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Voorwoord

De Kracht van je Stem

Vind jij dat leerlingen moeten meebeslissen over regels op school?
Denk jij dat stemrecht vanaf 16 jaar een goede zaak zou zijn?
Heb jij al eens gediscussieerd over een politiek thema?
Vraag je je soms af waar politici mee bezig zijn?

Deze vragen hebben te maken met onze democratie en hoe we daar met z’n allen een rol in spelen.

Met deze map willen we je helpen om ons democratisch systeem beter te begrijpen. Je vindt 
oefeningen en cases om een mening te vormen en we geven je een steuntje in de rug om op 
een democratische manier in dialoog te gaan en oplossingen te zoeken.

Want democratie is een zaak van iedereen, ook van jou.

De Kracht van je Stem, de educatieve dienst van het Vlaams Parlement
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Leesopdracht
een tekst die aansluit bij het 
thema, met vragen om te 
beantwoorden

Opdracht
een taak die aansluit 
bij het thema

Stelling
een bewering, waaraan je je 
eigen standpunt en dat van 
anderen kunt toetsen

Actie
concreet aan de slag 
met je klas

Doordenker
een aanzet om dieper na te 
denken over het onderwerp

Focus
opdrachten die focussen  
op de actualiteit

Terugblik
wat onthou je, 
wat heb je geleerd?

Deze map bestaat uit vier modules:

 ● Mensenrechten en kinderrechten

 ● Democratie en rechtsstaat

 ● Verkiezingen en partijen

 ● Overheden en instellingen

Elke module bevat basisinformatie en opdrachten die je helpen om dieper in te gaan op een 
thema. De icoontjes geven het soort opdrachten aan:
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Module 1 
Mensenrechten en kinderrechten
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Inleiding

Iedere mens heeft een aantal rechten. 

Deze rechten gelden voor alle mensen in de wereld. Mensenrechten zijn on voorwaardelijk en 
drukken een fundamenteel menselijk respect uit.

Eigenlijk is er weinig verschil tussen mensen- en kinderrechten. 
Toch heeft de internationale gemeenschap beslist een apart Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind* goed te keuren.

In deze module gaat het over:

M
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* Kind: elke persoon jonger dan 18 jaar tenzij de nationale wetgeving de meerderjarigheid op vroegere leeftijd toekent.
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Focus 
Verzamel gedurende een week mediaberichten over mensen- en kinderrechten. Geef een 
korte beschrijving van de berichten op basis van de volgende vragen:

 ●  Komen mensenrechten positief of negatief in de pers? 
 ●  Waarom komen ze ter sprake? 
 ●  Welke organisaties en personen worden genoemd?

Vergeet niet bij elk bericht de bron te noteren.
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A Wat zijn mensenrechten en kinderrechten?

Wat zijn mensenrechten 
en kinderrechten?A

Opdracht: Beelden over mensenrechten 
Bekijk de beelden hieronder. Welke mensenrechten herken je. Ken je nog andere mensenrechten? 
Zo ja, welke?

1

2

3

5

4 Foto: Shutterstock .com - De Visu
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Focus: Het begrip recht in de media 
Formuleer op basis van de informatie die je hebt verzameld, een nauw keurige omschrijving van 
het begrip recht. Vergelijk met de betekenissen uit de opdracht hierna.

Opdracht: Het begrip recht in onze taal 
Wat betekent het woord recht in de volgende uitspraken? Omschrijf de betekenis van de zin 
zo duidelijk mogelijk. 

De leraar heeft het recht om mij te straffen. 
De vader van het meisje nam het recht in eigen handen. 
Met deze beslissing treedt zij het recht met voeten. 
Iedereen heeft recht op privacy. 
Het recht is vastgelegd in de wetboeken. 
Je moet niet te licht recht spreken.
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A Wat zijn mensenrechten en kinderrechten?

Actie: Het schoolreglement onder de loep 
Heel wat aspecten van het leven op school worden geregeld door het schoolreglement. Je 
mag bijvoorbeeld niet roken, je moet op tijd zijn, de leer krachten moeten bereid zijn je te hel-
pen als je problemen hebt met de leerstof. Een schoolreglement is gemakkelijk want zo weet 
je welke ruimte je hebt en waaraan je te houden.

Alle scholen zijn verplicht, om in overleg met de schoolraad, een school reglement te maken. 
Het is bindend en bevat belangrijke afspraken tussen school en leerlingen. Het moet getekend 
zijn door de ouders of de meerderjarige leerling. Dus in principe hebben je ouders het school-
reglement getekend. Maar weet JIJ wat erin staat? Welke rechten en plichten jij hebt?

A ANALYSE
 ● Je krijgt een uitvergrote versie en een gewone kopie van het schoolreglement.
 ● Zet met je groep de schaar in de verschillende artikels van de uitvergrote versie en 

rangschik deze elementen volgens de drie rubrieken die het schoolreglement minimaal 
moet bevatten:

ordereglement tuchtreglement studiereglement

 ● Aan welk onderdeel en aan welke waarden besteedt het reglement de meeste aandacht?
 ● Is het overwegend gedragsgebiedend of gedragsverbiedend opgesteld?
 ● Zijn er, naast deze drie rubrieken, nog andere aspecten in opgenomen? Welke?

B EVALUATIE
 ● Welke aspecten vind je goed?
 ● Zijn er volgens jou regels die onrechtvaardigheid of ongelijkheid in de hand werken? 

Tussen de leerlingen onderling? Tussen de leerlingen en de leerkrachten?
 ● Welke zaken zijn volgens jou voor wijziging vatbaar?

C ACTIE
 ● Bedenk een regel die ervoor zou kunnen zorgen dat:

• alle leerlingen zich veilig voelen op de speelplaats;
• alle leerlingen voelen dat ze gerespecteerd worden als gesprekspartner in de school.

 ● Werk voorstellen en een strategie uit om het schoolreglement te veranderen.

© ZAK
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Basisinformatie

Iedere mens heeft een aantal rechten. Deze rechten gelden voor alle mensen in de wereld. 
Mensen hebben die rechten omdat ze mens zijn. Mensenrechten zijn on voorwaardelijk en zijn 
de uitdrukking van een fundamenteel menselijk respect.

Van intern-nationaal naar internationaal

Aan het eind van de 19e eeuw begint de internationale gemeenschap zich te organiseren. De 
eerste internationale afspraken die werden gemaakt, hadden te maken met oorlogsvoering, 
namelijk met de behandeling van oorlogsslachtoffers en gewonde soldaten. 

In 1920 werd de Volkenbond opgericht, “om internationale samenwerking te bevorderen en 
vrede en veiligheid in gans de wereld te bereiken”. De lidstaten spraken af om tegen een andere 
lidstaat van de Volkenbond niet ten oorlog te trekken zonder eerst hun klachten over te maken 
aan de staat die zich agressief had gedragen. De Volkenbond kon de Tweede Wereldoorlog, 
met al zijn gruwelen, echter niet verhinderen. 

Na WOII werden de Verenigde Naties opgericht. Een van de basisprincipes van het Handvest 
van de Verenigde Naties is dat de algemene eerbiediging van de rechten van de mens een 
zaak is van alle regeringen en van alle volken en de beste waarborg vormt voor vrede en demo-
cratie. 193 landen zijn nu lid. Zij ondertekenden allen het Handvest waarin onder andere staat: 
“Wij, volken van de Verenigde Naties, vastbesloten… ons vertrouwen te bevestigen in de fun-
damentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon, 
in de gelijke rechten voor mannen en vrouwen, en voor kleine en grote naties…” 

Het doel van de VN zelf is onder andere: “…Internationale samenwerking te bereiken om inter-
nationale problemen van economische, sociale, culturele of humanitaire aard op te lossen en 
respect voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden voor allen zonder onder-
scheid van ras, geslacht, taal of godsdienst te bevorderen en aan te moedigen...”

Mensenrechten zijn universeel

Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) 
geproclameerd. Dit zijn rechten die voor iedere mens (dus universeel), ongeacht huidskleur, 
status, nationaliteit, cultuur, godsdienst of geslacht geldig zijn. 
Toch bestaan er nog steeds discussies over deze universele geldigheid. De critici menen dat 
men respect moet hebben voor culturele verschillen en diversiteit (particularisme) en dat de 
mensenrechten niet overal op dezelfde manier toegepast kunnen worden. Culturen verschillen 
van elkaar en er moet zeker ruimte zijn voor verschillen. Maar culturen mogen geen excuus zijn 
voor schendingen van mensenrechten.

Mensenrechten zijn onderling afhankelijk

Je kunt moeilijk stellen dat sommige mensenrechten belangrijker zijn dan andere, omdat ze 
onderling zo sterk met elkaar samenhangen. Alle rechten zijn ondeelbaar en één recht garan-
deren kan geen excuus zijn om een ander recht met de voeten te treden. Immers, alle rechten 
van de mens zijn nodig voor de volle ontwikkeling van de mens. 
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A Wat zijn mensenrechten en kinderrechten?

Toch merken we dat de waardering voor bepaalde rechten vaak verschillend is, naargelang 
de samenleving. In het Westen besteedt men bijvoorbeeld veel aandacht aan het recht op 
vrije meningsuiting; in de landen van het Zuiden hecht men een groot belang aan het recht op 
voedsel en gezondheid. 
Het is in elk geval zo dat de mensenrechten in de hele wereld worden erkend en een instru-
ment zijn voor iedereen die vecht tegen onrecht of er zelf slachtoffer van is.

Aan rechten zijn automatisch ook bepaalde verantwoordelijkheden of plichten gekoppeld. 
Want: 

 ● Als je in de klas het recht hebt om te spreken en je mening te uiten, heb je automatisch 
ook de verantwoordelijkheid en de plicht om anderen de kans te geven hun mening te 
uiten en om naar hen te  luisteren.

 ● Als je het recht hebt om vanaf 18 jaar te stemmen, ben je uiteindelijk ook mee verant-
woordelijk voor het beleid van de door jou gekozen politici.

 ● Als je het recht hebt om vanaf 16 jaar een bromfiets te besturen, heb je ook de verantwoor-
delijkheid om dat op een veilige manier te doen en de plicht om het verkeersreglement 
te kennen en te respecteren.

Opdracht: Je rechten als jongere 
Als jongere heb je rechten. Je hebt bijvoorbeeld recht 
op een mening en recht van meningsuiting. Schrijf vijf 
rechten op die je denkt te hebben en die je belangrijk 
vindt. Ga ook na of elk van die rechten een be paalde 
verantwoordelijkheid of plicht impliceert. 

1  ..........................................................................................

2  ..........................................................................................

3  ..........................................................................................

4  ..........................................................................................

5   .....................................................................................

© ian



133e graad 
aso kso tso

Foto: Shutterstock .com - Peek Creative Collective

Opdracht: Mensenrechten in de wereld 
Elke tekst schetst een situatie. Lees de tekst en beantwoord de vragen die erop volgen.

SITUATIE 1
Een leider van een land is buitengewoon trots op wat hij de afgelopen twintig jaar voor zijn volk 
gerealiseerd heeft. De levensstandaard is gestegen, kinderen genieten onderwijs en niemand 
heeft honger. “Maar”, zei een bezoeker, “er is hier geen persvrijheid. Er is hier maar één krant en 
die vertolkt één bepaalde visie.” De leider antwoordde: “Sommige mensenrechten zijn belang-
rijker dan andere.”

a. Welke mensenrechten komen hier ter sprake? 
b. De leider vindt bepaalde vrijheden belangrijker dan 

andere. Wat is jouw mening: kun je aan vrijheden 
en rechten een rangorde (hiërarchie) toekennen? 
Welke discussies leven hierrond?

SITUATIE 2
De baas van een bedrijf legt uit waarom in zijn bedrijf geen 
mensen van vreemde afkomst werken: “Ik neem gewoon 
geen mensen van vreemde afkomst in dienst. De arbeiders 
die hier nu al werken willen het niet. Ze willen niet samen-
werken met iemand van vreemde afkomst. En ook de klanten 
willen niet bediend worden door een werknemer van vreemde 
afkomst. Ik kan daar niets aan doen en ik wil geen klanten verliezen. 
Daarom werkt in mijn bedrijf niemand van vreemde afkomst.”

a.  Welke mensenrechten komen in dit verhaal naar voren?
b. Geef jouw mening over de argumenten die de baas aanhaalt.
c. Vind je dat de overheid hierin een rol moet spelen? 

SITUATIE 3
Patrice Lumumba, eerste minister van Congo, zei op de dag dat Congo onafhankelijk werd van 
België (1960):

“Vrienden, vandaag, 30 juni 1960 kunnen we aan onze kinderen uitleggen hoe we ons bevrijd 
hebben van de vernederende slavernij, die ons met geweld was opgelegd. (...) We hebben 
veel vernederingen moeten ondergaan. (...) De wet voor de blanke was anders dan voor de 
zwarte. (...) Sommigen hebben geleden vanwege hun geloof of politieke opvattingen. Veel 
broeders zijn gestorven in massale slachtpartijen. (....) Nu gaan we zelf besturen.”

Over welke mensenrechten had Lumumba het in dit fragment? Neem de lijst met artikelen 
van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens er bij en duid twee artikelen aan 
die hier van toepassing zijn. 



14 Mensenrechten en kinderrechten
A Wat zijn mensenrechten en kinderrechten?

Opdracht: Kinderarbeid
Lees het volgende artikel uit Knack. De eerste alinea brengt “het even belangwekkende als 
controversiële thema van de kinderarbeid” ter sprake. 

Waarom is dit thema controversieel?

Het artikel is lang geleden geschreven. Vind je vandaag nog voorbeelden van bedrijven die 
met kinderarbeid in het nieuws komen. Welke bedrijven zijn dat dan?

HET PRODUCT VAN PROTEST
Guido Despiegelaere, Knack

GROTE CONCERNS 
ONDERSTEUNEN DE 
INTERNATIONALE 
ARBEIDSNORMEN

In Genève begon de 
jaarlijkse Internationale 
Arbeidsconfe rentie. 
Op de agenda staat het 
even belangwekkende 
als controversiële 
thema van de kinderar-
beid. Terwijl de verte-
genwoordigers van de 
regeringen, de werkge-
vers en de vakbonden 
uit de hele wereld nog 
even bakkeleien over 
de meest ergste vor-
men van kinderarbeid, 
sluiten grote concerns 
akkoorden over de 
naleving van de interna-
tionale arbeidsnormen. 
Zij zwichten voor de 
protesterende druk van 
de publieke opinie.

De Amerikaanse 
sportartikel en gigant 
Nike gebiedt zijn on-
dernemers in Azië voor 
de schoen fabrieken 
alleen nog werknemers 
van minstens achttien 
jaar aan te werven; de 
leeftijdsgrens voor de 
kleding- en accessoire-
bedrijven legt Nike op 
zestien jaar. 

Daarmee reageert het 
bedrijf op de inter-
nationale kritiek dat 
het grote winst maakt 
op de rug van kin-
deren. Die reputatie 
ging in de Verenigde 
Staten op de verkoop 
wegen. De sportreus 
laat voortaan toe dat 
niet-gouvernementele 
organisaties de arbeids-
voorwaarden natrek-
ken in zijn fabrieken 
in Indonesië, China en 
Vietnam en financiert 

ont wikkelingsprojecten 
in enkele Azia tische 
landen. Naar schatting 
werken 350.000 Aziaten 
voor Nike.
De Zweedse meubel-
groep Ikea van zijn 
kant sloot een akkoord 
met de Internationale 
Arbeids organisatie in 
Genève om alleen nog 
met bedrijven te werken 
die de fundamentele 
arbeidsrechten naleven 
en hun werknemers 
voldoende betalen. De 
internationale woonwa-
renhuisketen was onder 
vuur komen te liggen 
wegens de erbarmelijke 
arbeidsomstandighe-
den in een fabriek in 
het Roemeense Cod-
lea. Het akkoord voor 
prin cipiële ethische en 
sociale voorschriften 
is het antwoord op die 
golf van protest.
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Bepaal nu je eigen standpunt en nuanceer aan de hand van de standpunten zoals ze hier 
onder A en B worden weergegeven. Hou daarbij rekening met de argumenten zoals die eron-
der worden geformuleerd.

STANDPUNT   A   KINDERARBEID
Kinderen onder 16 jaar mogen niet werken: de wet op de kinderarbeid moet strikt toegepast 
worden.

Argumenten:
 ● kinderen moeten kunnen spelen
 ● kinderen die werken kunnen niet naar school gaan
 ● kinderen worden vaak uitgebuit en durven niet opkomen voor zichzelf 
 ● de ouders moeten instaan voor het zakgeld van de kinderen.

STANDPUNT   B    KINDERARBEID
Kinderarbeid moet kunnen in bepaalde omstandigheden.

Argumenten: 
 ● in veel landen is de armoede nog altijd zo groot dat kinderen moeten bijspringen 
 ● in veel culturen is het heel gewoon dat kinderen en volwassenen samenwerken
 ● werken kan een goede leerschool zijn
 ● in sommige landen komen kinderen op voor het recht om te mogen werken en zo bij te 

dragen tot het welzijn van hun familie.
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B De hoofdcategorieën van mensenrechten, plichten en verantwoordelijkheden

B
De hoofdcategorieën van 
mensenrechten, plichten en 
verantwoordelijkheden

Opdracht: Rechten vergelijken 
In een vorige opdracht hebben jullie een lijstje opgesteld met vijf rechten die jullie denken te 
hebben, die jullie belangrijk vinden. Steek in groepjes van twee of drie de koppen bij elkaar en 
vergelijk jullie lijstjes en breid ze eventueel uit. Noteer aan het bord en volg daarbij de richtlijnen 
van de leerkracht.

a. Vergelijk met de Uni versele Verklaring van de Rechten van de Mens.
b. Zijn jullie rechten vergeten? Hebben jullie zaken opgenomen die niet in de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens staan?

Basisinformatie

De Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (vereenvoudigde versie)

 ● Alle mensen worden vrij geboren en moeten op dezelfde manier worden behandeld.

 ● Iedereen heeft recht op alle rechten: man en vrouw, ongeacht leeftijd, huidskleur, gods-
dienst of taal.

 ● Iedereen heeft recht op leven in vrijheid en in veiligheid.

 ● Slavernij en slavenhandel zijn verboden.

 ● Niemand mag gemarteld of op een vernederende manier behandeld worden.

 ● Iedereen heeft recht op wettelijke bescherming als persoon.

 ● Alle mensen moeten volgens de wet op dezelfde manier behandeld worden.

 ● Iedereen wiens rechten geschonden worden heeft recht op bescherming door een 
bevoegde rechtbank. 

 ● Niemand kan zonder goede reden gevangen gezet of het land uitgestuurd worden.

 ● Een rechtszaak moet in het openbaar gebeuren. De rechters en juryleden moeten onaf-
hankelijk en onpartijdig zijn.

 ● Iedereen wordt als onschuldig beschouwd zolang geen schuld bewezen is. Iedereen 
heeft het recht zich te verdedigen tegen beschuldigingen.

Art. 1

Art. 
10

Art. 
11

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9
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 ● Iedereen heeft recht op privacy inzake briefwisseling en gezin. De wet moet iedereen 
beschermen tegen laster. 

 ● Iedereen heeft het recht om te gaan en te staan waar hij/zij wil, in eigen land en in het 
buitenland.

 ● Slachtoffers van mensenrechtenschendingen hebben het recht om naar een ander land 
te gaan en dat land om bescherming te vragen.

 ● Iedereen heeft recht op een eigen nationaliteit.

 ● Iedereen heeft het recht om te trouwen en een gezin te stichten.

 ● Niemand mag persoonlijke bezittingen zonder goede redenen afgenomen worden. 
Iedereen heeft recht op eigendom.

 ● Iedereen heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst.

 ● Iedereen is vrij om een eigen mening te hebben en deze te uiten.

 ● Iedereen heeft het recht om bij een vereniging aan te sluiten en te vergaderen.

 ● Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan de regering en aan vrije verkiezingen.

 ● Iedereen heeft recht op maatschappelijke zekerheid en op ontwikkeling.

 ● Iedereen is vrij in de keuze van een beroep, en heeft recht op een rechtvaardig loon.  
Mannen en vrouwen moeten voor hetzelfde werk evenveel betaald krijgen.

 ● Iedereen heeft recht op vrije tijd en vakantie.

 ● Iedereen heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor het welzijn van 
zichzelf en zijn gezin. Ook in geval van werkloosheid, invaliditeit, ziekte, ouderdom...

 ● Iedereen heeft recht op onderwijs. Het onderwijs moet gericht zijn op de volle ontwik-
keling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de 
mensenrechten.

 ● Iedereen heeft het recht om te genieten van wat kunst en wetenschappen voortbrengen.

 ● De overheid moet ervoor zorgen dat er een “orde” is die al deze rechten beschermt.

 ● Iedereen heeft ook plichten tegenover de andere mensen. De overheid mag de uit-
oefening van rechten slechts beperken om de rechten van anderen te garanderen en 
omwille van openbare orde en goede zeden. De wetten in het land mogen niet ingaan 
tegen de mensenrechten.

 ● Geen enkel land en geen enkel mens mag proberen om de rechten te vernietigen die in 
deze Verklaring staan.

Art. 
12

Art. 
13

Art. 
14

Art. 
15

Art. 
16

Art. 
17

Art. 
18

Art. 
19

Art. 
20

Art. 
21

Art. 
22

Art. 
23

Art. 
24

Art. 
25

Art. 
26

Art. 
27

Art. 
28

Art. 
29

Art. 
30
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Drie generaties mensenrechten

In de mensenrechten kan men als het ware drie generaties onderscheiden. De eerste gene-
ratie omvat de sinds 1789 klassiek geworden burgerrechten en politieke rechten: het recht op 
leven, het recht op vrije meningsuiting, de persvrijheid, de vrijheid om te vergaderen enzovoort.
Deze rechten beschermen burgers vooral tegen te veel inmenging van de machthebbers. 

Maar de overheid moet wel initiatieven nemen om deze rechten mogelijk te maken 
(bijvoorbeeld het organiseren van verkiezingen). Ook ten aanzien van kinderen 

vraagt de toepassing van deze rechten een inspanning van de overheden, 
onder meer waar het gaat over de participatiemogelijkheden van jongeren. 

De tweede generatie gaat over de economische, sociale en culturele 
mensenrechten, zoals het recht op een minimuminkomen, op werk, op 
gezondheidszorg, op onderwijs, op vrije tijd. 

De economische, sociale en culturele rechten zijn in het algemeen echter 
niet onmiddellijk afdwingbaar. Elk land moet zich inspannen om ze voor alle 

burgers te realiseren, mag niet systematisch discrimineren in de toepassing 
ervan en mag geen stappen achteruit zetten in het realiseren ervan. 

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vinden we beide generaties mensen-
rechten terug. 

Vandaag spreekt men ook over een derde generatie mensenrechten: de volkenrechten. Dat 
zijn de zogenaamde solidariteitsrechten zoals recht op vrede, op een gezond leefmilieu, op 
eigen cultuuruitingen, op zelfbestuur. Onder verantwoordelijkheid van de VN worden bijvoor-
beeld de topconferenties gehouden over het klimaat. De eerste was de milieutop in Rio de 
Janeiro (Brazilië) in 1992, daarna volgden onder andere de klimaatconferenties van Kyoto, 
Doha en Parijs. 

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind (een samenvatting)

Het Verdrag omschrijft een kind als elke persoon jonger dan 18 jaar tenzij de nationale wet-
geving de meerderjarigheid op vroegere leeftijd toekent. Met andere woorden het woord kind 
verwijst ook naar jongeren, naar alle minderjarigen (art. 1).

Alle in het Verdrag omschreven rechten staan ter beschikking van alle kinderen ongeacht hun 
ras, huidskleur, geslacht, moedertaal, geloofsovertuiging, politieke of andere opvattingen, nati-
onale, etnische of maatschappelijke afkomst, mogelijkheden, gebreken, geboorte of andere 
status (art. 2 of het non-discriminatiebeginsel).

Alle acties die betrekking hebben op het kind, moeten in zijn of haar belang genomen worden (art. 3).

De staten moeten het Verdrag in werkelijkheid omzetten (art. 4).

De staten moeten eerbied tonen voor de rechten en verantwoordelijkheden van de ouders om 
te voorzien in een passende begeleiding van het kind (art. 5).
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ELK KIND HEEFT :
 ● recht op leven en ontwikkeling;

 ● recht op een naam en nationaliteit en, voor zover mogelijk, het recht zijn/haar ouders te 
kennen en door hen te worden verzorgd;

 ● het recht op bescherming van zijn/haar nationaliteit door de staat;

 ● het recht om bij zijn/haar ouders te leven, tenzij dit niet in het belang van het kind zou 
zijn. Het kind moet de kans krijgen om daarover zijn/haar mening te zeggen;

 ● het recht om in persoonlijk contact te blijven met beide ouders wanneer het kind van één 
of beide gescheiden leeft;

 ● het recht om zijn/haar land vrij te be treden of te verlaten, of een ander land te betreden 
om zich met zijn/haar gezinsleden te herenigen en de ouder-kindrelatie te onderhouden;

 ● recht op bescherming van de staat wanneer het door een van zijn/haar ouders onrecht-
matig naar het buitenland wordt meegenomen;

 ● het recht zijn/haar mening te vormen en deze vrijelijk te uiten in alle aangelegen heden 
die het kind betreffen;

 ● het recht om zijn/haar mening vrij te uiten en de vrijheid om inlichtingen en denk beelden 
te ver garen, te ontvangen en door te geven;

 ● recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;

 ● het recht om met andere kinderen samen te komen en verenigingen te vormen;

 ● recht op bescherming tegen wille keurige of onrechtmatige inmenging in zijn/haar privé-
leven, gezinsleven of briefwis seling alsook tegen elke onrechtmatige aantasting van 
zijn/haar eer en goede naam;

 ● recht op toegang tot informatie en materiaal uit verscheidene bronnen alsook de 
bescherming tegen informatie en mater iaal die schadelijk zijn voor zijn/haar welzijn;

 ● recht op bijstand en voorzieningen voor de ouders of wettige voogden;

 ● recht op bescherming tegen mishandeling door ouders of voogd;

 ● recht op bescherming wanneer hij of zij tijdelijk of permanent buiten het gezin verblijft 
met erkenning van zijn/haar culturele achtergrond;

 ● recht op een adoptie in het belang van het kind. Elke adoptie kan pas gebeuren wanneer 
het belang van het kind centraal staat;

 ● recht op een specifieke bescherming voor vluchtelingen;
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 ● als gehandicapte recht op een aan gepaste verzorging en onderwijs om hem/haar een 
volwaardig en behoor lijk  leven te garanderen in omstandigheden die zijn/haar waardig-
heid garanderen, zijn/haar zelfstandigheid bevorderen en zijn/haar actieve deel name 
aan het gemeenschapsleven ver ge makkelijken;

 ● recht op de hoogste graad van gezondheid en medische verzorging;

 ● recht op een periodieke evaluatie van zijn/haar toestand indien hij of zij uit huis is 
geplaatst ter verzorging, bescherming of behandeling;

 ● recht op het genot van sociale zekerheid;

 ● recht op een levensstandaard die toe reikend is voor zijn/haar lichamelijke, geestelijke, 
intellectuele, zedelijke en sociale ontwikkeling;

 ● recht op onderwijs en gratis basisonderwijs. De handhaving van de discipline op school 
moet verenigbaar zijn met de men selijke waardigheid en in overeenstemming verlopen 
met het Verdrag; 

 ● recht op onderwijs dat hem/haar voor bereidt op een actief, verantwoordelijk leven als 
volwassene in een vrije samen leving met respect voor anderen en de omgeving;

 ●  het recht om zijn/haar eigen cultuur en godsdienst te beleven en zijn/haar eigen taal te 
spreken;

 ● recht op rust en vrije tijd, op deelname aan spel en het culturele en artistieke leven;

 ● recht op bescherming tegen economische uit buiting en werk dat gevaarlijk is of zijn/haar 
op voeding zal hinderen of schadelijk zal zijn voor de gezondheid en zijn/haar fysieke,  
mentale, geeste lijke, zedelijke en sociale ontwikkeling;

 ● het recht beschermd te worden tegen het gebruik van verdovende middelen of betrok-
ken te worden in de verkoop of productie van deze middelen;

 ● recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting of misbruik;

 ● recht op bescherming tegen ont voering of de verkoop van of handel in kinderen;

 ● recht op bescherming tegen elke vorm van uitbuiting;

 ● het recht niet te worden onderworpen aan foltering of aan een andere onmenselijke 
behandeling of bestraffing. In gevangenschap wordt het kind gescheiden ge houden van 
volwassenen. Hij of zij kan niet ter dood veroordeeld of levenslang op gesloten worden 
en beschikt over het recht op juridische bijstand en contact met familie leden;

 ● het recht om, indien jonger dan 15 jaar, niet in het leger ingelijfd te worden of recht-
streeks deel te nemen aan de vijan delijkheden;
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 ● recht op lichamelijke en geestelijke verzorging en herintegratie in de maat schappij, 
indien hij/zij het slachtoffer is van gewapende conflicten, foltering, verwaarlozing, mis-
handeling of uitbuiting;

 ● recht op, indien hij/zij beschuldigd wordt van een misdrijf, een behandeling die aan-
gepast is aan zijn/haar leeftijd en waardigheid en die zijn/haar her integratie in de 
maatschappij bevordert; 

 ● het recht om geïnformeerd te worden over deze beginselen en voorzieningen in het land 
waarin zij/hij leeft.

De indeling van het Internationaal Verdrag inzake 
de Rechten van het Kind in drie P’s 

De drie P’s verwijzen naar de Engelse termen provision (voorzieningen), protection (bescher-
ming) en participation (deelname).

Provision
• Overlevingsrechten

Kinderen hebben recht op leven en op een aantal basisbehoeften: een aangepaste levens-
standaard, onderdak, voeding en toegang tot medische verzorging.

• Ontwikkelingsrechten
Wat kinderen nodig hebben om zich volledig te kunnen ontplooien, bijvoorbeeld recht op 
onderwijs, spel en ontspanning, culturele activiteiten, toegang tot informatie, vrijheid van den-
ken en geloof.

Voor Provisierechten kun je ook de uitdrukking gebruiken: Geef-mij-toegang-rechten.

Protection
• Beschermingsrechten 

Zij wijzen op de nood om kinderen te beschermen tegen alle vormen van 
mishandeling, verwaarlozing en uitbuiting. Zij omvatten kwesties als 
bijzondere zorg voor vluchtelingenkinderen, marteling, mishan-
deling, betrokkenheid bij gewapende conflicten, kinderarbeid, 
druggebruik en seksuele uitbuiting.

Voor Protectierechten kun je ook de uitdrukking gebruiken: 
Bescherm-mij-rechten.

Participation
• Inspraakrechten 

Zij geven kinderen de kans een actieve rol te spelen in hun 
gemeenschap en land. Zij omvatten het recht op vrije menings-
uiting en het recht een inbreng te hebben in alle zaken die hun 
leven beïnvloeden. Zo is er ook een recht op gepaste informatie, op 
privacy, een recht op vereniging en op toegang tot alle media.

Voor Participatierechten kun je ook de uitdrukking gebruiken: Laat-mij-meedoen-rechten.
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Opdracht: Relaties en verbanden tussen kinderrechten 
a. Maak zeven groepjes. Elk groepje krijgt een van de volgende situaties. 
b. Welke artikelen uit het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind worden in 

deze situatie niet gerespecteerd?
c. In welk land zou dit verhaal zich bijvoorbeeld kunnen afspelen? Waarop baseer je dat 

vermoeden?
d. Stel jullie situatie en conclusies voor aan de klas.
e. Als je alle verhalen naast elkaar legt, ben je dan van mening dat kinderrechten wereld-

wijd goed gerespecteerd worden? Motiveer je antwoord.
f. Wat kun je hier zelf aan doen?

SITUATIE    1
Als peuter werd ik nooit ingeënt omdat mijn ouders te ver van het gezondheids centrum woon-
den. Ik ben nu acht jaar en heb kinderverlamming.

SITUATIE   2
Mijn broers gaan naar de plaatselijke school. Ik ben het enige meisje thuis en moet van 
mijn ouders helpen in het huishouden. Ik kan dus niet naar school gaan. Ik ben zeven jaar.

SITUATIE   3
Ik ben 11 jaar en ga elke dag naar school. Als ik thuiskom, help ik tot ‘s avonds in de winkel van 
mijn ouders. Dan eet ik, doe de afwas en pas op mijn jongere broer en zus terwijl mijn ouders 
hun werk in de winkel beëindigen. Als de jongere kinderen naar bed zijn, probeer ik mijn huis-
werk te maken, maar meestal ben ik te moe en val ik in slaap.

SITUATIE   4
Ik ben 16 jaar en woon in een grote stad. Een man uit mijn straat vertelde me dat ik een hoop 
geld kon verdienen als ik hem hielp bij de verkoop van drugs. Ik mocht de drug eens uitprobe-
ren en sindsdien koop ik mijn voorraad bij hem.

SITUATIE   5
Ik ben nu 15 jaar. Toen ik 3 jaar oud was, werd ik geplaatst door de jeugdrechter omdat we thuis 
heel arm waren en mijn ouders niet goed voor mij konden zorgen. Ondertussen is de situatie 
thuis terug normaal, maar ik zit nog steeds in een instelling voor jongeren met gedragsproble-
men. Ik voel me daar helemaal niet goed en wil terug thuis wonen, maar niemand luistert naar mij. 

SITUATIE   6
Ik ben 14 jaar en mijn ouders zijn gescheiden. Ik woon een week bij mijn vader en dan weer 
een week bij mijn moeder. Dat is erg lastig want in de week bij mijn moeder zie ik mijn vrienden 
niet en kan ik ook niet gaan trainen bij mijn voetbalclub. Het liefst zou ik bij vader gaan wonen, 
maar ik weet niet hoe dat geregeld moet worden.

SITUATIE   7
Op school heeft de leerkracht mijn gsm afgepakt. Hij maakte mij voor de klas belachelijk door 
enkele van mijn berichtjes voor te lezen. Ik werd woest en gaf de leerkracht een duw. Ik kreeg 
van de leerkracht een behoorlijk zware straf en de directeur dreigt ermee mij enkele dagen te 
schorsen. 
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Hoe kun je nagaan of mensenrechten echt toegepast 
worden?

Mensenrechten en kinderrechten opstellen is één zaak, ervoor zorgen dat iedereen ze naleeft 
een andere. Bovendien is controle onontbeerlijk als je mensenrechten ernstig neemt. 

Statistieken over landen

Statistieken kunnen een beeld geven van de mensenrechtensituatie in een land: het inkomen per 
hoofd van de bevolking, het onderwijsniveau, de levensver wachting, de kindersterftegraad. Zo 
bestaan er ook vergelijkende percentages van de overheidsuitgaven voor gezondheid, onder-
wijs enzovoort, en percen tages van burgers die toegang hebben tot proper water, van het aantal 
dokters per 1000 mensen, van de kinderen op schoolleeftijd die effectief naar school gaan.

Het voordeel van statistieken is dat ze objectieve gegevens bevatten. En voor bijna alle landen 
zijn de meeste van die gegevens beschikbaar.

Opdracht: Statistieken
Maak zes groepjes. Elk groepje kiest één land. Zorg ervoor dat elk groepje een land uit een 
verschillend werelddeel heeft.

a. Verzamel statistieken over inkomen, kindersterfte, levensverwachting en aantal dokters 
per 1000 inwoners. Je kunt hiervoor de volgende websites raadplegen:

 ● https://unstats.un.org/unsd/publications/pocketbook

Het World Statistics Pocketbook van de Verenigde Naties (Department of Economic 
and Social Affairs) geeft een jaarlijkse samenvatting van meer dan 50 indicatoren voor 
30 geografische regio’s in de wereld en meer dan 200 landen.
Je vindt er overzichtelijke informatie over economische indicatoren, sociale indicatoren 
en milieu- en infrastructuurindicatoren. 

 ● http://www.humanrightsatlas.org/

De Human Rights Atlas verzamelt en geeft kwaliteitsgegevens weer van meer dan 200 
indicatoren, verspreid over 190 landen en gebieden. 
Aan de hand van gepubliceerde gegevens van de Wereldbank, de Verenigde Naties, 
universiteiten en niet-gouvernementele organisaties geeft de atlas een beeld van de 
levens en rechten van mensen gedurende een periode van 30 jaar. De gegevens worden 
weergegeven in een visuele interface.
 

 ● https://www.who.int/gho/countries/en/

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
De statistische pagina’s per land bevatten de belangrijkste gezondheidsgegevens 
voor elk land en bevatten samenvattingen van gezondheidsindicatoren. 
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 ● https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/

De ‘World Health Statistics’-serie van de WHO is de jaarlijkse momentopname van de 
gezondheidstoestand in de wereld. Je vindt er gegevens voor 36 indicatoren voor duur-
zame ontwikkeling (SDG) die verband houden met gezondheid. 

 ● http://uis.unesco.org/

Het UNESCO Instituut voor Statistiek (UIS) is een platform gericht op de verzameling en 
vergelijking van culturele en andere statistieken op wereldschaal (bvb. scholingsgraad).

b. Maak een alfabetische lijst van de gekozen landen met alle statistische informatie.
c. Vergelijk de gegevens in de verschillende kolommen met elkaar. Bijvoorbeeld: hoe ver-

houdt het inkomen per hoofd van de bevolking zich tot de kindersterfte? Hoe verhoudt 
de levensverwachting zich tot de overheidsuitgaven inzake ge zondheid of tot het aantal 
dokters per 1000 inwoners?

d. Hebben jullie landen ontdekt waar uit de statistische gegevens blijkt dat de mensen-
rechten er met de voeten worden getreden?

e. Is het mogelijk voor een land om een relatief goede levensstandaard te hebben maar de 
grondrechten van burgers te negeren?

Mensenrechtenorganisaties

Statistieken ontleden is één manier om het mensenrechtenbeleid van een land te onderzoe-
ken. Mensenrechtenorganisaties spelen een belangrijke rol in het toezicht op de naleving van 
mensenrechten.
Ga eens kijken op de website van enkele mensenrechtenorganisaties:

 ● Amnesty International
• Vlaanderen: www.aivl.be

• Internationaal: www.amnesty.org

 ● Human Rights Watch: www.hrw.org

 ● Zoek op het internet naar andere mensenrechtenorganisaties. 

Opdracht: Mensenrechtenorganisaties
Amnesty International publiceert elk jaar een verslag met landen waarin mensenrechten over-
treden worden. 
Zoek het voorlaatste en recentste jaarrapport op en enkele rapporten over een land of een thema. 

a. Omschrijf wie of wat Amnesty International is en waarvoor die organisatie staat.
b. Welke mensenrechten onderzoekt Amnesty International? Vergelijk met de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens.
c. Zijn het vooral landen met een autoritair bestuur die aangeklaagd worden of ook 

rechtsstaten?
d. Komt België in een van de jaarrapporten van Amnesty International voor?
e. Kies een land uit en ga na of je door vergelijking van de laatste twee jaarboeken van 

Amnesty International een verbetering of een verslechtering van een aspect of situatie 
kunt vaststellen.

f. Vind je informatie (eventueel ook in de media) over acties van de Verenigde Naties om 
iets aan de schendingen te doen?

g. Wat is het nut of de zin van zo’n rapport? 
h. Kun je zelf (of de klas samen) iets ondernemen? Is er iemand in de klas die vertrouwd is 

met acties van Amnesty International?
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Actie
Laat je stem horen en doe mee aan een briefschrijfactie van Amnesty International. Wellicht 
heb je meer effect als je je vrienden, je klas of de hele school hiervoor warm kunt maken?
Je kunt zelf aansluiten bij een Amnesty-groep of je hebt nog meer effect als je een Amnesty-
groep opricht in je school.

Media

De media spelen een grote rol in het bekendmaken van schendingen van mensenrechten. 
Machthebbers van landen waar de mensenrechten geschonden worden, zullen er alles aan 
doen om die schendingen niet aan het licht te laten komen. En ook in democratische landen 
proberen overheden de media te beïnvloeden.
Vele journalisten en mensenrechtenactivisten overal ter wereld, ook in Europa, worden nog 
steeds lastig gevallen, vervolgd en soms zelfs vermoord als zij verslag proberen uit te brengen 
over schendingen van mensenrechten.

Focus
 ● Zoek in je verzamelde mediaberichten naar actuele gebeurtenissen die te maken hebben 

met schendingen van mensenrechten.
 ● Over welke landen wordt er bericht? Welke artikelen uit de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens worden geschonden?
 ● Vind je in de informatie ook namen van mensenrechtenactivisten? Wat is hun rol?

Opdracht: Film
Kies samen met je leerkracht een film uit, waarin het thema mensenrechten centraal staat. Een 
tip: op www.moviesthatmatter.nl, een initiatief van Amnesty International, vind je een uitge-
breide filmdatabase. Ook op www.bevrijdingsfilms.be vind je een ruime keuze aan films.  

a. Hoe kun je de inhoud van de film in verband brengen met de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind? 
Welke artikels komen erin aan bod?

b. Wat is de rol van de overheid in de film?
c. Kun je de problematiek uit de film nog in andere landen terugvinden? Waarop baseer je 

je antwoord?

© ZAK
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Basisinformatie: Hoe worden mensenrechten omgezet 
in nationale wetten?

Het verschil tussen een verdrag en een verklaring

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is de fundamentele internationale defi-
nitie van de mensenrechten. De verklaring is een streefdoel en bevat basisregels. Indien die 
toegepast worden is de kans groot dat samenleven eerlijk en rechtvaardig verloopt.
“Indien die toegepast worden...”, daar draait het precies om. Verschillende landen vinden dat 
niet alles zomaar toegepast kan worden. De regels worden pas bindend als men ze in een ver-
drag giet waarin men formeel overeenkomt om zich aan de bepalingen te houden. Verdragen 
definiëren de universele rechten ook nauwkeuriger.
Verdragen hebben voor de lidstaten een juridisch bindend karakter.

Hoe komen internationale verdragen tot stand?

Wanneer er internationaal een besluit of wet wordt opgesteld, spreken we van een verdrag. 
Een verdrag is een overeenkomst tussen twee of meer soevereine staten, deelstaten of inter-
nationale instellingen. Als een verdrag gesloten wordt tussen twee partners, spreekt men van 
een bilateraal verdrag. Een verdrag tussen meer dan twee partners is een multilateraal verdrag. 

Fase één: er worden onderhandelingen gevoerd, meestal door de departementen van 
Buitenlandse Zaken van de betrokken landen.
Fase twee: de onderhandelingstekst die aanvaard werd door de betrokken partijen, wordt 
ondertekend door de bevoegde ministers. Internationale verdragen die totstandkomen via 
de VN, moeten door een meerderheid van de leden van de Algemene Vergadering worden 
goedgekeurd.
Fase drie: de tekst gaat ter goedkeuring naar het parlement of deelstaatparlementen van de 
betrokken landen, afhankelijk van wie bevoegd is voor de materie die in de verdragstekst aan 
de orde is. 
Fase vier: de verdragstekst moet bekrachtigd worden (in België) door ofwel de koning voor 
het federale niveau, ofwel door de deelstaatregering. 
Fase vijf: de tekst wordt aan de bevolking bekendgemaakt (in België door publicatie in het 
Staatsblad).

Pas daarna krijgt het verdrag een juridisch bindende kracht. Dat wil zeggen dat de betrokken 
staat de verplichting heeft het verdrag uit te voeren. 

Wat heeft voorrang: een internationaal verdrag of 
de bestaande nationale wetgeving?

In de regel heeft een internationaal verdrag voorrang op de bestaande nationale wetgeving. 
Nationale wetten of decreten die daarmee in strijd zouden zijn, moeten dus worden aangepast. 
De burgers mogen zich bijgevolg op de verdragtekst beroepen voor een nationale rechter.
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Mensenrechteninstrumenten, na 1948

Na de Universele Verklaring van 1948 neemt het aantal mensenrechteninstrumenten 
steeds meer toe en worden steeds meer verdragen afgesloten:

1948: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
1950: Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (sedert-

dien aangevuld en gewijzigd via 10 Aanvullende Protocollen) (EVRM)
1951: Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen (gewijzigd bij het Protocol van 1967)
1952: Verdrag over de Politieke Rechten van de Vrouw 
1954: Verdrag betreffende de Status van Staatlozen
1959: Verklaring van de Rechten van het Kind
1961: Europees Sociaal Handvest
1965: Internationaal Verdrag inzake het Uitbannen van Alle Vormen van Rassendiscriminatie
1966: Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten 
 Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten
1967: Europees Verdrag inzake Adoptie van Kinderen
1969: Amerikaans Verdrag van de Rechten van de Mens
1970: Verklaring van de Rechten van Geestelijke Onvolwaardigen
1973: Internationaal Verdrag inzake de Afschaffing en de Bestraffing van de Misdaad van 

Apartheid
1975: Slotakte van Helsinki (Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa)
1979: Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie van de Vrouw
1981: Afrikaans Charter van de Rechten van de Mens en de Volkeren
1983: Islamitische Verklaring van de Rechten van de Mens afgekondigd door de Islamitische 

Raad Europese Conventie inzake de Wettelijke Status van Migrantenarbeiders
1984: Internationaal Verdrag inzake de Preventie van Foltering en Inhumane of Vernederende 

behandeling of straf
1985: Internationale Verklaring inzake Basisrechten van Slachtoffers van Misdrijven en 

Machtsmisbruik
1985: VN-minimumregels inzake Jeugdbeschermingsbeleid, beter bekend als de ‘Bejing 

Rules’- code, die model staat voor nationale wetgevers inzake rechten van minderjari-
gen verwezen naar de rechtbank

1987: Aanbeveling (RVE) inzake Hulp aan Slachtoffers van Misdrijven en inzake Preventie van 
Victimisering (Europees Verdrag inzake de Preventie van Marteling en Onmenselijke of 
Vernederende Behandeling of Straf)

1989: Verdrag inzake de Rechten van het Kind
1990: Internationaal Verdrag inzake de Bescherming van Arbeidsmigranten en hun familieleden
1992: Resolutie (Europees Parlement) inzake een Europees Charter voor de Rechten van het 

Kind
1992: Verklaring van Rio over milieu en ontwikkeling
1996: Europees Verdrag over de Uitoefening van de Rechten van Kinderen
1996: Aanbeveling (RVE) inzake een Europese strategie voor Kinderen.
2006: Conventie inzake de Rechten van Personen met een Handicap
2006: Internationaal Verdrag inzake de Bescherming van alle Personen tegen gedwongen 

verdwijning

(Noot: deze lijst is niet volledig. Er bestaan nog verdragen, protocollen of resoluties die al dan niet werden geratificeerd door 
België en andere landen.) 



Basisinformatie: Hoe gebeurt de controle op  
de naleving van mensenrechten?

De Rol van de Verenigde Naties

Volgens het Handvest van de Verenigde Naties, is het bevorderen en aanmoedigen van de men-
senrechten een van de kernactiviteiten van de VN (zie ook module 4 over de Verenigde Naties).
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) was daarin een belangrijke eer-
ste stap. Het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en het 
Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (1966) een volgende stap. 
Deze verklaring en de twee verdragen samen worden de Internationale Bull of Human Rights 
genoemd en zij zijn de belangrijkste mensenrechteninstrumenten.

De Verenigde Naties spelen ook een belangrijke rol in het toezicht op de naleving van de verdragen.

De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (United Nations Human Rights Council) volgt 
de mensenrechtensituatie op in de 193 lidstaten van de VN. Alle lidstaten moeten om de 4 jaar 
rapporteren over de mensenrechtensituatie in hun land. Ngo’s mogen ook rapporten voorleg-
gen over de mensenrechtensituatie. Aan de hand van het overheidsrapport en de rapporten 
van de organisaties stelt de Mensenrechtenraad vragen aan een delegatie van de betrokken 
overheid, tijdens een zitting in Genève. Na de zitting formuleert de Mensenraad aanbevelingen 
voor de lidstaat. Het laatste Belgische ‘Universal Periodic Review’ kun je downloaden van de 
website www.ohchr.org.   

Dat het toezicht door de Mensenrechtenraad niet kritiekloos verloopt, lees je in volgend artikel:

VN-Mensenrechtenraad: onderzoek naar 
Israëlische nederzettingen

De VN-Mensenrechtenraad heeft vanavond 
besloten voor het eerst in zijn geschiede-
nis een onderzoek in te stellen naar de 
Israëlische nederzettingen op de Westelijke 
Jordaanoever. Israël reageerde door het 
onderzoek “hypocriet” te noemen.
De Mensenrechtenraad stemde vandaag in 
grote meerderheid voor een resolutie die 
onderzoek beveelt naar hoe de aanwezig-
heid van Israëlische nederzettingen op de 
Westoever de rechten van de Palestijnse 
bevolking mogelijk schendt. De resolutie 
werd aangenomen met 36 stemmen voor. 
Tien landen onthielden zich van stemming 
en alleen de Verenigde Staten, de belangrijk-
ste bondgenoot van Israël, stemde tegen de 
resolutie.
De Israëlische premier Netanyahu betitelde 
het onderzoek van de Mensenrechtenraad 
vanavond in een reactie als hypocriet. Vol-
gens Netanyahu is het mensenrechtenorgaan 

van de VN “automatisch in meerderheid 
vijandig jegens Israël”. Hij wees erop dat de 
Mensenrechtenraad in totaal 91 beslissingen 
heeft genomen en dat 39 daarvan te maken 
hadden met Israël, terwijl landen als Syrië 
en Iran bijna nooit worden veroordeeld. De 
raad “moet zich voor zichzelf schamen”, 
aldus Netanyahu. 
De Pakistaanse afgevaardigde, die de resolu-
tie had ingediend, stelde dat een onderzoek 
nodig is omdat het nederzettingenbeleid van 
Israël volgens hem in strijd is met het inter-
nationaal recht. De Verenigde Staten zeiden 
bezorgd te zijn over de vooringenomenheid 
van de Mensenrechtenraad jegens Israël en 
stelden dat een onderzoek een “rechtvaar-
dige en langdurige” vrede tussen Israël en 
de Palestijnen niet dichterbij brengt. 

Bron: nrc.nl, Pim van den Dool
22 maart 2012
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De rol van nationale en internationale 
rechtbanken

De belangrijkste controle op de naleving van de mensenrechtenverdragen gebeurt door de 
nationale rechterlijke macht. Die is verplicht de internationale verdragsbepalingen toe te pas-
sen en er voorrang aan te geven boven de nationale wetgeving. Wanneer men in eigen land alle 
rechtsmogelijkheden heeft doorlopen, kan men zich wenden tot een internationale rechtbank.
Zo is er het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat gevestigd is in Straatsburg. Dit 
Hof baseert zijn uitspraken op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit 
verdrag is bindend voor alle 47 lidstaten van de Raad van Europa. Indien burgers menen dat 
hun rechten voortkomend uit het EVRM door hun overheid worden geschaad, kunnen ze een 
procedure aanspannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De uitspraken van 
het Hof zijn bindend en definitief: noch de klagende partij noch de aangeklaagde partij kan in 
beroep. Verder is, indien een lidstaat in het ongelijk wordt gesteld, de lidstaat verplicht alles te 
doen om te voorkomen dat de geconstateerde schending in de toekomst nog eens voorkomt. 
Het Hof bestaat uit 47 rechters, één uit elke lidstaat van de Raad van Europa.

Tot slot is er ook controle op de naleving van mensenrechten mogelijk  
via klachten

Particulieren kunnen staten aanklagen voor vermeende schendingen van hun rechten, als 
eerst alle nationale kanalen zijn doorlopen. Ze kunnen daarvoor aankloppen bij een aantal 
VN-commissies: de Commissie voor de Mensenrechten, de Commissie voor de uitbanning 
van Rassendiscriminatie, de Commissie voor de uitbanning van Vrouwendiscriminatie en de 
Commissie ter voorkoming van Foltering. Klachten worden doorgestuurd naar de geëigende 
VN-organen, die de klacht zal onderzoeken en er nadien een oordeel over zal vellen. Die 
oordelen kunnen echter niet opgelegd worden aan de staten: het zijn alleen aanbevelingen.  
Er bestaat immers (nog) geen supranationaal orgaan om een staat te dwingen die uitspraken 
ook toe te passen.

Te vaak in vergeetput
EUROPEES HOF VEROORDEELT BELGIË 
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
heeft België veroordeeld voor zijn verantwoor-
delijkheid in de zelfmoord van Tom DC. De 
man was geestesziek maar werd in een gewone 
gevangenis opgesloten. Volgens het Europees 
hof moet een geïnterneerde altijd een therapeu-
tische behandeling krijgen. 
Twee jaar voor zijn dood, werd de drugsver-
slaafde Tom gearresteerd op verdenking van 
diefstal. Het Belgische gerecht oordeelde dat 
hij handelde in een staat van zware geestesge-
stoordheid en dat hij geïnterneerd moest wor-
den. Volgens psychiaters leed hij aan paranoïde 
schizofrenie waardoor hij geen controle had 
over zijn daden.
Tom DC werd behandeld in het Psychiatrisch 
Centrum Sleidinge. ‘Dat verliep goed zodat hij 
na een tijdje mocht overschakelen op ambulante 

therapie’, zegt advocate Anne De Clerck.De man 
ging op een kamer in het Gentse wonen. Toen 
hij in 2001 niet opdaagde bij zijn therapie werd 
hij zonder medeweten van zijn ouders naar de 
gevangenis gebracht. Daar kwam hij niet terecht 
op de psychiatrische afdeling, maar deelde hij 
een cel met drie andere gevangenen. Na een 
gewelddadige aanvaring met een van hen, werd 
hij afgezonderd in een individuele cel waar hij 
zich na enkele dagen verhing.
Volgens advocate Anne De Clerck is het de eerste 
keer dat België zo duidelijk veroordeeld wordt. 
‘Dit is een precedent voor de ruim duizend geïn-
terneerden in Belgische gevangenissen’, zegt ze. 
In België zijn er ongeveer 4.000 geïnterneerden, 
waarvan meer dan een kwart in de gevangenis 
zit. Enkele gevangenissen hebben psychiatrische 
afdelingen, maar die zijn overvol. 
Bron: De Standaard, Eline Bergmans
08 december 2011 .
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Basisinformatie: Hoe kun je mensenrechten juridisch 
afdwingen?

1. De staat moet verslag uitbrengen
Internationaal worden verdragen gesloten om de mensenrechten beter te doen respecteren, 
bijvoorbeeld VN-verdragen over burgerlijke en politieke rechten, over sociale en economische 
rechten, over de rechten van het kind.
Door een verdrag te ondertekenen belooft een staat om regelmatig verslag uit te brengen over 
hoe het met de mensenrechten in zijn land gesteld is, welke vooruitgang er geboekt werd.
Een internationale commissie controleert het verslag en doet suggesties voor verbetering. 
Burgers uit dat land kunnen aan die commissie laten weten wat er niet in orde is, de commissie 
kan daar dan meer specifiek naar kijken. 

2. Een internationale commissie stelt een verslag op
Internationale instanties kunnen op eigen initiatief een speciale commissie instellen om na te 
gaan welke schendingen werden gepleegd (bijvoorbeeld: Europees Comité tegen Foltering), 
of ze wijzen een speciale verslaggever aan die expert is op een heel specifiek terrein (bijvoor-
beeld racisme).
De burger kan dan aan deze instantie informatie overmaken: zelfs al signaleert men alleen 
maar individuele gevallen, naar aanleiding hiervan kan men dieper graven naar wat er precies 
aan de hand is.

3. Een nationale of internationale rechtbank kan oordelen 
Bepaalde internationale verdragen zijn juridisch bindend. In sommige gevallen is het mogelijk 
zijn recht af te dwingen via een nationale rechtbank. In andere gevallen is een internationale 
rechtbank opgericht. Meestal heeft men tot deze laatste slechts toegang nadat men in eigen 
land alle mogelijkheden via de rechtbank heeft doorlopen. 
Een voorbeeld van zo een internationale rechtbank is het Europees Hof voor de Rechten van 
de Mens in Straatsburg. 

België weer veroordeeld 
voor onmenselijke behandeling gevangene

DE BELGISCHE STAAT MOET DE GEDETINEER-
DE EEN SCHADEVERGOEDING VAN 3.480 EURO 
EN 2.300 EURO ONKOSTEN BETALEN.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
(EHRM) heeft de Belgische staat opnieuw 
veroordeeld voor de onmenselijke en vernede-
rende behandeling van een gedetineerde. De 
staat moet de gedetineerde een morele schade-
vergoeding van 3.480 euro en 2.300 euro aan 
onkosten betalen.
De zaak gaat terug tot 2016. In april brak in de 
gevangenis van Ittre een 50-dagende durende 
cipiersstaking uit. Gedetineerde John C. trok in 
mei 2016 naar de rechter tegen de slechte leef-
omstandigheden in de gevangenis. In april 2017 
kreeg hij gelijk bij het hof van beroep.
Dat oordeelde dat de manier waarop John C. 
werd opgesloten in strijd was met artikel 3 van 
het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens (EVRM), dat voorziet in een verbod op 
onmenselijke en vernederende behandelingen.

EEN KEER PER WEEK DOUCHEN
De gevangene mocht bijna twee maanden niet 
deelnemen aan buitenactiviteiten. Hij werd 24 
uur per dag opgesloten in zijn cel, met uitzonde-
ring van één uurtje recreatie om de drie dagen. 
Hij mocht ook maar een of twee keer per week 
douchen.
De Belgische staat ging tegen de uitspraak in 
beroep, waarop de zaak bij het EHRM terecht-
kwam. Dat bevestigde dinsdag het oordeel van 
de Belgische rechter. Het bestempelt de leef-
omstandigheden in de gevangenis van Itter van 
toen als ‘onmenselijk en vernederend’.
Het hof verwijst naar ‘het cumulatieve effect van 
een aanhoudend gebrek aan lichaamsbeweging, 
herhaalde inbreuken op de hygiënevoorschriften, 
het gebrek aan contact met de buitenwereld en 
de onzekerheid over de basisbehoeften’. Het is 
de zoveelste keer dat België door het hof wordt 
veroordeeld voor de situatie in de gevangenissen.
Bron:  www.tijd.be 28 mei 2019
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Misdrijven tegen de menselijkheid en genocide

Misdrijven tegen de menselijkheid zijn ernstige misdrijven tegen grote groepen van de eigen 
bevolking in of buiten oorlogstijd. Ze getuigen van wreedheid en onmenselijkheid en worden 
door een overheid op een systematische manier tegen een afgebakende groep mensen 
gepleegd. Ze tasten de menselijke waardigheid aan. Deze misdrijven kunnen niet verjaren. 

Personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid of oorlogs-
misdaden kunnen vervolgd en berecht worden door het Internationaal Strafhof in Den Haag. 
Dit Strafhof is een onafhankelijke organisatie die geen deel uitmaakt van de Verenigde Naties.

Bij de oprichting van het Internationaal Strafhof in 2002 hoopten velen dat daarmee een einde 
zou komen aan de straffeloosheid van dictators en dat er een nieuw tijdperk begon voor de 
internationale rechtspraak. Maar sinds 2002 voerde het Internationaal Strafhof slechts een 
tiental strafrechtelijke onderzoeken (bijna alle in Afrika) en een nog kleiner aantal succesvolle 
vervolgingen. Het kampt ook met heel wat organisatorische problemen. 

Bovendien erkennen niet alle landen die bij de VN aangesloten zijn, de rechtsmacht van het 
Internationaal Strafhof. De Verenigde Staten van Amerika, China en Rusland erkennen die 
rechtsmacht bijvoorbeeld niet en laten niet toe dat hun burgers vervolgd worden door het 
Strafhof. Maar ook landen die het Hof wel erkennen, kunnen het Hof tegenwerken en bijvoor-
beeld arrestatiebevelen van het Hof negeren of het verzamelen van bewijsmateriaal 
onmogelijk maken. 

Het Internationaal Strafhof heeft de straffeloosheid van personen die misdrijven tegen de 
menselijkheid plegen alvast (nog) niet ongedaan kunnen maken.
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D Participatiemogelijkheden 
van jongeren

Participatie op school

Opdracht: Mensenrechten in het onderwijs
a. Zoek in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Internationaal 

Verdrag inzake de Rechten van het Kind de passages op die betrekking hebben op 
onderwijs.

b. Vind je dat het onderwijs in jouw school beantwoordt aan de gestelde normen? Wordt 
de discipline op school gehandhaafd op een wijze die verenigbaar is met de menselijke 
waardigheid? Wordt er eerbied voor de mensenrechten bijgebracht? Is er een leerlingen-
raad op school?

c. Hoe is het gesteld met het onderwijs in Vlaanderen in het algemeen? Wat is gerea-
liseerd, wat niet? Is het onderwijs in Vlaanderen bijvoorbeeld gratis? Wat denken je 
ouders daarvan?

Actie 
Op school breng je heel wat van je tijd 
door. Welke participatierechten heb je 
op school? Zou je je beter voelen als er 
dingen anders georganiseerd waren? 
Hoe kunnen jongeren deelnemen 
aan het schoolbeleid? Bestaan er 
officiële inspraakorganen? Is er een 
leerlingenparlement? 

Onderzoek de participatiemogelijk-
heden die je hebt of zou willen 
hebben in de school en stel een stra-
tegie op om deze te verwezen lijken.

Sing for the climate
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Sport &  
Ontspanning

Racisme & 
Pesten op school

Cultuur

Verder studeren &  
Werk

Lokalen &
Infrastructuur

Gezondheid & Voeding

Informatie & Inspraak
Europa &  
de WereldMilieuvriendelijke school

Veiligheid

Opdracht: Simulatiespel
a.  Maak groepjes. De grootte is afhankelijk van het aantal leerlingen in de klas. Kies per 

groepje vijf rubrieken uit de onderstaande lijst waarvan je vindt dat de school er dringend 
iets aan moet doen.

b.  Omschrijf concreet wat de school zou moeten doen.
c. Denk na over voldoende argumenten om straks jullie beleidsplan te verdedigen.
d.  Want... alle groepen samen moeten het schoolbeleid bepalen. Elk groepje verdedigt zijn 

voorstellen in een algemene vergadering, een zogenaamde leerlingenraad. 
e.  Er kunnen slechts een beperkt aantal rubrieken (drie of vier) gerealiseerd worden, 

bijvoorbeeld wegens budgettaire beperkingen. Geraken jullie het eens over welke 
rubrieken voorrang  moeten krijgen? En waarom? 

RUBRIEKEN

Sing for the climate

Terugblik 
a. Was het moeilijk om tot overeenstemming te komen? 
b. Hielden jullie in het beleidsplan rekening met alle jongerengroepen of gingen jullie 

vooral uit van jullie eigen interesses? 
c. Hielden jullie bij het bepalen van de prioriteiten rekening met de grondrechten van elke 

mens?
d. Vergelijk eventueel met de ingevulde verwachtingenlijst. De leerkracht kan je een voor-

beeld geven. Zou je andere beleidsopties genomen hebben als je die lijst vooraf had 
kunnen inkijken?

Vlaamse Scholierenkoepel
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Informatie

De Vlaamse Scholierenkoepel 

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is de koepel van leerlingenraden in Vlaanderen en de 
officieel erkende spreekbuis van de scholieren. VSK verdedigt de belangen van alle scholieren 
in Vlaanderen zonder onderscheid van cultuur, ras, geslacht of levensbeschouwing. VSK ver-
tolkt de mening van de scholieren over onderwijs en andere maatschappelijke ontwikkelingen. 
De site van de VSK biedt informatie over de rechten van scholieren, activiteiten en ervaringen 
van leerlingenraden.  
Je kunt gratis lid worden van de VSK.
www.scholierenkoepel.be

Het Kinderrechtencommissariaat en de Klachtenlijn 

Het Kinderrechtencommissariaat werd 
opgericht door het Vlaams Parlement. 
Het kijkt of het kinderrechtenverdrag in 
Vlaanderen door iedereen wordt nageleefd 
en het verdedigt de rechten van kinderen en 
jongeren. Het Kinderrechtencommissariaat 
geeft advies aan het parlement en aan de 
andere overheden over zaken die voor kinde-
ren en jongeren belangrijk zijn, over wat fout 
loopt, over wetten en regels die ontbreken of 
moeten veranderen.  

Als je je niet correct behandeld voelt en je 
hebt een klacht over je rechten, dan kun je 
terecht bij De Klachtenlijn.
Soms kan er iets fout lopen op je school, in 
de sportclub, in je buurt, in de jeugdbewe-
ging, in de jeugdzorg, in de hulpverlening,... 
Of je voelt je slecht behandeld door een 
overheidsdienst. Je zocht overal hulp maar 
het probleem raakt niet opgelost. Dan kun je 
terecht bij de Klachtenlijn.

Zit je vast? Contacteer dan de Klachtenlijn
0800 20 808 
klachtenlijn@kinderrechten.be

www.kinderrechten.be
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Participatie in je vrije tijd

Basisinformatie

De jeugdraad

Elke Vlaamse gemeente is decretaal verplicht om een jeugdraad te hebben.

Een jeugdraad kan advies verstrekken over alles wat jongeren aangaat en wat hij belangrijk 
vindt: gemeentelijke steun aan jeugdverenigingen, een voorstel om een ontmoetingsruimte 
voor jongeren in te richten, het sluitingsuur voor fuiven maar ook maatregelen om de ver-
keersveiligheid te bevorderen, het milieu te beschermen enzovoort. Daarnaast organiseren 
veel jeugdraden ook eigen initiatieven, zoals festivals en spelactiviteiten.
Jeugdwerkbeleid, jeugdwelzijn en gemeentelijke infrastructuur zijn belangrijke domeinen voor 
jongeren. Het bewaken van de participatiemogelijkheden van de jeugd vormt daarbij een van 
de belangrijkste taken van de jeugdraad.
In een jeugdraad zitten meestal een aantal vertegenwoordigers van de jeugdverenigingen, 
samen met individuele geïnteresseerde jongeren uit het jeugdwerk.
Een aantal jeugdraden legt ook de link met het onderwijs door vertegenwoordigers van leerlingen- 
raden in hun rangen op te nemen. Jeugdraden die de link leggen met onderwijs bereiken op 
die manier ook niet-georganiseerde jongeren. 

Het gemeentebestuur moet advies vragen aan de jeugdraad over die punten waar voor de 
jeugdraad bevoegd is. Als het advies niet gevraagd wordt en er een definitieve beslissing van 
de gemeenteraad is, kan de jeugdraad klacht indienen bij het provinciebestuur. Dat kan vervol-
gens de beslissing van de gemeenteraad nietig verklaren. Het gemeentebestuur is niet alleen 
verplicht advies te vragen. Als het gemeentebestuur het advies van de jeugdraad niet volgt, 
dan moet het een gemotiveerd antwoord geven aan de jeugdraad.

Doorgaans bestaat de jeugdraad uit een algemene vergadering, een dagelijks bestuur en 
werkgroepen. De algemene vergadering omvat alle leden van de jeugdraad. Ze legt de grote 
krachtlijnen van de werking vast, evalueert de werking van het dagelijks bestuur en bekrachtigt 
zijn beslissingen.

Ben je geïnteresseerd om in de jeugdraad van je eigen gemeente mee te werken, dan vind je 
meer informatie op je gemeentehuis.
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Opdracht: De jeugdraad
Acht jongeren spelen de leden van de jeugdraad. Je krijgt 40 minuten om de agenda van de 
vergadering af te werken. Op de agenda staan twee punten: 

a. De verdeling van de jaarlijkse subsidies voor de jeugdorganisaties. Het budget bedraagt 
€ 3520.

b. Het opstellen van criteria voor de aanwerving van een jeugdconsulent: diploma, beroeps-
ervaring, leeftijd, andere.

De rest van de klas observeert het gesprek en de wijze waarop de beslissingen genomen wor-
den. Zij stellen een kort verslag op dat zij in de resterende tijd nog even toelichten.

Terugblik
a. Hoe verliep de vergadering technisch en inhoudelijk? Gestructureerd of rommelig, sterk 

geleid of democratisch, ‘to the point’ of voortdurend afwijkend?
b. Hoe werden standpunten verwoord en verdedigd?
c. Hoe werden de beslissingen genomen: bij consensus, bij stemming, door enkelen, 

door één lid?

Shutterstock .com - Keystock
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E Samenvatting Module 1

 

 * mensenrechten en kinderrechten

 * mensenrechten zijn universeel en onderling afhankelijk 

 * de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

 * provision, protection en participation

 * de toepassing van mensenrechten

 * het verschil tussen een verdrag en een verklaring

 * de controle op de naleving van mensenrechten

 * participatie op school

 * participatie in je gemeente
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