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IN DIT KOFFERTJE VINDT U

Rechten van de Mens
en van het Kind

➜ E
 en plan zodat u enkele van de kunstwerken i.v.m. de mensen- en kinderrechten
die wij u voorstellen kunt lokaliseren. De kunstwerken zijn per thema afgebeeld
op de fiches, u kunt dus vrij kiezen wat u gebruikt uit het aanbod.
➜ E
 en reeks van 17 geplastificeerde fiches helpen u om de problematiek van
eerbiediging van de mensen- en kinderrechten aan te brengen door middel van
een vraag- en antwoordspel:





• De waarneming van het werk
• Een vraag om interesse te wekken bij de kinderen en hen te doen nadenken
• Een definitie uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en het daarbij
aansluitende Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK)
• Een fiche 16+ om dieper in te gaan op de thema’s en ze te linken aan de actualiteit, vooral
bedoeld voor adolescenten.

Wij wensen u een aangenaam en leerrijk bezoek.

WELKOM

FOLON SCHRIJFT

OVER FOLON

Folon
verdedigde de
Rechten van de Mens

De Belgische kunstenaar Jean-Michel Folon werd op 1 maart 1934 in Ukkel geboren en hij overleed
op 20 oktober 2005. In oktober 2000 riep hij de Stichting Folon in het leven. In de boerderij van het
kasteel in Terhulpen gaf hij een plek aan meer dan vijfhonderd werken van hem.
Folon was een geëngageerde, humanistische kunstenaar die veel waarde hechtte aan burgerschap.
Hij haalde vaak zijn penseel tevoorschijn om de zwaksten te verdedigen. Zijn motto: ‘Als de mensen
meer tijd zouden besteden aan het bewonderen van de schoonheid in de wereld, zouden ze minder
tijd hebben voor de oorlog en zou er vaak minder zinloos geweld zijn.’ Om die reden aarzelde hij
nooit om deel te nemen aan veel campagnes en aan de strijd voor zaken die hem na aan het hart
lagen: tegen racisme, tegen de doodstraf, tegen de honger in de wereld... Folon was eveneens Ambassadeur van Unicef (het Kinderfonds van de Verenigde Naties), hij maakte er krachtige beelden voor.

‘Iedereen heeft het erover. Niemand leest ze. Daarom heb ik op vraag van Amnesty International de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geïllustreerd. De afbeeldingen in dit boek kwamen uit mijn
eigen geheugen, maar in dat geheugen komen miljoenen geheugens samen. De geheugens van hen die niet
vergaten hoe machteloos de politiek is tegenover het kwaad in de mens. En toch helpt dit boek ons om het
tegendeel te geloven. Een boek als een reddingsboei. Een boek als een kans. Eén boek tegenover het kwaad in
de mens.’
Voorwoord Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
‘In werkelijkheid een bijzonder moeilijk werk! Want een illustratie is in wezen vaak een vorm van protest. Je
illustreert omdat je eigenlijk wil bijten. In dit geval kun je niet niét akkoord gaan met de tekst. En eerder dan
te tekenen wat je zou moeten doen, heb ik getekend wat in zoveel landen ingaat tegen de Mensenrechten.
Door alle aspecten een voor een aan te pakken.’
Uit de pers, J-M Folon, 1988

FICHE 1

Ja tegen de vrede

Artikel 20, UVRM

DEFINITIE

VRAAG

WAARNEMING

Aquarel, 1988

Wat betekent deze illustratie voor jou en waarom heb je dit werk uitgekozen als
omslag voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)?
De vogels zijn bevrijd, en gekleurd zoals nationale vlaggen.

Alle mensen hebben rechten…. Maar wat is een recht?
Het recht beschermt en het legt de vrijheden vast van elke mens: wat men mag doen, en wat men mag
aanvaarden in het gedrag van de anderen. Het is een soort rechter tot wie je je kunt wenden om je te
verdedigen.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is de tekst die door de hele wereld werd
aanvaard (met uitzondering van een paar landen) waarin de vrijheden en fundamentele rechten van elk
mens worden erkend. De verklaring bepaalt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten
zijn geboren. De tekst werd aangenomen op 10 december 1948 en bestaat uit 30 artikelen. In 1989
illustreerde Folon op vraag van Amnesty International al die artikelen ter gelegenheid van de 40ste
verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Wat betekent dit citaat voor jou:
‘De vrijheid van de ene eindigt waar die van de andere begint’?

16+

Je hebt rechten, maar ook plichten. Het principe van wederzijdsheid van
de rechten betekent dat we ook plichten hebben tegenover de anderen.
Bijvoorbeeld de plicht om de andere te respecteren als we gebruik maken van
ons recht op vrije meningsuiting.

Ja tegen de vrede

FICHE 1

FICHE 2

De rechten van het kind zijn universeel

De universaliteit
van Unicef

VRAAG

WAARNEMING

Aquarel, 2005
Campagne Unicef België

DEFINITIE

➜ 

Waarheen nemen de vogels de kinderen mee?
Kinderen van overal worden door de vogels meegenomen met de wind van de vrijheid.

En jij, heb jij rechten?
Alle kinderen in de wereld hebben rechten. Maar ze worden niet overal eerbiedigd.

Het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind (IVRK) is:
Het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind is de tekst die het meest wordt erkend
waarin de rechten van alle kinderen in de wereld staan. In die tekst worden de verplichtingen
vastgelegd die de staten en volwassenen hebben tegenover kinderen, vanaf hun geboorte tot aan
hun volwassenheid. Dit verdrag werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
aangenomen op 20 november 1989. De bedoeling ervan is kinderen te beschermen als menselijke
wezens en hun levensomstandigheden te verbeteren. Als je nog geen 18 bent, ben je een kind en ben
je dus beschermd door dit Verdrag.
Het omvat 54 artikelen, die gegroepeerd zijn in vier soorten rechten:
➜ h
 et recht op overleven (recht op leven, op voeding, op gezondheidszorgen, op naam en
nationaliteit, op woning, enz.)
➜ h
 et recht op ontwikkeling (recht op onderwijs, ontspanning, toegang tot informatie, vrijheid
van meningsuiting en religie, enz.)
➜ h
 et recht op bescherming (recht om met je ouders samen te leven, om beschermd te worden
tegen geweld, tegen oorlog, tegen armoede, tegen kinderarbeid, enz.)
➜ h
 et recht op deelname (recht op een eigen mening, recht om met anderen samen te komen, om
deel te nemen aan sociale activiteiten, enz.)

FICHE 2

De rechten van het kind zijn universeel

FICHE 3

Ja tegen gelijkheid

Artikel 1, UVRM

DEFINITIE

VRAAG

WAARNEMING

Aquarel, 1988

Zijn deze zuigelingen echt verschillend? Waarom is er een kloof tussen hen?
Ze zijn zo verwant, het zijn menselijke wezens, ze hebben dezelfde leeftijd maar niet hetzelfde
leven. De kunstenaar laat zien dat huidskleur jammer genoeg wordt aangevoeld als een verschil.

Worden wij allemaal vrij en gelijk geboren?
Wat ook je afkomst is, je gezondheidstoestand, je huidskleur of je sociale milieu, je taal, je godsdienst,
je nationaliteit, of je nu een jongen of een meisje bent, je hebt recht op gelijkheid en op eerbied
voor je verschillen. De landen moet de rechten van alle kinderen beschermen.

IVRK: Artikel 2: Alle kinderen hebben dezelfde rechten.
UVRM: Artikel 1:	Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn
begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest
van broederschap te gedragen.

Makkelijk gezegd, maar is het makkelijk om te doen?

16+

Het is niet makkelijk om dit grote universele principe van niet-discriminatie
te doen eerbiedigen. Het hangt van heel veel dingen af. Je ouders en het
land waar je bent geboren moeten je kunnen beschermen en erover waken
dat de instellingen die zich om je welzijn moeten bekommeren (politie,
sociale diensten...) je helpen en ook werkelijk beschermen. In sommige
ontwikkelingslanden of oorlogslanden, of in dictaturen, is de situatie nog
ingewikkelder.

FICHE 3

Ja tegen gelijkheid

FICHE 4

Nee tegen racisme

Europa tegen het racisme

VRAAG

WAARNEMING

Affiche, 1998

Welke boodschap heeft de kunstenaar willen overbrengen met dit dromende
figuurtje met gekleurde trekken?
Dit figuurtje met verschillende achtergronden (een groen oog, een blauw oog, een gele neus,...)
verbeeldt een wereld van goede verstandhouding tussen de volkeren. Onze afkomst, onze kleur,
onze herinnering, het is allemaal een bron van rijkdom die we kunnen delen.

Maar wat is racisme precies?
Racisme is het idee dat er mensenrassen zijn waarvan sommige minderwaardig zijn aan andere.
Dit idee leidt tot onverdraagzaamheid tegenover minderheden, andere godsdiensten, andere
huidskleuren, andere gebruiken...

DEFINITIE

Het recht op verschil

16+

Racisme ontstaat vaak door angst en door gebrek aan kennis van de ander.
IVRK: Artikel 30: Als je behoort tot een etnische, religieuze of taalkundige minderheid heb je het
recht op een eigen cultureel leven, op de uitoefening van je godsdienst en op het spreken van de taal
van je groep.
UVRM: Artikel 2: Eenieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring
opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst,
politieke of andere overtuiging,…, eigendom, geboorte of andere status.

Wat kunnen de gevolgen van racisme zijn?
De racistische ideologie is gebaseerd op ongefundeerd wetenschappelijk geloof, namelijk dat er mensenrassen
en personen bestaan die minderwaardig zijn aan de jouwe. Xenofobe (vreemdelingenhaat), homofobe (haat
tegenover anders seksueel geaarden), antisemitische (haat tegenover joden) en islamofobe (haat tegenover
moslims) uitspraken en daden worden in veel landen door de wet bestraft. Sommige verenigingen vechten
tegen racisme. In westerse maatschappijen is het moeilijker als zwarte, moslim, etc. om werk of een woning
te krijgen, ondanks je diploma of je inkomen. Sommige aanwervers van werknemers zijn geneigd om
voorrang te geven aan mensen die lijken op degenen waarmee ze normaal omgaan. Dat gaat in tegen de
mensenrechten: discriminatie op het werk op basis van andere dan professionele criteria is een misdaad.

FICHE 4

Nee tegen racisme

FICHE 5

Ja tegen eerbied voor kinderen
Kinderen zijn
volwassener dan volwassenen

VRAAG

WAARNEMING

Aquarel, 2005
Campagne Unicef België

Wie zijn deze figuren? Beeld je in wat dit kind tegen de volwassene zegt.
Het kind neemt de volwassene bij de hand. Het legt hem uit dat het ook rechten heeft. In Burundi
krijgen de kinderen onderwijs en zijn ze volwassener dan de volwassenen.

Wie respecteert wie?
Iedereen moet eerbied hebben voor de rechten van de anderen. Ook de volwassenen moeten de
rechten van de kinderen respecteren.

DEFINITIE

Het recht op bescherming van een gezin, van je ouders
➜ Volwassenen zijn verantwoordelijk voor hun kinderen, ze moeten hen beschermen en hun een
zo goed mogelijk leven geven.
➜ Op nationaal vlak en in je omgeving: de staat, de regio’s, de gemeenschappen, de provincies, de
gemeenten en verschillende verenigingen helpen burgers in moeilijkheden of wier rechten met
voeten worden getreden. Jouw land moet erover waken dat alle instellingen die belast zijn met
je welzijn (politie, sociale diensten, school, ...) je helpen en ook werkelijk beschermen.
➜ Op internationaal vlak: de democratische staten, de UNO (Organisatie van Verenigde Naties) en
veel verenigingen zoals Amnesty International, Unicef, Plan België.
IVRK: Artikel 3, 4 en 5: Je hebt het recht op welzijn. Je hebt het recht om je rechten uit te oefenen.
Je hebt het recht om door je ouders te worden begeleid.
UVRM: Artikel 16: Het gezin is de natuurlijke en fundamentele hoeksteen van de maatschappij en
het heeft recht op bescherming door de maatschappij en de staat.

16+

Maakt de erkenning van het kind als individu het kind ook tot een
verantwoordelijk persoon?
Je ouders zijn verantwoordelijk voor je lichamelijke en geestelijke ontwikkeling want
je bent kwetsbaar en je leert nog wat je verantwoordelijkheden zijn. Het gezag van je
ouders is dus noodzakelijk maar mag je welzijn niet schaden. Ouders leggen beslissingen
en handelingen op aan hun kinderen uitsluitend in hun belang. Landen moeten het
recht en de plicht eerbiedigen van ouders om hun kinderen te leiden en raad te geven.

FICHE 5

Ja tegen eerbied voor kinderen

FICHE 6

Ja tegen het leven

Tegen de doodstraf

WAARNEMING

Affiche, 1978

Wie is dit? Wat stelt de mond van deze figuur voor?
Het hoofd stelt een rechter voor die een straf uitspreekt. De doodstraf wordt voorgesteld door zijn
mond in de vorm van een guillotine.
In 1978 verzet Folon zich tegen deze praktijk en klaagt hij ze aan door middel van een affiche.

DEFINITIE

VRAAG

Wat denk je van de doodstraf?
De doodstraf die nog in een aantal landen wordt uitgevoerd is een inbreuk op het meest fundamentele
recht: het recht op leven. Misdadigers worden veroordeeld door hen om het leven te brengen. De
doodstraf werd in twee derde van de landen afgeschaft, zoals bv in Frankrijk in 1981 en in België in
1996. In 2010 gold ze nog in 58 landen, zoals China, Iran en sommige staten van de Verenigde Staten...

Het recht op leven
IVRK: Artikel 6 en 7a: Je hebt recht op leven. Je mag niet ter dood worden veroordeeld of levenslang
worden opgesloten.
UVRM: Artikel 3: Eenieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Hebben wij het recht om het leven te nemen?

16+

Net zoals alle mensen hebben wij het recht op leven maar ook de plicht om
het beschermen, hoe we ook oordelen. Het leven is heilig. Kan de mens het
recht op leven of dood van een ander mens hebben? Is een universele justitie
denkbaar?

FICHE 6

Ja tegen het leven

FICHE 7

Ja tegen bescherming

Artikel 3, UVRM

DEFINITIE

VRAAG

WAARNEMING

Aquarel, 1988

Welke verschillen zijn er tussen deze gehangenen?
Wat symboliseert de vogel?
Ze hebben verschillende kleuren en zijn terechtgesteld.
De vogel stelt de vrede voor, hij is de hoop op begrip tussen de volkeren.

Hoe kunnen we het recht op leven voor iedereen garanderen?
Door de gezondheidssystemen te verbeteren, de voeding, de toegang tot drinkbaar water, de
gezondheidsleer, de woongelegenheid en de bescherming.

Het recht op bescherming door je land of een staat
Je land moet ervoor zorgen dat je niet willekeurig wordt aangehouden, vastgezet of terechtgesteld.
IVRK: Artikel 6 en 38: Je hebt recht op leven. Je hebt recht op bescherming in geval van een gewapend
conflict.
UVRM: Artikel 3: Eenieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Hoe moeten we het begrip volkerenmoord begrijpen?

16+

Een genocide is de fysieke, bewuste, systematische en geprogrammeerde uitroeiing van een groep
of een deel van een groep vanwege diens religieuze, sociale of etnische achtergrond.
De UNO heeft tot dusver slechts vier volkerenmoorden juridisch erkend:
1995: de slachting in Srebrenica in ex-Joegoslavië, 6 500 tot 8 000 slachtoffers,
1994: de uitmoording van de Tutsi’s in Rwanda, 800 000 slachtoffers,
1942-1945: de uitmoording van de joden door de nazi’s, 5 tot 6 miljoen slachtoffers,
1915-1916: de Armeense genocide begaan door het Ottomaanse Rijk, tussen 800 000 en 1,2 miljoen
slachtoffers.
Diplomatieke spanningen blokkeren de erkenning van vele andere misdaden tegen de mensheid.

FICHE 7

Ja tegen bescherming

FICHE 8

Ja tegen identiteit

Het recht op identiteit

DEFINITIE

VRAAG

WAARNEMING

Aquarel, 2005
Campagne Unicef België

Waar staat deze illustratie voor?
Deze reusachtige hand symboliseert een land of een staat voor het figuurtje dat ze draagt.

Is het belangrijk om te behoren tot een gezin, een staat?
Leven betekent ook recht op een naam hebben. Vanaf je geboorte zorgen je naam, voornamen en
nationaliteit ervoor dat je door een land wordt verwelkomd en beschermd. Je hebt ook het recht je
ouders te kennen en bij hen te wonen.

Het recht op een identiteit
IVRK: Artikel 7:
Artikel 9:
Artikel 20:
Artikel 21:
UVRM: Artikel 15:

Je hebt recht op een naam en een nationaliteit.
Je hebt het recht om bij je ouders te wonen.
Je hebt recht op bescherming, zelfs als je geen familie hebt.
Je hebt recht op adoptie.
Eenieder heeft het recht op een nationaliteit.

Hoe kan het feit dat je wettelijk geregistreerd bent in een
nationaal register je helpen?

16+

Als iemand officieel niet bestaat, kan hij niet worden ingeschreven in een
school, zorgen krijgen, contractueel werken, voor de wet trouwen, eigenaar
worden en stemmen.
In sommige zuidelijke landen geven de ouders hun kinderen niet aan omdat
je ervoor moet betalen, omdat het registratiekantoor te ver weg is of omdat ze
niet begrijpen hoe belangrijk het is.

FICHE 8

Ja tegen identiteit

FICHE 9

Ja tegen gezondheid

Aids

WAARNEMING

Aquarel, 2005
Campagne Unicef België

Wie is dit figuurtje, wat doet hij daar in dat bed?
Een kind, een hart dat slaat, een slachtoffer, een zieke, iemand die zorg nodig heeft.
In Namibië hebben één op vier mensen aids.

DEFINITIE

VRAAG

Wat heb je nodig om te overleven?
Je hebt recht op voedsel, op een woning en op verzorging. Nu sterven nog altijd veel kinderen en
volwassenen van de honger, omdat ze niet of slecht verzorgd worden, omdat ze ondrinkbaar water
drinken... De landen moeten ervoor zorgen dat je een goede gezondheid hebt door de zorgen te
verlenen die je nodig hebt.

Het recht om verzorgd en gevoed te worden
IVRK: Artikel 23, 24 en 27: Je hebt recht op speciale zorgen als je een handicap hebt, je hebt recht op
gezondheid en medische zorgen, je hebt het recht om te worden beschermd tegen armoede.
UVRM: Artikel 25: Eenieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor de gezondheid
en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en
geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten.

Is de levensstandaard altijd gelijklopend met de economische
ontwikkeling van een land?

16+

Of je nu ziek, gehandicapt, arm bent of niet, je hebt recht op respect en
waardigheid: maar het is niet omdat een land rijk is dat het voldoende
levenskwaliteit kan garanderen voor zijn inwoners. De index van de menselijke
ontwikkeling (HDI) van de Verenigde Naties meet sinds 1990 het reële
ontwikkelingsniveau en het welzijn van de mensen in de hele wereld. De
economische ontwikkeling kan ten koste gaan van het welzijn van de bevolking
(Koeweit, Verenigde Arabische Emiraten,...).

FICHE 9

Ja tegen gezondheid

FICHE 10

Ja tegen de vrijheid

Artikel 14 UVRM

WAARNEMING

Aquarel, 1988

Waar staat de koffer voor?
Een koffer en gebroken gevangenistralies staan symbool voor de vlucht om te overleven en de
noodzaak alles achter te laten.

DEFINITIE

VRAAG

En als jij morgen je land zou moeten ontvluchten?
Elke dag moeten ergens ter wereld mensen de moeilijke beslissing nemen om hun land te verlaten
omdat ze er niet meer veilig zijn door oorlog, armoede, natuurrampen, epidemieën.... en moeten ze
een onderkomen zoeken in een ander land.
Het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties werkt aan de bescherming
van vluchtelingen en asielzoekers.

Het recht om zijn land te ontvluchten en asiel te krijgen in andere landen
IVRK:

Artikel 22: Je hebt recht op bescherming als je je land hebt moeten verlaten.
Artikel 11: Je hebt het recht in alle vrijheid ergens anders naartoe te gaan.
UVRM: Artikel 14: Eenieder heeft het recht om in andere landen asiel tegen vervolging te zoeken
en te genieten.

Wat zijn volgens jou de criteria om een asielzoeker op jouw
grondgebied toe te laten?

16+

In 2015 kreeg België 35 476 asielaanvragen. Een asielzoeker is iemand die zich
niet meer bevindt in zijn land van herkomst. Hij is moeten vluchten omdat hij
vervolging vreesde vanwege zijn ras, godsdienst, politieke overtuiging of omdat
hij tot een bepaalde sociale groep behoorde. In datzelfde jaar heeft België
het statuut van vluchteling toegekend aan 8 122 buitenlanders, waardoor ze
wettelijk op ons grondgebied mogen verblijven.

FICHE 10

Ja tegen de vrijheid

FICHE 11

Nee tegen kindsoldaten

De kindsoldaat

WAARNEMING

Aquarel, 2005

Waarom is dit figuurtje zo klein?
Het is een kind dat duwt tegen de trekker van een geweer dat veel te groot voor hem is.
Een vreemde manier om kinderen in Burundi in de vrede in te wijden: ze worden kindsoldaat
gemaakt.

VRAAG

Kan een kind kiezen om te vechten?
Hoewel er veel vooruitgang is gemaakt om kinderen te beschermen in gewapende conflicten zijn er
nog steeds veel het slachtoffer van de verwoestingen van de oorlog: ze worden opgepakt en gedwongen
ingelijfd in gewapende groepen en worden kindsoldaat. Ze worden vluchtelingen, worden verplaatst
of leven zonder thuis. Die kindsoldaten kunnen ook gewond raken of voor het leven gehandicapt,
psychologisch getraumatiseerd, ze kunnen wees worden of van hun familie gescheiden.

DEFINITIE

Het recht om te worden beschermd tegen mishandeling, tegen de oorlog
IVRK: Artikel 19, 33, 34, 35, 36 en 38: Je hebt het recht om te worden beschermd tegen mishandeling,
tegen de oorlog, tegen drugs, tegen seksuele uitbuiting, tegen alle vormen van uitbuiting.
UVRM: Artikel 4: Niemand zal in slavernij of horigheid worden gehouden. Slavernij en slavenhandel
in iedere vorm zijn verboden.
Artikel 28: Eenieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale
orde dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden
verwezenlijkt.

➜

Worden kinderen geconfronteerd met de oorlog?

16+

➜ 250 000 kinderen leven in oorlogsgebied.
➜ 2 miljoen kinderen komen om.
➜ 6 miljoen kinderen worden voor het leven gehandicapt.

FICHE 11

Nee tegen kindsoldaten

FICHE 12

Nee tegen foltering

Artikel 5 UVRM

WAARNEMING

Aquarel, 1988

Waarom zo’n verschil in lengte tussen deze twee figuren?
De ene is veel machtiger dan de andere en legt hem het zwijgen op.

DEFINITIE

VRAAG

Wat is machtsmisbruik?
Sommige landen behandelen hun burgers op een onmenselijke manier om de absolute controle over
de bevolking op te leggen en te behouden. Zij regeren dankzij angst en ze leggen hun onderdrukte
burgers het zwijgen op. Het gebruik van lichamelijk geweld, foltering, psychologische druk of
intimidatie zijn verschillende vormen van machtsmisbruik.

Het recht om te worden beschermd tegen foltering en gevangenneming
IVRK: Artikel 37: Je hebt het recht te worden beschermd tegen foltering en gevangenneming.
UVRM: Artikel 5:	Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan wrede, onmenselijke
of onterende behandeling of bestraffing.

Wordt er nu nog gefolterd?

16+

141 van de 192 lidstaten van de Verenigde Naties passen nog folterpraktijken toe. Achter die
statistiek zit een werkelijkheid die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen: de meeste van de
gefolterde mensen zijn geen terroristen of politieke dissidenten, het zijn gewone burgers.
93 landen hebben een internationaal verdrag ondertekend dat hun burgers beschermt
tegen foltering. Het VN-verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of
Onterende Behandeling is een internationaal verdrag dat werd aangenomen om foltering
overal ter wereld tegen te gaan. De landen die het verdrag ratificeren zijn verplicht om
concrete maatregelen te nemen tegen foltering binnen hun landsgrenzen en het verbiedt
hen om mensen terug te sturen naar hun land van herkomst als ze er dreigen gefolterd te
worden.

FICHE 12

16+

Nee tegen foltering

FICHE 13

Nee tegen dwangarbeid

Artikel 23 UVRM

WAARNEMING

Aquarel, 1988

Wat doen deze figuren en zien ze er gelukkig uit?
Deze figuren zitten gekneld in de raderen van een enorme machine, een bedrijf waarvan ze de
gevangenen zijn.

DEFINITIE

VRAAG

Kinderen die werken als volwassenen, bestaat dat?
Kinderen mogen geen gevaarlijk werk doen of werk dat hun gezondheid, hun ontwikkeling of
hun onderwijs in het gedrang brengt. Ze mogen niet worden tewerkgesteld voor ze er de geschikte
leeftijd voor hebben. De staten moeten mensen straffen die deze regels niet respecteren en moeten
je beschermen tegen uitbuiting.

Het recht op vrije keuze van werk
IVRK: Artikel 32: Je hebt het recht tegen kinderarbeid te worden beschermd.
UVRM: Artikel 23: Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en
gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid. Eenieder, zonder enige
achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.

Eten of studeren?

16+

En als je geen keuze hebt? Kinderen zouden niet moeten werken, maar soms hebben
hun families geen keuze. Ze hebben het loon nodig om niet in nog grotere ellende
terecht te komen. Slavernij is afgeschaft, maar in veel gevallen bestaat het nog, of het
komt er dicht in de buurt. Kinderarbeid is vaak vergelijkbaar met slavernij. Sommige
ondernemingen voelen zich gedekt door lokale wetten om in hun productieateliers
kinderen tewerk te stellen tegen een hongerloon.

FICHE 13

Nee tegen dwangarbeid

FICHE 14

Ja tegen onderwijs

Het recht op onderwijs

VRAAG

WAARNEMING

Aquarel, 2005
Campagne Unicef België

Op wat hoopt dit figuurtje?
Hij strekt zijn armen uit naar een onbereikbaar boek.
Een van de prioriteiten voor alle kinderen ter wereld is het recht op onderwijs.

Leren: is dat een recht of een plicht?
Deze plicht voor jou is tegelijk een recht voor jou. Een recht dat je zal toelaten om later vrij te
kiezen welk beroep je wil uitoefenen. Je hebt het recht om gratis naar de lagere school te gaan, om
toegang te krijgen tot middelbaar en hoger onderwijs.

Het recht op opleiding en onderwijs

DEFINITIE

IVRK:

Artikel 28: Je hebt het recht om naar school te gaan.
Artikel 29: Je opleiding heeft tot doel:
- je persoonlijke ontplooiing en de ontwikkeling van je talenten te bevorderen;
- je te leren de mensenrechten en fundamentele vrijheden te eerbiedigen;
- je respect te leren voor je eigen cultuur en voor het land waarin je leeft;
- je voor te bereiden op het opnemen van je verantwoordelijkheden in een vrije maatschappij,
in een geest van begrip, vrede, verdraagzaamheid, gelijkheid en vriendschap tussen allen;
- je te leren de natuur om je heen te respecteren.
UVRM: Artikel 26: Eenieder heeft recht op onderwijs; het onderwijs zal kosteloos zijn, althans wat
het lager en basisonderwijs betreft. Het lager onderwijs zal verplicht zijn. Technisch onderwijs en
beroepsopleiding zullen algemeen beschikbaar worden gesteld. Hoger onderwijs zal openstaan voor
eenieder die daartoe de begaafdheid bezit.

Wat betekent dat: in armoede gevangen zitten?

16+

Geen school, geen materiaal: het kind moet op het veld of in de fabriek werken
om zijn familie te helpen, de school is duur (materiaal, inschrijvingsgeld,...).
Een land zit gevangen in armoede als de kinderen er geen toegang tot kennis
hebben. Het is soms het belangrijkste instrument voor despoten en dictatoriale
regimes.

FICHE 14

Ja tegen onderwijs

FICHE 15

Ja tegen vrijheid van eredienst

Artikel 18, UVRM

WAARNEMING

Aquarel, 1988

Wat stelt deze illustratie voor?
‘Om artikel 18 te illustreren dat zegt dat iedereen recht heeft op de uitoefening van zijn godsdienst,
heb ik kruisen uitgebeeld die kruisen zaaien. De eerste lijken weg te vliegen in de hemel. De andere
staan op een rij zoals op het kerkhof.’ Folon waarschuwt ons. Een van de gevaren van religie is dat
er wordt gedood uit naam van God.

VRAAG

Ben je vrij om te geloven wat je wil?
Zodra je oud genoeg bent om een eigen mening te hebben, heb je het recht om die ook te geven over
alle beslissingen die je aangaan. Je hebt het recht om vrij je mening te uiten, je hebt het recht om te
denken en je kunt kiezen welke eredienst je wil volgen, op voorwaarde dat je de vrijheid en keuze
van anderen respecteert en dat je de maatschappij niet in gevaar brengt.

DEFINITIE

Het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
IVRK: Artikel 12, 13 en 14: Je hebt het recht op vrije meningsuiting, op vrijheid van gedachte en
godsdienst.
DUDH: Artikel 18: Eenieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht
omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij
alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of
overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst
en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Mag je alles doen uit naam van God?

16+

De vrijheid van eredienst moet gebaseerd zijn op het morele principe van
eerbied voor de geloofsovertuiging. Wat denk je van deze regel: ‘Behandel de
ander zoals je zelf wil behandeld worden’ of: ‘Doe anderen niet aan wat je niet
zou willen dat jou wordt aangedaan’?

FICHE 15

Ja tegen vrijheid van eredienst

FICHE 16

Ja tegen vrije meningsuiting

Noël Afghan

WAARNEMING

Afghaanse Kerst
Affiche, 1981

Wat denk je dat deze vreemde figuur voorstelt?
Een grote mond, oren als schotelantennes, een hoofd open als een trechter.

VRAAG

Wat is vrije meningsuiting?
Deze affiche werd in 1981 ontworpen om de opening van de vrije Radio Kaboel te vieren en was de
aankondiging voor een reeks manifestaties die bij die gelegenheid werden georganiseerd. In heel de
wereld worden mannen en vrouwen lastig gevallen, gefolterd of gevangengenomen omdat ze hun
recht op vrije meningsuiting hebben uitgeoefend.

DEFINITIE

Het recht op vrijheid van mening en op vrije meningsuiting
IVRK: Artikel 12: Je hebt het recht op vrijheid van mening.
Artikel 13: Je hebt het recht op vrije meningsuiting.
Artikel 17: Je hebt het recht op informatie.
UVRM: Artikel 19: Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat
de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht
grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Is de ontwikkeling van sociale media een goed ding voor de vrije meningsuiting?

16+

Internet kan beschouwd worden als een nooit geziene mogelijkheid voor de vrije meningsuiting
omdat je er vrij en onmiddellijk mee kunt communiceren met de andere kant van de wereld. De
sites die op het net gepubliceerd worden zijn niet bedoeld voor iemand in het bijzonder en de
toegang ertoe is in principe open voor iedereen, welke nationaliteit hij ook heeft of waar hij
ook woont. In discussiefora kun je je mening uiten zonder voorafgaande censuur. Het gebrek
aan controle door de staat maakt er een vrijer middel voor meningsuiting van dan bijvoorbeeld
kranten of televisie. Toch beperken dictatoriale regimes de vrije meningsuiting op het internet
door de toegang tot sites te beperken, discussiefora strikt te controleren, het internet af te sluiten...
Hoewel het internet dus een vooruitgang betekent voor de vrije meningsuiting, blijft het voor de
surfers nog steeds moeilijk om het net helemaal zelf te beheren.

FICHE 16

Ja tegen vrije meningsuiting

FICHE 17

Ja tegen de hoop

Le messager
De boodschapper
Bronzen sculptuur, 1997

VRAAG

WAARNEMING

Koninklijk Park van Brussel

Wat doet de vogel? Naar waar gaat hij? Wat houdt die hand vast?
Hij wil uit de hand wegvliegen om de hemel te bereiken. Die hand stelt de hoop op een betere
wereld voor, hoop die veel meer waard is dan de focus op de tragedie van de werkelijkheid. Folon
geeft ons een plechtige boodschap met eenvoudige en universele tekens.

Welke boodschap brengt dit beeldhouwwerk over?
Vroeger werden vogels gebruikt als boodschappers: er werden woorden bevestigd aan hun poten.
Dat deze vogel wegvliegt is dus een boodschap van hoop en het kondigt goed nieuws aan. Dankzij
burgerinitiatieven zijn er al belangrijke stappen gezet in de verdediging van de mensenrechten.

Een boodschap van hoop ondanks de omstandigheden waarin ze
werd gemaakt

16+
Dit beeldhouwwerk werd gemaakt en geplaatst in het Park van Brussel om
de Witte Mars te steunen, een betoging tegen pedofilie. De protestbeweging
groeide spontaan na de affaire Dutroux en bracht in oktober 1996 meer dan
650.000 mensen op de been naar Brussel.

Vergeet niet het pedagogisch dossier te vragen en laat ons weten wat u ervan denkt.
www.fondationfolon.be | 02 653 34 56 | Drève de la ramée, 6A - 1310 La Hulpe

FICHE 17

Ja tegen de hoop

