
KloKhuis  de aflevering over mensenrechten 

KijKvragen en antwoorden

1.	 Iedereen	heeft	rechten,	altijd	en	overal.	Dat	zijn	mensenrechten.	Noem	twee	mensenrechten:	Het recht op vrede en veiligheid, het recht 

op voldoende eten, vrijheid om te zeggen wat je denkt en het recht op bescherming tegen martelen. 

2.	 Voor	kinderen	zijn	er	speciale	kinderrechten.	Waarom	eigenlijk?	Kinderen zijn kwetsbaar.	Noem	twee	kinderrechten:	Het recht om 

naar school te gaan, het recht om te spelen, het recht op een veilig en gezond leven, het recht op bescherming tegen kinderarbeid en 

bescherming tegen mishandeling. 

3.	 Het	jongetje	Firoz	uit	Bangladesh	(Azië)	vertelt	dat	hij	was	opgepakt	door	de	politie.	De	politie	heeft	hem	mishandeld.	Noem	twee	dingen	

die	de	politie	Firoz	heeft	aangedaan.	Met een tang in zijn duim geknepen, slaan, schoppen en hij werd met zijn armen aan een stok 

opgehangen. 

4.	 Helaas	komt	onrecht	tegen	kinderen	in	de	hele	wereld	voor.	Ook	in	Nederland.	Kinderen	in	asielzoekerscentra	wonen	met	hun	hele	gezin	

op	één	kamer.	Wat	kunnen	ze	daardoor	niet	goed	maken?	Hun huiswerk. 

5.	 Lisa	zegt:	‘Amnesty	International	kun	je	zien	als	een	soort	waakhond	van	de	mensen-	en	kinderrechten.	Ze	proberen	ervoor	te	zorgen	dat	

alle	landen	zich	aan	de	mensenrechten	houden.	Doen	ze	dat	niet,	dan	trekken	ze	aan	de	bel.’	Aan	de	bel	trekken	betekent	actievoeren!	

Hoe	doet	Amnesty	eigenlijk?	Door het organiseren van demonstraties, kaarten sturen naar gevangenen, protesteren bij regeringen, 

 tv-spotjes maken, lesgeven op basisscholen en aanwezig zijn op popfestivals om daar actie te voeren. 

6.	 Vul	in:	Amnesty	voert	actie	voor	Patrick	Okafoafor	uit	Nigeria.	Hij	was	pas	14	jaar	oud	toen	hij	in	de	gevangenis	werd	opgesloten.	In	

2009	zit	Patrick	al	zijn	halve	leven	vast.	Hij	is	dan	dus	28	jaar	oud.	Amnesty	heeft	in	de	hele	wereld	actiegevoerd	voor	Patrick.	Met	

Patrick	gaat	het	door	alle	kaartjes	en	brieven	nu	iets	beter.	Dat	weten	wij	omdat	hij	Amnesty	een	brief	heeft	gestuurd	waarin	hij	iedereen	

bedankt	voor	alle	kaarten,	e-mails	en	foto’s.

BespreeKvragen en antwoorden

1)	 Je	zag	kinderen	met	wapens,	kinderen	die	schoenen	poetsen	en	kinderen	die	arm	zijn.	Heb	je	zulke	beelden	wel	eens	eerder	gezien?	

Waar?	Tv, internet, krant, jeugdjournaal.	Als	je	al	deze	kinderen	zo	ziet,	wat	denk	je	dan?	Wat	voel	je	dan?	(Eigen antwoord)

2)	 Het	kinderkonijn	vindt	dat	zij	het	recht	heeft	om	te	zeggen	wat	zij	denkt.	Ze	denkt	aan	een	broodje	met	poep,	emmertjes	oorsmeer	

en	een	bakje	kots	in	de	koelkast.	Het	moederkonijn	zegt	dan:	dat	zal	best	maar	kinderen	hebben	ook	recht	op	een	gedegen	(=	goede)	

opvoeding.	Dus	houd	op	en	ga	naar	je	kamer!	Vind	jij	dat	je	altijd	tegen	iedereen	moet	kunnen	zeggen	wat	je		denkt?	Leg	uit.	Eigen 

antwoord.	Zie	achtergrondinformatie.

3)	 China,	Congo,	India.	Leg	kort	uit	wat	er	gebeurt	in	die	landen.	China – kinderen en internet:	internetcensuur: je kunt worden opgepakt 

en een gevangenisstraf krijgen als je een e-mail stuurt waarin je iets zegt wat de regering niet aanstaat/de regering controleert het 

internet. Congo – kinderen en oorlog:	kindsoldaten: kinderen die meevechten in de oorlog/alle kinderen die werken voor een gewapende 

bende. India – kinderen die werken:	kinderarbeid: 13 miljoen kinderen die zwaar/vies/gevaarlijk werk doen, veel uren werken en niet naar 

school gaan.	Zie	achtergrondinformatie.

4)	 Def	P	rapt:	‘Vrijheid,	blijheid,	jouw	strijd,	mijn	strijd.’	Wat	bedoelt	hij	hiermee?	Als we allemaal in vrijheid en blij willen leven, moet je 

daar wel wat voor doen. Kom op voor jouw rechten en die van anderen. Jij en ik werken aan een betere wereld. 



achtergrondinformatie

1. Amnesty. Amnesty	International	streeft	naar	een	wereld	waarin	iedereen	alle	rechten	geniet	die	zijn	vastgelegd	in	de	Universele	Verklaring	van	

de	Rechten	van	de	Mens	en	andere	internationale	mensenrechtendocumenten.	Aan	dit	streven	wordt	inhoud	gegeven	door	het	doen	van	onder-

zoek	en	het	voeren	van	actie	gericht	op	het	tegengaan	en	stoppen	van	ernstige	schendingen	van	al	deze	rechten,	zoals	het	recht	op	lichamelijke	

en	geestelijke	onschendbaarheid,	het	recht	op	vrijheid	van	geweten	en	meningsuiting,	en	het	recht	om	niet	te	worden	gediscrimineerd.

2. China – internetcensuur (bespreekvraag 8).	Het	recht	op	vrijheid	van	meningsuiting	staat	in	China	zwaar	onder	druk:	in	China	is	censuur	al	

jarenlang	aan	de	orde	van	de	dag.	Met	de	komst	van	het	internet	is	dat	niet	verdwenen.	Integendeel:	het	surfgedrag	van	de	Chinese	bevolking	

wordt	door	zo’n	30.000	internetpolitieagenten	goed	in	de	gaten	gehouden.	Een	voorbeeld	van	een	gewetensgevangene	waar	Amnesty	actie	voor	

voert	is	Shi	Tao.	Hij	is	in	2005	opgepakt	en	kreeg	tien	jaar	cel	vanwege	het	sturen	van	een	mailtje	dat	de	overheid	onwelgevallig	was.	Door	me-

dewerking	van	Yahoo	kon	hij	worden	opgepakt.	In	China	is	er	veel	meer	aan	de	hand	als	het	gaat	om	kinderrechten.	Miljoenen	kinderen	gaan	er	

niet	naar	school.	Dit	heeft	te	maken	met	de	migratie	van	gezinnen	van	het	platteland	naar	de	stad.	Ook	is	er	sprake	van	kinderarbeid.

3. Democratische Republiek Congo – kindsoldaten (bespreekvraag 8). Er	wordt	geschat	dat	er	wereldwijd	tienduizenden	kindsoldaten	zijn.	

Afrika	kent	de	meeste	kindsoldaten,	daarna	volgen	Azië	en	Zuid-Amerika.	Ook	in	Europa	(Tsjetsjenië)	zijn	kindsoldaten	bij	gewapende	

conflicten	ingezet.	Landen	waarin	regeringen	zelf	rekruteren	zijn:	Tsjaad,	de	Democratische	Republiek	Congo,	Israël,	Myanmar,	Somalië,	

Sudan,	Uganda	en	Jemen.	De	meeste	kindsoldaten	werken	voor	niet-statelijke	partijen:	gewapende	groeperingen,	bendes	of	rebellen.	Alle	

kinderen	die	werken	voor	een	gewapende	bende	of	leger	noem	je	kindsoldaat,	ook	al	hebben	ze	geen	wapen.	Er	zijn	koks,	boodschappers,	

munitiedragers	en	meisjes	die	gedwongen	worden	om	seks	te	hebben	met	een	bendeleider.

4. India – kinderarbeid (bespreekvraag 8). Over	de	hele	wereld	zijn	er	zo’n	218	miljoen	kindarbeiders,	die	vaak	zwaar	werk	doen	voor	weinig	geld.	

Het	is	verboden	om	kinderen	gevaarlijk	en	ongezond	werk	te	laten	doen.	Wat	ook	verboden	is,	is	om	kinderen	niet	naar	school	te	laten	gaan.	

En	als	kinderen	werken,	kunnen	ze	niet	naar	school.	In	India	werken	veel	kinderen	op	katoenplantages	en	in	kledingfabrieken.	Het	werk	op	de	

katoenplantages	is	gevaarlijk.	Dat	komt	doordat	de	kinderen	de	bloemen	met	giftige	insectenbestrijdingsmiddelen	moeten	besproeien.	Ook	wor-

den	ze	vaak	gebeten	door	slagen	of	insecten.	Dat	komt	omdat	ze	in	de	openlucht	slapen.	Sommigen	slapen	in	tenten	op	de	grond.

5.	 Vrijheid	van	meningsuiting	(bespreekvraag	9).	Het	recht	op	vrijheid	van	meningsuiting	houdt	in	dat	je	vrij	bent	om	je	eigen	mening	

te	hebben,	je	eigen	godsdienst	te	kiezen	en	je	eigen	politieke	voorkeur	te	hebben.	Het	betekent	ook	dat	je	mag	uitkomen	voor	wat	je	

denkt	of	gelooft.	Maar	je	moet	wel	rekening	houden	met	de	rechten	van	anderen.	Bijvoorbeeld:	iedereen	heeft	het	recht	op	vrijheid	van	

meningsuiting,	maar	ook	heeft	iedereen	het	recht	om	niet	gediscrimineerd	te	worden,	het	recht	op	privacy	en	het	recht	op	vrijheid	van	

godsdienst.	Je	mag	dus	geen	mensen	discrimineren	of	beledigen.	Iedereen	heeft	ook	het	recht	om	informatie	te	zoeken	waar	hij	of	zij	dat	wil	

(via	radio,	krant	of	internet).	Want	het	is	natuurlijk	pas	echt	mogelijk	om	je	mening	ergens	over	te	geven	als	je	er	informatie	over	hebt.

•	 Kijk	voor	recente	schrijfacties	en	meer	informatie	op	www.youngamnesty.nl.

•	 Vraag	de	petitielijst	Haïti	(actie	tegen	moderne	kindslaven)	en/of	Verenigde	Staten	(actie	om	de	VS	op	te	roepen	het	Verdrag	voor	de	Rechten	

van	het	Kind	te	ratificeren)	aan.

•	 Vraag	het	gratis	lespakket	de	KinderrechtenReis	(groep	7	en	8)	aan.	Dit	lespakket	sluit	goed	aan	bij	deze	Klokhuisaflevering.	

•	 Ook	kunt	u	een	gastles	aanvragen.	Een	Amnesty-vrijwilliger	komt	dan	een	les	over	een	mensen-	en	kinderrechtenthema	bij	u	in	de	klas	verzorgen.	


