
 KOM TIJDENS JOUW LES IN ACTIE VOOR DE OEIGOEREN IN CHINA!  

Naar schatting zijn er tot een miljoen Oeigoeren opgesloten in Chinese heropvoedingskampen. Gezinnen worden uit 
elkaar gerukt, mensen op grote schaal gehersenspoeld, mishandeld en gemarteld. De Chinese regering doet dit af als 
leugens en nepnieuws en noemt mensenrechten een ‘interne aangelegenheid’. 

In de eerste aflevering van het BNNVARA-programma ‘Pak De Macht’ wordt duidelijk hoe ver de macht van de 
Chinese autoriteiten daadwerkelijk reikt. Want niet alleen in het land zelf proberen ze hun burgers volledig te 
controleren, ook in Nederland maken ze misbruik van hun macht.  

Daarom roepen we de Chinese ambassade op om het gesprek aan te gaan. Dit doen we met een (jongeren)petitie, 
maar ook kan je in de klas vragen verzamelen aan de Chinese ambassadeur. Als dat gesprek er komt, welke vragen 
zouden jouw studenten of leerlingen dan willen stellen?  
 
Deze korte handleiding helpt je om dit in de klas te bespreken en samen in actie te komen! 

1. EDUCATIE 

Bespreek de situatie van de Oeigoeren met jouw klas: 

  

2. ACTIE! 

 
3. MEER WETEN? 

• Download en print de  -vellen voor jouw klas.   

• Laat jouw leerlingen/studenten hun vraag aan de ambassade op de megafoon schrijven of tekenen. Je 

kan de megafoon ook nog extra versieren, zodat deze lekker opvalt.  

• Laat jouw leerlingen/studenten zelf de jongerenpetitie ‘ondertekenen’ en deze vervolgens delen met 

hun eigen vrienden en familie.  

• Verzamel alle vragen van jouw klas en stuur ze in een envelop (postzegel niet nodig) naar: 

Amnesty International, t.a.v. Educatie, Antwoordnummer 10840, 1000 RA Amsterdam. 

PRIMAIR ONDERWIJS 

• Je kan dit doen door gratis het lespakket 

‘De Kinderrechtenreis’ te bestellen. Op 

pagina 10-11 van de wereldreis vind je 

informatie en opdrachten over de 

situatie van de Oeigoeren in China.  

• Bespreek gezamenlijk om welke 

kinderrechten het hier gaat en laat je 

leerlingen de opdrachten maken.  

VOORTGEZET ONDERWIJS & MBO 

• Gebruik bijvoorbeeld deze video van een 

Oeigoerse moeder die haar zoon niet 

meer mag zien.  

• Bespreek gezamenlijk welke 

mensenrechten hier geschonden worden. 

Om hier nog meer aandacht aan te 

besteden, kan je hier gratis een set 

mensenrechtenpaspoorten bestellen.  

• Bekijk de aflevering van Pak de Macht 

• Lees hier meer over de situatie van de Oeigoeren in China. 

• Vind hier onze Q&A over jongerenpetities.   

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/04/Invulformulier-Pak-de-Macht.pdf
https://www.amnesty.nl/content/uploads/2021/04/Invulformulier-Pak-de-Macht.pdf
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/educatie/jongerenpetitie-oeigoeren
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/educatie/bestelformulier-lespakket-kinderrechtenreis
https://www.youtube.com/watch?v=uQWj1uy1P8c
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/educatie/mensjesrechtenpaspoort
https://www.npo3.nl/de-lange-arm-van-china
https://www.amnesty.nl/oeigoeren-in-china
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/educatie/qa-over-jongerenpetities

