede afspraken. Laat 
je leerlingen zelf afspraken maken aan het begin van een 
activiteit om in alle vrijheid en veiligheid met elkaar in 
dialoog te gaan over gevoelige onderwerpen.  

Hoe voelt het om gestraft te worden? En om onterecht 
straf te krijgen? Laat je leerlingen nadenken en discussi-
eren over wat straf voor hen betekent en welke gevolgen 
een straf kan hebben. Je kan de koppeling maken naar 
de vier mensen voor wie we schrijven, die na een oneerlijk 
proces in de cel zijn beland.   

Wie weet wat over mensenrechten? Tijdens een bingospel 
gaan je leerlingen op zoek naar antwoorden op een aantal 
algemene mensenrechtenvragen. Met elkaar, door elkaar 
en van elkaar leren staat centraal.

Met een ludiek fluisterspel maken je leerlingen kennis met 
de complexe wereld van de rechtspraak en worden ze 
ingeleid tot het thema ‘recht op recht’. Klare taal is nodig 
om een proces eerlijk te laten verlopen.    

Via een memoryspel ontdekken je leerlingen verschillende 
situaties of elementen die invloed hebben op het  
(on)eerlijke verloop van een proces. Daarbij wordt het 
duidelijk dat mensenrechten niet alleen in de rechtbank 
gelden, maar ook op het politiekantoor en in de gevangenis.

Via een woordzoeker maken je leerlingen kennis met een 
dozijn begrippen die gelinkt zijn aan de wereld van de 
rechtspraak en het recht op een eerlijk proces. 

Recht op recht: wat bedoelen we daarmee? Wat betekent 
het recht op een eerlijk proces? In deze opwarmer kom je 
de voorkennis en de interesses van je leerlingen te weten 
via een uitdagende elevatorpitch.

Hoe kunnen je leerlingen opkomen voor mensen die met 
een oneerlijk proces te maken krijgen? Een klasgesprek 
aan de hand van de 5 D’s (definieer, detecteer, droom, 
design en doe) helpt hen om tot mogelijke actie te komen.

TIME’S UP!     p. 38 AFSPRAKEN MAKEN   p. 32  (ON)TERECHT (ON)GESTRAFT?!  p. 44 

BINGO    p. 40 KLARE TAAL      p. 34 EERLIJK PROCES-MEMORY p. 46

OP ZOEK NAAR RECHT p. 42 RECHT OP WAT? p. 36 VAN DENKEN NAAR DOEN p. 48 

 50 min 10 min  30 min

 25 min 15 min 40 of 50 min

 30 min 20 min  50 min

INTRO

OPWARMER 1

OPWARMER 2

ACTIVITEIT 2

ACTIVITEIT 1 ACTIVITEIT 4

ACTIVITEIT 5

ACTIVITEIT 6ACTIVITEIT 3

http://www.amnesty-international.be/schrijfzevrijdag-filmpjes
http://www.amnesty-international.be/schrijfzevrijdag-filmpjes
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• Vraag aan de leerlingen wat er nodig is om de klasge-
sprekken vlot te laten verlopen. Stel hen de vraag: 
“Wat zou jou helpen om deel te nemen aan een klas-
gesprek?” Noteer de antwoorden kernachtig op een 
grote flap papier.

• Indien nodig voeg je zelf nog een aantal afspraken toe:

>   Je kiest zelf wat je wel of niet vertelt. Je bent niet 
verplicht om te antwoorden.

>  We willen wel dat iedereen actief deelneemt. Actief 
luisteren is ook actief deelnemen.

>  Respect is belangrijk, dus luisteren we naar elkaar, 
zonder te oordelen. We laten elkaar uitspreken voor 
we reageren.

>  Meningen kunnen verschillen en dat is oké. We 
veroordelen elkaar niet omwille van een andere 
mening. 

>  We spreken vanuit onszelf en we gebruiken zoveel 
mogelijk ik-boodschappen. Daardoor vermijden we 
veralgemeningen. 

>  Er mag gelachen worden, zonder uitlachen.

>  We schelden elkaar niet uit.

>  We respecteren elkaars privacy: we vertellen niets 
door (via sociale netwerken, op de speelplaats, in 
de lerarenkamer …). We roddelen niet over ande-
ren die niet aanwezig zijn.

>  Je kan de leerkracht voor of na de activiteit aan-
spreken als je het graag wil hebben over persoonlij-
ke zaken die je liever niet in de groep deelt. 

DUUR
10 minuten

DOELSTELLINGEN
• De leerlingen kunnen mee de 

afspraken bepalen en deze 

toepassen tijdens de lessen.  

• De leerlingen kunnen benoemen 

wat zij belangrijk vinden tijdens 

de lessen over mensenrech-

ten en het recht op een eerlijk 

proces. 

BENODIGDHEDEN
Grote flappen papier en plakband 

om de gemaakte afspraken te 

noteren en op te hangen in het 

lokaal.

VOORBEREIDING
Schuif de banken aan de kant 

en plaats alle stoelen in een 

cirkel. Zorg ervoor dat iedereen 

elkaar kan zien.

Leg uit dat jullie het de komende les(sen) zullen hebben 
over mensenrechten, en meer specifiek over het recht 
op een eerlijk proces. 

STAP 1 Introductie
 2 MIN

•  Hang de gemaakte afspraken op in het lokaal. Vraag 
kort nog eens of deze afspraken volstaan en of iede- 
reen zich erin kan vinden.

•  Bij elk later groepsgesprek kan je de leerlingen 
herinneren aan de gemaakte afspraken. Haal de flap 
eventueel terug boven. 

•  Houdt iemand zich niet aan de gemaakte afspraken? 
Verwijs dan naar wat de klas samen heeft afgespro-
ken, zonder één iemand met de vinger te wijzen. 

STAP 3 Afspraken  
ophangen

STAP 2 Afspraken maken
 6 MIN

 2 MIN
@
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AFSPRAKEN 
MAKEN 

INTRO 



AMNESTY INTERNATIONAL I SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-2022 35AMNESTY INTERNATIONAL I SCHRIJF-ZE-VRIJDAG 2021-202234

@
 S

hu
tte

rs
to

ck

• Fluister een zin in het oor van de leerling(en) achter-
aan in de klas. Mogelijke zinnen zijn:

>  Rechter Reginald regelt de rechtspraak in de 
rechtbank van Retie en hij berecht volgens de 
regels van het recht op een eerlijk proces. 

>  Ik word ervan beschuldigd schade te hebben toe-
gebracht aan een schip. Ik ben onschuldig, maar 
het vermoeden van onschuld wordt geschonden 
en ik moet schadevergoeding voor het schip 
betalen. 

>  Recht op recht is recht op rechtvaardigheid en 
gerechtigheid tijdens en na het rechtsproces. 

• Laat de leerlingen de zin doorfluisteren bij de klasge-
noot die voor hem of haar zit. 

• Als de zin vooraan in de klas is geraakt, vraag dan aan 
de voorste leerling om luidop de zin te zeggen die 
werd ingefluisterd. 

• Leg uit dat een strafzaak best een ingewikkelde proce-
dure kan zijn. Er zijn een heleboel complexe termen, 
wachttijden en verschillende procesfases. Vertel dat 
een strafproces eerlijk, duidelijk en verstaanbaar moet 
verlopen en dat daar regels voor bestaan.

• Vertel dat de klas een oefening zal doen om een com-
plexe boodschap over te brengen en dat het frustre-
rend kan zijn om die boodschap niet te begrijpen. Geef 
het voorbeeld van een beschuldigde in de rechtbank 
die eigenlijk niet goed snapt wat er allemaal gebeurt. 

• Leg uit hoe de oefening werkt: de leerlingen achter-
aan in de klas krijgen een ingewikkelde zin in het oor 
gefluisterd. De zin wordt telkens doorgefluisterd naar 
de volgende leerling. Het is de bedoeling dat de bood-
schap foutloos vooraan in de klas terechtkomt. 

• Je kan kiezen om meerdere zinnen tegelijk door de 
klas te laten gaan. Als de leerlingen in rijen zitten, kan 
je per rij een zin influisteren. 

STAP 1 Inleiding

•  Is de boodschap helemaal dezelfde gebleven tijdens 
de oefening?

>   Zo ja, was het makkelijk om de boodschap over te 
brengen? 

>   Zo nee, wat was er moeilijk aan het overbrengen 
van de boodschap?

>   Waar is het misgelopen? Hoe komt dat? 

• Hoe zou het zijn voor iemand die beschuldigd wordt 
van een misdrijf, maar veel moeilijke woorden en stap-
pen in het proces niet begrijpt? 

• Wat kan je doen als je hulp nodig hebt in de rechtbank 
of op een ander moment in het strafproces? 

STAP 3 Nabespreking

STAP 2 Fluisterspel

DUUR
15 minuten

DOELSTELLINGEN
•  Leerlingen kunnen de zin die de 

leerkracht influistert reprodu-

ceren en doorvertellen aan de 

volgende leerling. 

•  Leerlingen kunnen na de op-

warmer de boodschap achter de 

complexe zin begrijpen en kun-

nen het verband aanduiden met 

het recht op een eerlijk proces. 

KERNBOODSCHAP
•  Het kan frustrerend zijn als je 

iets niet begrijpt. Zeker in een 

strafproces, waarbij je misschien 

tot een straf veroordeeld wordt. 

•  Het is belangrijk om te begrijpen 

waarvan je beschuldigd wordt, 

want anders kan je je niet verde-

digen. 

 5 MIN 2 MIN

 8 MIN

KLARE  
TAAL

OPWARMER 1 
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• Vraag aan de leerlingen om te verwoorden wat ze op 
hun blad hebben geschreven, in 1 minuut zoals in een 
elevatorpitch. 

• Duid meerdere leerlingen aan om hun pitch vooraan 
in de klas toe te lichten, als ze zich daar comfortabel 
bij voelen. 

DUUR
20 minuten

DOELSTELLINGEN
•  De leerlingen kunnen na een 

kort denkmoment opschrijven 

wat ze al weten over het on-

derwerp ‘recht op een eerlijk 

proces’.

•  De leerlingen kunnen aan de 

hand van een elevatorpitch in 

1 minuut mondeling toelich-

ten wat ze hebben opgeschre-

ven tijdens het korte denkmo-

ment.

BENODIGDHEDEN
Een blanco A4-papier voor elke 

leerling.  

KERNBOODSCHAP
Als je wil bijleren, helpt het om 

even stil te staan bij wat je al 

weet en wat je nog wil weten. 

• Geef een A4-papier aan elke leerling.

• Leg uit dat de leerlingen 4 minuten de tijd krijgen om 
na te denken en op te schrijven wat ze al weten over 
‘het recht op een eerlijk proces’. 

• Leg uit dat de leerlingen dit kunnen doen aan de hand 
van een denkwolk, losse woorden of een lijstje gedach-
ten.

STAP 1 Wat weet je al?

• Vraag aan de leerlingen om twee zaken te noteren 
waarover ze nog willen bijleren tijdens de lessen over 
mensenrechten en het recht op een eerlijk proces. 

• Laat de leerlingen die klassikaal opnoemen. 

• Geef het woord aan alle leerlingen die iets willen toe-
voegen. Zo krijg je als leerkracht inzicht in de wensen 
en de leermotivatie van de leerlingen.

• Noteer op het bord de onderwerpen die de leerlingen 
aanhalen. 

STAP 3 Wat wil je nog 
weten?

STAP 2 Verwoord je kennis
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Je kan teruggrijpen naar de uitkomsten van deze 
opwarmer aan het einde van de lessen over mensen-
rechten en het recht op een eerlijk proces. Zo kan je 
nagaan of de leerlingen alles hebben geleerd wat ze 
wilden weten en of er nog honger is naar meer. 

 5 MIN

 10 MIN

 5 MIN

RECHT OP 
WAT?

OPWARMER 2 
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Ronde 1: Raden zonder benoemen (  15 MIN)

>  Per groepje kiest een leerling een artikel of recht uit 
de UVRM. De leerling tracht het artikel te omschrij-
ven zonder de exacte inhoud te zeggen. Bij bv. 
het recht op onderwijs mag de leerling het woord 
‘onderwijs’ niet noemen. Bij de omschrijving kan de 
leerling een voorbeeld geven uit het dagelijks leven 
of een situatie bedenken waarbij dit mensenrecht 
geschonden wordt.

>  De andere leerlingen moeten raden over welk artikel 
of recht het gaat. Als de groep het artikel geraden 
heeft, is het de beurt aan de volgende leerling. Dit 
herhalen ze tot de tijd om is. De geraden artikels 
markeren ze voor ronde 2. Ze hoeven niet alle artikels 
geraden te hebben. 

>  De moeilijkheidsgraad om een artikel te omschrijven 
wordt in de bijlage met de UVRM aangeduid met 
cijfer 1 (makkelijk) of 2 (moeilijk).  

Ronde 2: Raden met één woord (  10 MIN)

>  In hetzelfde groepje kiest elke leerling om beurt een 
artikel of recht op het blad dat voor hen ligt en dat ze 
in ronde 1 geraden hebben. De leerling probeert dit 
nu te benoemen met één woord. 

>  Opnieuw proberen de andere leerlingen te raden 
over welk artikel of recht het gaat. Ze raden tot ze 
het juiste antwoord geven. Als het gekozen woord 
niet leidt tot een oplossing, kan de leerling een nieuw 
woord kiezen. 

DUUR
50 minuten

DOELSTELLINGEN
• De leerlingen krijgen zicht op 

de inhoud van de Universele 

Verklaring van de Rechten van 

de Mens en op de verschillende 

mensenrechten. 

• De leerlingen kunnen gekozen 

artikels uit de UVRM mondeling 

omschrijven en toelichten. 

• De leerlingen kunnen 

voorbeelden geven bij 

de verschillende artikels 

uit de UVRM of bij een 

mensenrechtenschending. 

• De leerlingen zijn in staat 

een empathische en solidaire 

houding aan te nemen tegenover 

mensen die onrecht meemaken. 

BENODIGDHEDEN 
• Per groepje: blad met 30 artikels 

van de UVRM (zie bijlagen)

• 30 artikels van de UVRM in 

stroken geknipt in een kom/

schaal/pot vooraan in de klas

• Timer (of een projectie ervan)  

KERNBOODSCHAP
• Mensenrechten raken aan vrijwel 

alle aspecten van het dagelijkse 

leven. Daar zijn we ons niet altijd 

bewust van.

• Mensenrechten zijn universeel, 

ondeelbaar en onderling 

afhankelijk.

• Geef een korte intro over het ontstaan en de betekenis 
van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens. 

• Maak groepjes van 3 of 4 leerlingen.

• Deel aan elk groepje het blad met de 30 artikels van 
de UVRM uit. 

• Leg uit dat ze gaan samenwerken om de verschillende 
rechten uit de UVRM te leren kennen.

STAP 1 Introductie

• Wat vonden de leerlingen van deze activiteit? Was het 
moeilijker of gemakkelijker dan verwacht? Wat waren 
de moeilijkste onderdelen, of wat was het moeilijkste 
om uit te beelden? Wat hebben ze vandaag geleerd 
over mensenrechten?

• Laat leerlingen per twee nadenken en volgende vragen 
beantwoorden:

>  Geef je eigen definitie van mensenrechten.

>  Benoem drie mensenrechten die voor jou het 
belangrijkst zijn en denk na waarom.

• Laat de leerlingen deze vragen ofwel mondeling 
bespreken ofwel opschrijven om de volgende les te 
starten met het overlopen van de antwoorden.

STAP 3 Nabespreking

STAP 2 Spel tegen de tijd
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 Ronde 3: Uitbeelden (  15 MIN)

>  Deze ronde is een ludieke afsluiter van het inhoude-
lijk deel van de les.

>  Per groepje gaan twee of meer leerlingen voor de 
klas staan. Je laat hen een artikel van de UVRM 
trekken uit de kom (of je geeft zelf een artikel aan), 
waarna ze het klassikaal uitbeelden. Leg uit dat de 
leerlingen geen woorden mogen gebruiken, alleen 
gebaren en gelaatsuitdrukkingen. 

>  De rest van de klas raadt binnen 1 minuut over 
welk artikel het gaat. Gebruik daarvoor een timer die 
je eventueel kan projecteren op het bord.

>  Trek na elke uitvoering een paar minuten uit voor 
reacties en bespreking. 

>  Als je aanvoelt dat de leerlingen zeer vertrouwd zijn 
met de inhoud van de oefening en dat ze het raden 
en uitbeelden onder de knie hebben, kan je nog 
een extra ronde doen. Daarin beelden de leerlingen 
een combinatie van meerdere artikels uit en raden 
de toeschouwers waarover het gaat.

Deze oefening kan je gebruiken als inleiding voor de 
Schrijf-ze-VRIJdag. Het is de bedoeling dat de leerlin-
gen laten zien wat ze al weten over mensenrechten en 
wat ze al hebben ervaren. Het is belangrijk om dit bij 
het begin van de activiteit duidelijk te maken, zodat 
ze zich niet geremd voelen omdat ze (nog) niet echt 
'weten' wat mensenrechten precies zijn.

 5 MIN

 40 MIN

 5 MIN

TIME'S UP! 
ACTIVITEIT 1
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• Laat de leerlingen rondlopen in de klas tot ieders  
bingovel compleet is. 

• Vermijd dat de leerlingen in duo’s werken en vraag hen 
om voor elk vakje een andere leerling aan te spreken. 

DUUR
25 minuten

DOELSTELLINGEN
•  Leerlingen kunnen aan de hand van 

een bingospel aangeven wat ze al 

weten over mensenrechten. 

• Leerlingen kunnen inzicht krijgen in 

elkaars kennis over hoe mensenrech-

ten worden toegepast en verdedigd.

BENODIGDHEDEN
• Eén bingovel per leerling (zie bijlagen)

• Schrijfgerief  

VOORBEREIDING
• Voorzie voor elke leerling een bingovel.

• Neem de voorbeeldantwoorden eens 

door (zie stap 3). 

• Zet de tafels en stoelen aan de kant, 

zodat leerlingen in de klas kunnen 

rondlopen. 

KERNBOODSCHAP
• Je hebt mensenrechten louter omdat 

je mens bent. Ze gelden voor iedereen, 

altijd en overal. 

• Bewustzijn over mensenrechten is 

nodig om ervoor te kunnen opkomen.

• Leerlingen leren met elkaar, door 

elkaar en van elkaar.  

•  Leg het spel uit:

> Elke leerling zoekt een medeleerling die het ant-
woord kent op één van de vragen op het bingovel. 

> Als ze iemand hebben gevonden, schrijven ze de 
naam van deze leerling op in het juiste vak van de 
bingo en kruisen ze dit vak af. 

> Voor de volgende vraag zoeken ze naar een andere 
leerling die een antwoord kan geven. Zo gaan ze 
door tot alle vragen overlopen zijn. 

• Deel een bingovel uit aan alle leerlingen en zorg ervoor 
dat ze vrij kunnen rondlopen in de klas. 

STAP 1 Instructie en  
 organisatie

•  Evalueer de oefening door te peilen naar de ervaring 
van de leerlingen: 

 > Wat hebben ze bijgeleerd? 
 > Vonden de leerlingen dit interessant, waardevol? 
 > Welke vragen waren eerder gemakkelijk of eerder 

 moeilijk? 
 > Wat was de moeilijkste vraag? 
 > Wie weet al veel over mensenrechten? 
 > Wat willen de leerlingen nog bijleren?  

STAP 4 Nabespreking
STAP 2 Bingo
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 10 MIN

 5 MIN

• Laat de leerlingen weer plaatsnemen. 

• Overloop klassikaal de negen vakken van het bingo-
vel. Vraag per vak welke naam de leerlingen hebben 
opgeschreven en vraag vervolgens aan die bepaalde 
leerling het antwoord op de vraag. 

• Dit zijn een aantal voorbeeldantwoorden: 

> Vijf mensenrechten? Elk mensenrecht uit de UVRM 
(zie bijlagen), al zijn er meer mensenrechten dan 
die welke in de UVRM vermeld staan. 

> Beperking op het recht van vrije meningsuiting? 
Oproepen tot haat, geweld of discriminatie is straf-
baar en overschrijdt de grenzen van het recht op 
vrije meningsuiting. 

> Naam van een mensenrechtenorganisatie?  
Amnesty International. 

STAP 3 Antwoorden  
 overlopen

 5 MIN

> Mensenrechtenschending? Foltering, verbod op 
kranten of journalisten, gevangenneming zonder 
eerlijk strafproces, discriminatie op basis van huids-
kleur.  

> Officiële naam van de eerste wereldwijde mensen-
rechtenverklaring? De Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, afgekort UVRM. 

> Schending van het recht op privacy? Een huis 
binnengaan en doorzoeken zonder toestemming 
of post van iemand anders openmaken zonder 
toestemming. 

> Organisatie waarin alle landen samenwerken? 
Verenigde Naties.

> Een groep mensen die extra ondersteuning nodig 
hebben? Vrouwen, kinderen, mensen met een 
beperking. 

> Op welke datum worden de mensenrechten 
gevierd? 10 december is de Internationale Mensen-
rechtendag.

 5 MIN

BINGO 
ACTIVITEIT 2
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• Vraag aan de leerlingen om de gezochte woorden uit 
te leggen. Dit kan aan de hand van een voorbeeld 
of een situatie. Duid verschillende leerlingen aan om 
hetzelfde woord te verklaren. Zo komt de klas tot een 
gedeeld begrip van het woord. 

• Laat de leerlingen de uitleg noteren onderaan de 
woordzoeker of aan de achterkant van het papier. 

DUUR
30 minuten 

DOELSTELLINGEN
• Leerlingen kunnen begrippen 

over het recht op een eerlijk 

proces aanduiden in de woord-

zoeker en deze toelichten. 

• Leerlingen kunnen voorbeel-

den geven bij de verschillende 

begrippen uit de woordzoeker. 

• Leerlingen kunnen meerdere 

begrippen met elkaar ver-

binden in een situatie die ze 

schetsen. 

BENODIGDHEDEN 
• Eén woordzoeker per leerling of 

per 2 leerlingen (zie bijlagen)

VOORBEREIDING
•  Maak als leerkracht de woord-

zoeker zelf al eens om de moei-

lijkheidsgraad in te schatten 

voor jouw leerlingen. Zo weet je 

of je de leerlingen individueel 

of in duo’s zal laten werken. 

• Druk voor elke leerling (of per 

duo) de woordzoeker af.

KERNBOODSCHAP
• De wereld van de rechtspraak 

is complex. Om de rol en het 

belang ervan te begrijpen, ken 

je best een aantal basisbegrip-

pen.

• Eerlijke rechtspraak is noodza-

kelijk voor gerechtigheid in de 

samenleving.

• Geef de leerlingen 15 minuten de tijd om individueel of 
per twee de woordzoeker op te lossen. 

• De te zoeken woorden zijn: advocaat, bewijslast, 
brieven, foltering, gerechtigheid, getuigenis, gevange-
nis, mensenrechten, onrecht, onschuldig, opgesloten, 
proces, rechtbank, rechten, rechter, rechtvaardigheid, 
schrijven, schuldig, straf, verdediging. 

STAP 1 Woorden zoeken

STAP 2 Wat betekent dat nu? 
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 15 MIN

 10 MIN

• Ga na of de leerlingen de begrippen hebben gesnapt 
en vraag hen om een situatie te bedenken waarin 
meerdere begrippen samenkomen. Het kan gaan om 
iets wat ze hebben meegemaakt, gezien of gehoord of 
een situatie die ze zich kunnen voorstellen. 

• Laat ze bv. elk een zin opschrijven die ze aan het einde 
van de les kunnen afgeven. 

STAP 3 Begrippen  
 combineren 

Er staat een verklarende woordenlijst op  
www.schrijfzevrijdag.be (bij ‘extra klasmateriaal’) 
die kan helpen om de begrippen verder toe te 
lichten aan je leerlingen. 

 5 MIN

OP ZOEK  
NAAR RECHT

ACTIVITEIT 3

http://www.schrijfzevrijdag.be
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DUUR
30 minuten 

DOELSTELLINGEN
• De leerlingen kunnen op-

schrijven waaraan ze denken 

bij eerlijke en oneerlijke 

straffen. 

• De leerlingen kunnen in groep 

situaties beschrijven waarbij 

zij (on)terecht gestraft zijn 

geweest. Daarbij kunnen de 

leerlingen actief naar elkaar 

luisteren en elkaars stand-

punten respecteren. 

• De leerlingen kunnen uit de 

verschillende verhalen en 
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standpunten gemeenschap-

pelijke elementen halen en 

integreren in een gedeelde 

visie. 

• De leerlingen kunnen hun 

bevindingen bundelen en 

voor de klas verwoorden.

• De leerlingen kunnen 

solidariteit tonen met hun 

klasgenoten en kunnen zich 

meelevend opstellen. 

BENODIGDHEDEN 
• Papier en schrijfgerief

• Per groepje één blanco A3-

blad 

• Voorbeelden van een place-

mat (zie bijlagen)

VOORBEREIDING
Zorg ervoor dat de banken leeg 

zijn, zodat de leerlingen plaats 

hebben om te noteren op het 

A3-blad. 

KERNBOODSCHAP
• Iedereen heeft dezelfde men-

senrechten en die kunnen 

nooit afgenomen worden, wat 

je ook hebt gedaan. 

• Niet iedereen die in de ge-

vangenis zit, is schuldig aan 

een misdrijf. Wereldwijd zitten 

onschuldige mensen vast na 

een oneerlijk proces. 

• Geef de leerlingen 10 minuten de tijd om op de vol-
gende vragen te antwoorden: 

>  Wat is een straf? Wat is een eerlijke straf?

>  Waarom ben ik al eens gestraft geweest? 

>  Waarom zijn straffen soms oneerlijk of onterecht?

>  Kan je denken aan voorbeelden van oneerlijke of 
onrechtvaardige straffen? 

>  Wat is volgens jou de reden om iemand te straffen? 

• Vraag hen om hun antwoorden te noteren op hun 
individuele veld. 

• Als elk groepslid klaar is, overloopt iedere leerling 
luidop zijn antwoorden en licht ze toe. Belangrijk 
hierbij is dat de leerlingen actief en met respect naar 
elkaar luisteren. 

• Verdeel de klas in groepjes van maximum vier leerlin-
gen. 

• Geef aan elke groep een blanco A3-blad. 

• Laat elke groep een placemat tekenen:  

>  in het midden tekenen ze een rechthoek. Dat is het 
gemeenschappelijke terrein.

>  vanuit de hoeken van de rechthoek tekenen ze 
lijnen naar de hoeken van het blad papier. Zo ont-
staan er vier individuele velden voor de leerlingen.

STAP 1 Placemat tekenen

• Laat de leerlingen op zoek gaan naar gemeenschappe-
lijke elementen in hun antwoorden en verhalen. 

• Vraag om deze elementen samen te vatten in de 
rechthoek centraal op de placemat. Leg daarbij uit dat 
het handig is om antwoorden te bundelen, bijvoor-
beeld door verschillende kleuren te gebruiken. 

STAP 3 Gedeelde verhalen 
en antwoorden

STAP 2 Individueel nadenken
• Laat één leerling per groepje vooraan in de klas toe-

lichten wat ze hebben opgeschreven in het midden-
vak. 

STAP 4 Delen met de klas

Je kan de antwoorden van de verschillende groepjes 
samenvatten op het bord. Zo krijg je een algemeen 
overzicht en kan je tot klassikale conclusies komen. 
Maak dit in samenspraak en in samenwerking met 
de leerlingen zodat iedereen zich goed begrepen en 
gehoord voelt. 

 5 MIN

 5 MIN

 10 MIN

 10 MIN

(ON)TERECHT  
(ON)GESTRAFT?!

ACTIVITEIT 4
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DUUR
40 minuten (of 50 minuten met 

stap 5 erbij)

DOELSTELLINGEN
• Leerlingen kunnen tijdens 

het spel zes elementen 

van het recht op een eerlijk 

proces koppelen aan de 

correcte omschrijving. 

• Leerlingen kunnen via het 

spel begrippen die te maken 

hebben met het recht op een 

eerlijk proces aanduiden en 

toelichten.

• Leerlingen kunnen verschil-

lende elementen van het 

recht op een eerlijk proces 

verbinden met een situatie 

uit het dagelijks leven. 

BENODIGDHEDEN
• Papier en schrijfgerief

• Per groepje één memoryspel 

over het recht op een eerlijk 

proces (zie bijlagen)

• Per leerling één exitticket (zie 

bijlagen)

VOORBEREIDING
• Kopieer de twaalf memo-

rykaartjes enkelzijdig en 

knip ze uit. Doe dit voor elk 

groepje. 

• Kopieer voor elke leerling een 

exitticket.

KERNBOODSCHAP
• Als mensen geen eerlijk pro-

ces krijgen, dan is er simpel-

weg geen gerechtigheid voor 

de veroordeelde, het slachtof-

fer en de samenleving. 

• Het recht op een eerlijk 

proces is niet eenvoudig te 

definiëren. Er kunnen meer-

dere stappen fout of oneerlijk 

verlopen, in de rechtbank 

zelf, maar ook in andere fases 

van het proces. 

• Laat de leerlingen de elementen zelf definiëren en 
noteren aan de achterkant van de ‘element’-kaartjes of 
op een apart blad. 

• Vraag de leerlingen om even na te denken over deze 
voorwaarden voor een eerlijk proces. Vragen die je 
kan stellen om de leerlingen op weg te helpen:

>  Begrijp je alle woorden in de omschrijvingen? 
>  Wat willen deze begrippen voor je zeggen? Hoe vat 

je deze op? 
>  Hoe zou je de begrippen uitleggen aan bv. een 

familielid, een buur of vriend?

• Verdeel de klas in groepjes van twee of drie leerlingen 
en geef elk groepje een memoryspel. 

• Leg uit dat het memoryspel zes elementen of voor-
waarden voor een eerlijk proces bevat en zes bijpas-
sende omschrijvingen.

• De leerlingen leggen de twaalf kaartjes verspreid over 
de bank. Aan de linkerkant leggen ze de elementen en 
aan de rechterkant de omschrijvingen. 

• Om de beurt mogen ze een kaartje ‘element’ om-
draaien en vervolgens een kaartje ‘omschrijving’. 
Ze denken na of de omgedraaide omschrijving past 
bij het omgedraaide element. Er is slechts één juiste 
omschrijving per element.  

• Bij een juiste combinatie worden de twee kaartjes sa-
men opzij gelegd. Bij een onjuiste combinatie worden 
de kaartjes weer omgedraaid. Daarna is de volgende 
leerling aan de beurt. 

• Het eerste deel van de oefening is afgelopen als de 
leerlingen zes juiste combinaties kunnen maken. 

STAP 1 Wat is wat?
 10 MIN

• Om de motivatie van de leerlingen te stimuleren en het 
leerrendement te verhogen is het betrekken van hun 
leefwereld een krachtig instrument. Laat de leerlingen 
nadenken over situaties die ze kennen, ergens hebben 
gezien of gehoord of hebben meegemaakt.

• Vraag de leerlingen om een situatie te benoemen of te 
bedenken waarin één of meerdere elementen uit het 
memoryspel aan bod komen. Laat ze hun verbeelding 
gebruiken. Hierdoor zet je in op het creatief denkver-
mogen en inlevingsvermogen. Laat de leerlingen hun 
situatie delen als ze zich daarbij comfortabel voelen. 
Dit kan per groepje of klassikaal. 

STAP 3 In je eigen leven

STAP 2 In je eigen woorden
 10 MIN

 15 MIN

• Ga na hoe de leerlingen de oefening hebben ervaren 
en hoe ze staan tegenover een eerlijk proces. Gebruik 
daarvoor het exitticket (zie bijlagen).

• Deel aan elke leerling een exitticket uit.

• Laat ze in de bovenste balk één waardevol element uit 
de les neerschrijven. Laat ze in de onderste balk schrij-
ven wat ze als moeilijker ervaren hebben, een vraag 
die ze willen stellen of een emotie die ze kwijt willen. 

• Laat de leerlingen het exitticket anoniem invullen, 
tenzij ze een zeer gerichte vraag hebben en ze graag 
hun naam willen vermelden. 

STAP 4 Nabespreking

• Deze stap kan je doen als de leerlingen de verhalen al 
kennen van de personen voor wie we op deze Schrijf-
ze-VRIJdag schrijven. 

• Vraag aan de leerlingen om verschillende voorwaarden 
voor een eerlijk proces te linken aan de verhalen van 
de personen voor wie we schrijven. 

• Laat de leerlingen verduidelijken welke verbanden ze 
leggen en welke elementen er per verhaal terugkomen. 

• Om het makkelijker te maken, kan je de personen 
voor wie we schrijven projecteren op het bord of kan je 
hun poster ophangen. Dan kunnen de leerlingen hun 
elementen aan de projectie of de poster toevoegen. 

STAP 5 Terugkoppeling aan 
voorbeeldbrieven 
(optioneel) 

 5 MIN

 10 MIN

EERLIJK  
PROCES-MEMORY 

ACTIVITEIT 5 
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DUUR
50 minuten 

DOELSTELLINGEN
• De leerlingen kunnen gebruik-

maken van het 5D stappen-

plan om het recht op een 

eerlijk proces te begrijpen en 

te analyseren. 

• De leerlingen kunnen tijdens 

het klasgesprek over een eer-

lijk proces toelichten wat een 

proces oneerlijk maakt.

• De leerlingen kunnen bij het 

horen van de verhalen van de 

personen voor wie we schrij-

ven vaststellen dat een proces 

niet altijd eerlijk verloopt. 

• De leerlingen kunnen aan de 

hand van het 5D stappenplan 

een plan van aanpak en/of 

actie bedenken. 

VOORBEREIDING
Neem deel twee van deze gids 

over het thema ‘recht op recht’ 

vooraf grondig door. Je zal er 

voor deze oefening intensief 

mee aan de slag gaan. 

BENODIGDHEDEN
Een leeg bord of grote flappen 

papier waarop je kan noteren. 

KERNBOODSCHAP
• De vraag of een proces eerlijk 

of oneerlijk is verlopen, kan 

complex zijn. Elke zaak is 

anders en moet afzonderlijk 

worden beoordeeld. 

• Verschillende juridische in-

strumenten leggen vast wat er 

moet gebeuren om een proces 

eerlijk te laten verlopen.

• Door in actie te komen 

wanneer een proces oneerlijk 

verloopt, help je gerechtigheid 

te realiseren.

VAN DENKEN  
NAAR DOEN 

ACTIVITEIT 6 

• Overloop met je leerlingen de 5D’s: definieer, de-
tecteer, droom, design en doe. Gebruik daarbij de 
voorbeeldvragen hierna. 

• Geef de leerlingen voldoende tijd om na te denken en 
een antwoord te formuleren. Deze denkopdracht vergt 
enige energie en denkstappen. 

• Duid bij elke stap een aantal leerlingen aan die hun 
ideeën willen toelichten. 

• Noteer de uitkomsten van de 5 stappen op het bord 
(of grote flappen papier). Maak het denkproces van de 
klas visueel. Plaats de 5D’s in een cirkel op het bord. 
Bij de laatste stap koppel je klassikaal terug naar de 
eerste D. Je kan de leerlingen laten meeschrijven op 
een eigen papier.

 1. DEFINIEER

 • Definieer het kernthema.

 • Vragen:
 > Wat is een eerlijk proces? 
 > Wanneer is een proces eerlijk? 
 > Waarom is een eerlijk proces een mensenrecht? 
 > Heeft iedereen recht op een eerlijk proces? 

 2. DETECTEER

• Expliciteer wat al dan niet goed gaat vandaag op 
het vlak van de berechting van mensen.

 • Vragen: 
> Krijgt iedereen een eerlijk proces? Indien nee, 

hoe komt dat? 
> Wat kan ervoor zorgen dat een proces oneerlijk 

is? 
> Welk effect heeft een oneerlijk proces op de 

beschuldigde?

• Vraag aan de leerlingen om drie kernwoorden te note-
ren waaraan ze denken bij ‘een eerlijk proces’. 

• Vraag om hun kernwoorden mondeling toe te lichten. 
Mogelijke vragen die je kan stellen: 

 > Waarom heb je deze woorden opgeschreven? 
 > Waarom dacht je aan deze woorden? 
 > Wat betekenen deze woorden voor jou? 
 > Wat weet je al over het onderwerp? 

STAP 1 Inleiding en  
activatie van voorkennis 

STAP 2 Instructie en  
 klasgesprek 5D’s 

 35 MIN

• Vraag of de leerlingen nog steeds dezelfde kernwoor-
den zouden opschrijven als aan het begin van de les. 
Zo krijg je inzicht in het leerproces van de leerlingen 
en de inzichten die ze tijdens de les hebben ontwik-
keld. Mogelijke vragen zijn: 

> Welke kernwoorden zou je nu opschrijven? 

> Komen deze kernwoorden overeen met de kern-
woorden die je opschreef aan het begin van de les?

> Zo nee, hoe komt het volgens jou dat ze verschil-
len? 

STAP 3 Nabespreking

 10 MIN

  
3. DROOM

• Verbeeld de gewenste toekomst. Laat je leerlin-
gen daarbij hun fantasie gebruiken.

 • Vragen: 
> Hoe zou de wereld eruitzien als iedereen 

een eerlijk proces krijgt?  

 4. DESIGN

• Denk na over een aanpak of plan. Laat de 
leerlingen per twee werken om een actieplan te 
bedenken om een wereld te realiseren waarin 
iedereen een eerlijk proces krijgt.

• Vragen: 
> Welke stappen zijn nodig en welke kunnen 

we zelf ondernemen? 
> Wat moet er veranderen om tot de gewenste 

situatie te komen in de toekomst? 
> Wie speelt hierin een rol?

 5. DOE

• Onderneem actie en realiseer de droom. Vertel 
hiervoor het verhaal van één of meerdere 
personen voor wie we schrijven tijdens deze 
Schrijf-ze-VRIJdag.

• Vragen: 
> Bedenk twee ‘haalbare’ acties om deze 

personen te helpen.

> Bedenk één fantasievolle actie voor hen 
en noteer de stappen die daarvoor nodig 
zouden zijn. 

• Geef je leerlingen de kans om een brief te 
schrijven voor één of meerdere mensen die 
na een oneerlijk proces veroordeeld werden. 
Voorbeeldbrieven vind je vanaf p. 20. 
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METHODIEK 1: DENKWOLK 
Met een denkwolk als reflectiekader ga je na hoe de 

leerling de klasactiviteit heeft ervaren. In de verschillende 

delen van de wolk kan de leerling iets schrijven waar deze 

aan denkt. Dit kan volledig anoniem, wat de kans op eerlij-

ke feedback vergroot. 

METHODIEK 2:   
WIE VANGT, DIE VERTELT 
Bij deze methodiek heb je enkel een bal nodig om de 

mening van je leerlingen te weten te komen. Hoe begin je 

eraan? Je gooit een bal in de lucht. Wie de bal opvangt, 

vertelt wat hij of zij heeft bijgeleerd. Daarna gooit deze per-

soon de bal omhoog, zodat het patroon zich kan herhalen. 

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leerlingen aan het 

woord kunnen komen. Deze methodiek kan je gebruiken 

na elke activiteit. Hoewel het fijn is om luidop elkaars 

mening te horen, maakt dit de kans op sociaal wenselijke 

antwoorden groter. 

METHODIEK 3: WAT HIERNA? 
Deze simpele methodiek geeft inzicht in de interesses 

van je leerlingen en hoe je daarop kan inspelen in de 

volgende lessen. Laat de leerlingen drie zaken benoemen 

of opschrijven: wat ze geleerd hebben, hoe ze zich daarbij 

voelen en wat ze nog willen bijleren. Deze methodiek kan 

je na elke activiteit gebruiken.

EVALUATIEMETHODIEKENEEN GOED IDEE!
Een evaluatie van het leerproces van je leerlingen is van 

onschatbare waarde. Met de schrijfacties en activiteiten uit 

deze Schrijf-ze-VRIJ-gids worden verschillende competenties 

aangescherpt en ontwikkeld, gaande van burgerzin, cultu-

reel bewustzijn en zelfexpressie tot kunnen samenleven en 

respect en empathie tonen. Aan de klasactiviteiten zijn geen 

summatieve evaluaties verbonden met een focus op het 

eindoordeel, maar wel formatieve evaluaties waarbij je de 

leerlingen begeleidt in hun ontwikkeling en vorderingen. 

De voordelen van evalueren op een rij: 

1. Je leert hoe effectief je lessen zijn en of/hoe je ze nog beter 

kan maken. 

2. Je toont je betrokkenheid en professionalisme. 

3. Je bent extra gemotiveerd als je de positieve resultaten ziet 

van je lessen. 

4. Je kan je ervaringen makkelijker delen met collega’s.

reflectie
wat heb ik 
geleerd?

welke nieuwe ideëen 
heb ik gekregen

wat ga ik  
veranderen?wat ging 

goed?

ACTIVITEITEN EVALUEREN

Deel je resultaten ook met Amnesty International 
Vlaanderen en help ons aanbod van mensenrechten-
educatie nog beter te maken. Na de Schrijf-ze-VRIJdag 
zal je worden uitgenodigd om deel te nemen aan een 
online evaluatie. Feedback, groot of klein, is ook altijd 
welkom op schrijfzevrijdag@amnesty-international.be.

Deze tekening van een denkwolk vind je ook op  
www.schrijfzevrijdag.be bij ‘extra klasmateriaal’.

WAARDEER JE LEERLINGEN
Geef je leerlingen het gevoel dat ze in hun kracht staan. 

Dit versterkt hun bewustzijn en zelfexpressie. Waarderend 

werken richt de aandacht op kansen, energie en mogelijkhe-

den tot groei. De techniek van waarderend handelen vertrekt 

vanuit de sterktes van een persoon om zo een gedeelde en 

gewenste toekomst waar te maken. 

CREËER EEN OPEN EN  
VEILIGE OMGEVING
Leid elke oefening goed in en eindig met een check-out. Dit 

kan je doen aan de hand van opwarmer 2 uit het activiteiten-

deel. Je kan voorafgaand aan de les het thema of de activiteit 

van de komende les(sen) aankondigen. Zorg ervoor dat alle 

leerlingen zich comfortabel voelen om over hun gedachten 

en ervaringen te vertellen. Vraag wat voor hen de belang-

rijkste boodschappen zijn die ze meenemen uit de activiteit. 

Laat de optie open om voor of na klasactiviteiten een per-

soonlijk gesprek met jou te voeren.

BEGELEID GROEPSGESPREKKEN MET EEN 
OPEN GEEST
Maak afspraken voordat je groepsgesprekken start. Hier-

voor kan je de introactiviteit gebruiken. Zorg ervoor dat de 

leerlingen de afspraken kennen en respecteren. Verwijs er 

daarom regelmatig naar en stel ze indien nodig bij. Afspraken 

helpen je ook om grenzen te stellen. Iedereen heeft recht op 

vrije meningsuiting, dat is een mensenrecht. Toch mogen er 

ook grenzen gesteld worden. Haatdragende boodschappen 

of boodschappen die aanzetten tot geweld kunnen niet. Als 

je ze te horen krijgt, vraag dan om de mening te formuleren 

op een doordachte en beleefde manier. Indien er conflict 

ontstaat tussen leerlingen, stimuleer hen om medeleerlingen 

te laten bemiddelen in het conflict. Je kan aan de klas vragen 

hoe zij met het conflict zouden omgaan.

Verschillende activiteiten in deze Schrijf-ze-VRIJ-gids leggen de link met de leefwereld van de leerlingen. Ze laten de 
leerlingen nadenken over hoe het voelt om zelf oneerlijk behandeld te worden. Dat kan best confronterend zijn. Ook 
de verhalen over mensenrechtenschendingen die in de gids aan bod komen, kunnen aangrijpend zijn. Het is daarom 
belangrijk om in het klasmanagement te streven naar een positief en inclusief klasklimaat. Een reeks tips en tricks kan 
je daarbij ondersteunen.

LAAT RUIMTE OM NA TE DENKEN
Laat de leerlingen voldoende tijd om te reflecteren en zelf 

iets in te brengen. Lijkt een oefening op het eerste zicht veraf 

te staan van de leefwereld van de leerlingen? Zoek dan naar 

verbinding door hun voorkennis steeds actief aan te spre-

ken, voorbeelden te (laten) formuleren en hierop verder te 

bouwen. 

JE KAN NIET ALLES WETEN
Discussies over mensenrechten, onrecht en oneerlijke 

behandeling kunnen gevoeligheden aanwakkeren. Niet 

voor elke vraag is een sluitend antwoord of een geschikte 

oplossing. Wees je er als leerkracht van bewust dat je, door 

het aanbieden van deze mensenrechtenoefeningen, al een 

groot deel vaardigheden, kennis en attitudes aanbiedt en 

stimuleert. 

©
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EEN POSITIEF KLASKLIMAAT

mailto:schrijfzevrijdag@amnesty-international.be
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EINDTERMEN
De lessen en activiteiten uit deze Schrijf-ze-VRIJ-gids zijn bedoeld voor het basisonderwijs (vanaf 10 jaar) en 
de eerste graad van het secundair onderwijs. Ze komen tegemoet aan verschillende eindtermen, onderwijs- en 
ontwikkelingsdoelen van je leerlingen. 

TYPE BASISAANBOD (VANAF 01/09/2020)
Leergebied Sociale vaardigheden - domein relatiewijzen, 

gespreksconventies, samenwerking. Specifiek werkt het 

pakket op de ontwikkelingsdoelen TD 10.f en TD 11.e. 

Leergebied Mens en maatschappij - domein mens (ik 

en mezelf, ik en de ander) en domein maatschappij (So-

ciaal-economische verschijnselen, Politieke en juridi-

sche verschijnselen). Specifiek werkt het pakket op de 

ontwikkelingsdoelen HD 14, TD 15.c, TD 15.d, HD 19, 

HD 20 en HD 22. 

TYPE 7 
Leergebied Sociaal-emotionele ontwikkeling - domein 

dynamisch-affectieve ontwikkeling, sociale competentie 

relatiewijzen, gespreksconventies, leven en samenwerken in 

groep). Specifiek werkt het pakket op de ontwikkelingsdoelen 

50, 51 en 63. 

 

Mens en maatschappij > Mens > Ik en mezelf  

Eindtermen 1.1 en 1.2 

Mens en maatschappij > Maatschappij > Sociaal- 

culturele verschijnselen 

Eindtermen 2.7 en 2.8 

Mens en maatschappij > Maatschappij > Politieke en 

juridische verschijnselen  

Eindtermen 2.13 en 2.15

EINDTERMEN GEWOON LAGER ONDERWIJS  

ONTWIKKELINGSDOELEN BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS 

LEERGEBIEDGEBONDEN EINDTERMEN    
Mens en maatschappij > Mens > Ik en mezelf

Eindtermen 1.1 en 1.2 

Mens en maatschappij > Maatschappij - Sociaal-culturele 

verschijnselen

Eindtermen 2.7 en 2.12 

Mens en maatschappij > Politieke en juridische verschijnselen

Eindtermen 2.13 en 2.15 

LEERGEBIEDOVERSCHRIJDENDE  
EINDTERMEN    
Sociale vaardigheden > Relatiewijzen

Eindtermen 1.2 en 1.6 

Sociale vaardigheden > Domein samenwerking

Eindterm 3

ONDERWIJSDOELEN EN EINDTERMEN TRANSVERSAAL EN/OF ATTITUDINAAL 
Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven  

Eindtermen 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.9, 7.16 en 7.17 

Sociaal-relationele competenties 

Eindterm 5.3  

EINDTERMEN SECUNDAIR ONDERWIJS, 1STE GRAAD, A- EN B-STROOM  

BIJLAGEN
1. Vereenvoudigde versie van de UVRM  p. 54
 Bij activiteit 1: Time’s up!

2. Bingovel  p. 55
 Bij activiteit 2: Bingo

3. Woordzoeker  p. 56
 Bij activiteit 3: Op zoek naar recht

4. Voorbeelden van een placemat  p. 57
 Bij activiteit 4: (On)terecht (on)gestraft?!

5. Memoryspel over recht op een  
 eerlijk proces p. 58
 Bij activiteit 5: Eerlijk proces-memory

6. Exitticket  p. 60
 Bij activiteit 5: Eerlijk proces-memory
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DE UNIVERSELE VERKLARING 
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
Hieronder worden de 30 artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens opgesomd (in vereenvoudigde versie). Het cijfer rechts geeft aan of een 
artikel makkelijk (1) of moeilijk (2) te omschrijven of uit te beelden is.

BINGO

BINGO
Vind een klasgenoot die:

… vijf mensenrechten  
kan opnoemen

BINGO
Vind een klasgenoot die:

… een voorbeeld kan 
geven van een mensen-

rechtenschending

BINGO
Vind een klasgenoot die:

… een organisatie kan 
opnoemen waarin alle 
landen van de wereld 

samenwerken

BINGO
Vind een klasgenoot die:

… een voorbeeld kan 
geven van een beperking 

van het recht op vrije 
meningsuiting

BINGO
Vind een klasgenoot die:

… de officiële naam van 
de eerste wereldwijde 

mensenrechten- 
verklaring kan noemen

BINGO
Vind een klasgenoot die:

… een groep mensen 
kan benoemen die extra 

ondersteuning nodig 
hebben

BINGO
Vind een klasgenoot die:

… een voorbeeld 
kan geven van een 

schending van het recht 
op privacy

BINGO
Vind een klasgenoot die:

… weet op welke datum 
de mensenrechten 

worden gevierd

Vind een klasgenoot die:

…. de naam van 
een organisatie kent 
die zich inzet voor 
mensenrechten

BINGO
ARTIKELEN NIVEAU

1 Het recht op vrijheid en gelijkheid voor iedereen 1

2 Het recht om niet gediscrimineerd te worden 1

3 Het recht op leven, in veiligheid en vrijheid 2

4 Het recht op 'geen slavernij of slavenhandel' 1

5 Het recht om niet gefolterd te worden 1

6 Het recht als persoon erkend te worden door de wet 2

7 Het recht op gelijke bescherming door de wet 2

8 Het recht op hulp van een rechter bij schending van je mensenrechten 2

9 Het recht om niet willekeurig te worden gevangengenomen 2

10 Het recht op een openbaar en eerlijk proces 1

11 Het recht om als onschuldig beschouwd te worden tot je schuld bewezen is 2

12 Het recht op bescherming van je privacy 1

13 Het recht op vrijheid van verplaatsing in eigen land en in het buitenland 2

14 Het recht op asiel in een ander land als je gevaar loopt 2

15 Het recht op een nationaliteit 2

16 Het recht om te trouwen en een gezin te stichten 1

17 Het recht op eigendom 2

18 Het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst 2

19 Het recht op vrijheid van mening en meningsuiting 1

20 Het recht op vrijheid van vereniging en vergadering 1

21 Het recht op deelname aan de politiek 1

22 Het recht op sociale zekerheid 2

23 Het recht op arbeid, een eerlijk loon en lidmaatschap van een vakbond 1

24 Het recht op rust en vrije tijd 1

25 Het recht op onderdak, voedsel, kledij en medische verzorging 1

26 Het recht op onderwijs 1

27 Het recht om te genieten van kunst en wetenschap 2

28 Het recht op een organisatie van de wereld die ieder van alle rechten laat genieten 2

29 De plicht om de mensenrechten van anderen te respecteren 1

30 Het recht om beschermd te worden tegen de vernietiging van de mensenrechten  
uit de UVRM

2
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WOORDZOEKER

Zoek de volgende woorden (horizontaal, verticaal of diagonaal):

Advocaat

Getuigenis

Opgesloten

Rechtvaardigheid

Bewijslast

Gevangenis

Proces

Schrijven

Brieven

Mensenrechten

Rechtbank

Schuldig

Foltering

Onrecht

Rechten

Straf

Gerechtigheid

Onschuldig

Rechter

Verdediging

Y F O L T E R I N  G K S S D W W E R

K X A D V O C A A  T N I S I I D X D

S I N E G N A V E  G A N E E D B B O

R N S T R A F T L  H B E C H A B C N

P N E N E V E I R  B T G O G R G D E

Z T E V L C B W W  H H I R I E E F T

W C B P J G P N M  P C U P D V R S H

Q Q E G J I N G X  R E T B R E E T C

G K R D J P R E T  L R E S A R C M E

L W X X G O Y H T  B V G Y A D H G R

R E C H T E R K C  H C M A V E T H N

P X K R I H G Q L  S C G R T D I U E

R O P G E S L O T  E N E E H I G O S

W W B O N R E C H  T X V R C G H S N

S C H U L D I G E  H L H Q E I E N E

M O S B Q H K M U  W F R D R N I G M

M R T S A L S J I  W E B Q A G D D E

B G I D L U H C S  N O J Q R P L M I

VOORBEELDEN VAN EEN PLACEMAT
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MEMORY EERLIJK PROCES

Rechtsbijstand

Bewijslast

Incommunicado  
detentie 

Gedwongen  
verdwijning 

Onpartijdig en  
onafhankelijk  

gerecht

Verbod op  
dwangbekentenis

Mensen die verdacht worden van een 
misdrijf, hebben recht op bijstand 

van een advocaat naar keuze die hun 
rechten beschermt en hen bijstaat in hun 
verdediging. Als personen geen advocaat 
hebben of er geen kunnen betalen, moet 

hun kosteloos een gekwalificeerde advocaat 
worden toegewezen.

Een arrestatie, gevangenneming, ontvoering 
of elke vorm van vrijheidsberoving door de 
staat, waarbij de plaats van opsluiting van 
de gevangene geheim wordt gehouden. 

Ook de toestand van de verdwenen 
persoon is onbekend voor de buitenwereld. 

De gevangene is hierdoor buiten de 
bescherming van de wet geplaatst. 

Niemand die van een misdrijf wordt 
beschuldigd, mag worden gedwongen 
tegen zichzelf te getuigen of schuld te 

bekennen. “Bewijs” dat is verkregen na 
foltering of een andere vorm van dwang, 

ook zogenaamde bekentenissen door 
de verdachte, mag de rechtbank niet in 

aanmerking nemen. 

De verplichting om ergens bewijs van 
te leveren. De verplichting om aan te 
tonen dat bepaalde gebeurtenissen, 
omstandigheden, hoedanigheden, 

oorzaken of feiten waarop iemand zich 
beroept, zich ook daadwerkelijk hebben 
voorgedaan, dan wel aanwezig of van 

invloed zijn.

Een rechtbank die oordeelt in 
overeenstemming met de wet en zonder 

invloed van buitenaf.

Een vorm van gevangenschap waarbij 
de gedetineerde nauwelijks contact mag 
hebben met de buitenwereld, ook niet 

met advocaten, artsen of familieleden. Er 
is een verschil met 'eenzame opsluiting', 
waarbij de gevangene compleet in de cel 
afgezonderd wordt en zelfs geen contact 

mag hebben met medegevangenen.
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EXITTICKET 

EXITTICKET
Noteer 1 waardevol element uit deze les dat 
je zeker zal bijblijven

Noteer 1 element dat je als lastiger of moei-
lijker hebt ervaren in deze les

EXITTICKET
Noteer 1 waardevol element uit deze les dat 
je zeker zal bijblijven

Noteer 1 element dat je als lastiger of moei-
lijker hebt ervaren in deze les
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COLOFON

Deze Schrijf-ze-VRIJ-gids is een uitgave van Amnesty  
International Vlaanderen.

Werkten mee
Valerie De Marie, Tess Heirwegh, Emmelien Maus, Nieke Nouwen,  
Jan Pollet, Griet Ryckeboer en Miep Tunnissen 

V.U. Wies De Graeve, Goffartstaat 32, 1050 Brussel 

Ondernemingsnummer 0418.308.243 RPR Brussel

Illustratie
Zinzi Moons

Vormgeving
Patricia Kempeneers 
(Welcome Back Victoria/Little Miss Victoria)

Druk
Zwartopwit

© Foto’s 
Amnesty International, tenzij anders vermeld

Contact 
Amnesty International Vlaanderen  
Waversesteenweg 169, 1050 Brussel
onthaal@amnesty-international.be
02/ 669 37 37

Vragen of opmerkingen over de Schrijf-ze-VRIJdag? 
Contacteer het Schrijf-ze-VRIJ-team via  
schrijfzevrijdag@amnesty-international.be

Zin in andere lessen over mensenrechten?
Het platform ‘Stop etnisch profileren’, waar Amnesty International deel van 
uitmaakt, bracht een kortfilm uit met een bijhorend lespakket over etnisch 
profileren. Neem een kijkje op www.stopethnicprofiling.be. 

Willen je leerlingen meer?
Zijn je leerlingen gemotiveerd om zich nog vaker in te zetten voor 
mensenrechten, dan kunnen ze het Schrijf-ze-VRIJ-team contacteren via 
schrijfzevrijdag@amnesty-international.be. We helpen graag met extra 
ideeën! Na de secundaire school kunnen ze aansluiten bij de Amnesty-
jongeren (contact via carolien.vekemans@amnesty-international.be).

Amnesty International is een 
internationale beweging van meer dan 
10 miljoen mensen. We komen op voor 
een wereld waarin de mensenrechten 
van iedereen worden nageleefd. 

De Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens 
en andere internationale 
mensenrechteninstrumenten zijn 
daarbij onze leidraad. 

We zijn onafhankelijk van regeringen, 
politieke ideologieën, economisch 
belang of religie. Ons werk wordt 
hoofzakelijk gefinancierd door giften 
van gewone burgers.

Volg ons

www.amnesty-international.be 

Facebook.com/amnestyvl

Twitter.com/amnestyvl

Instagram.com/amnestyvlaanderen

CO2-neutraal gedrukt 
door zwartopwit

mailto:onthaal@amnesty-international.be
http://www.stopethnicprofiling.be
mailto:schrijfzevrijdag@amnesty-international.be
mailto:carolien.vekemans%40amnesty-international.be?subject=
http://www.amnesty-international.be
http://www.facebook.com/Amnestyvl/
https://twitter.com/amnestyvl
http://www.instagram.com/amnestyvlaanderen/


De Schrijf-ze-VRIJdag is 
het uitgelezen moment om 
mensenrechten te promoten in de 
klas. Meer dan 500 enthousiaste 
scholen in Vlaanderen en Brussel 
doen jaarlijks mee. Dat is goed 
voor 100.000 leerlingen die 
leren over en actievoeren voor 
mensenrechten!

Dit schooljaar kruipen we in de pen voor mensen die 
na een oneerlijk proces achter de tralies zijn beland. 
Veroordeeld zonder bewijs, zonder toegang tot een 
advocaat of na bekentenissen onder dwang. Hoe voelt 
het om schuldig te worden bevonden aan iets dat 
niet bewezen is? Wat als je geen kans krijgt om je te 
verdedigen? Het thema ‘recht op recht’ roept boeiende 
vragen op, die tijdens de voorgestelde activiteiten 
beantwoord kunnen worden.

BEDANKT DAT JE OPKOMT 
VOOR MENSENRECHTEN!


