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b) Een recht is als een spelregel, het zorgt ervoor  

dat er eerlijke afspraken zijn.

2 
a) Denzel wil na school liever eerst zijn aardrijkskunde toets leren 

voordat hij met zijn vrienden gaat skaten. Denzel mag dit  WEL   
 niEt  doen, want spelen is een  rEcht   pLicht .

b) Femke is 10 jaar. Ze houdt heel erg van voetbal en wil graag  
een half jaar stoppen met school om goed te kunnen oefenen. 
Dit mag  WEL   niEt  , want naar school gaan is in Nederland 
een  rEcht   pLicht .

c) Moira woont bij haar vader. Omdat haar moeder verder weg 
woont, vindt ze het fijn om alleen in het weekend naar haar toe 
te gaan. Dit mag  WEL   niEt  , Moira heeft  hEt rEcht   
 dE pLicht  hierover mee te beslissen. 

 WERKBLAD 2
d) Abdul is 8 jaar. Door een ongeluk moet hij aan zijn knie worden 

geopereerd. Hij wil dit liever niet want hij is bang voor naalden. 
Ouders hebben  hEt rEcht   dE pLicht  om dit samen met 
Abdul te beslissen.

3 

 Mensen-
recht

Kinder-
recht

1 Je mag geen gevaarlijk of  
zwaar werk doen ×

2 Je mag trouwen en een gezin  
stichten met wie jij wilt ×

3 Afspraken over kinderen moeten 
gemaakt worden met kinderen ×

WERKBLAD 2
4 De wet is voor iedereen gelijk en moet 

iedereen gelijke bescherming bieden ×
5 Je hebt het recht om je eigen  

godsdienst te kiezen × ×

4 
a) In een aantal landen krijgen mensen nog steeds de doodstraf. 

Amnesty praat met regeringen van deze landen om ze te vragen 
de doodstraf af te schaffen.  

d) In Tanzania strijdt Gilbert al jarenlang tegen discriminatie van 
mensen met albinisme. Amnesty ondersteunt hem in zijn werk-
zaamheden en brengt de acties van Gilbert in het nieuws.

 WERKBLAD 2
e) In de Verenigde Staten zat Albert Woodfox al jarenlang in een 

isoleercel nadat hij zonder bewijs is veroordeeld voor moord. 
Amnesty voerde actie voor zijn vrijlating.

5 
 Na de tweede wereldoorlog werd de universele verklaring van 

de rechten van de mens opgericht, dit was in  1948   1917 . 
Amnesty werd 15 jaar later opgericht. Hun slogan is dan ook: 
‘fighting bad guys since  1961   1981  . Amnesty strijdt voor 
mensenrechten,  bEhaLvE   ooK  voor mensen die hun  
land hebben verlaten. Zij hebben  juist   gEEn  recht op 
bescherming. Ook is het zo dat als je iets hebt gedaan wat niet 
mag Amnesty erop toeziet dat je  gEnoEg straf Krijgt   
 EErLijK bEhandELd Wordt  . Om dit werk te kunnen  
blijven doen krijgt Amnesty vooral geld van  donatEurs    
 rEgEringEn  .

6 
1. Je hebt recht op eigendom; je mag bijvoorbeeld niet  

zomaar uit je huis gezet worden.
2. Je mag lid worden van een vereniging.
3. Je hebt recht op privacy.
4. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren,  

discriminatie is dus verboden.
5. Je hebt recht op rust en vrije tijd.

 Dat was een beetje een instinker. Alle rechten zijn even 
belangrijk. Zie het als het bouwen van een muur: als je 
er stenen tussenuit haalt, staat het minder stevig. Zo 
geldt het ook voor mensenrechten, het ene mensenrecht 
kan vaak niet zonder het andere. Zelfs dit staat vastge-
legd in de UVRM. Artikel 29 en 30 zorgen ervoor dat de 
rechten ook moeten worden nageleefd én dat rechten 
niet tegen elkaar gebruikt mogen worden. 

ANTWOORDEN 
WERKBLADEN 1 & 2


