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Thema: Als gelijken behandeld? - Mensenrechten 
 
 

Onderdeel 2: Jouw rechten 
 
Ik heb rechten... Jij hebt rechten... Welke invloed hebben jouw rechten op de mijne? In dit 
onderdeel wordt ingegaan op de rechten van anderen en het verband tussen rechten en 
verantwoordelijkheden. 
 
Waarschuwing: dit onderdeel bevat links naar websites, zoals YouTube. De informatie op externe 
websites kan veranderen en moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat zij geschikt is 
voor de leerlingen. 
 
 
Leerdoelen van dit onderdeel 
 
De leerlingen zullen:  

 inzicht krijgen in wat rechten en verantwoordelijkheden zijn en het onderscheid hiertussen 
leren maken  

 inzicht krijgen in het verband tussen globalisering, plaatselijke gewoonten en rechten  

 achterhalen wat hun eigen grenzen zijn en wat voor henzelf en anderen belangrijk is. 
 
 
Bronnen 
 
Bron 4 Het verhaal van Iqbal 
Bron 5 Citaten uit de mode-industrie  
Bron 6 Foto’s  
Bron 7 Verhalen 
Bron 8 Scenario's  
 
 
Klassikale activiteit 1: Belangrijker dan mijn rechten?  
 
Vraag de leerlingen stil te staan bij de kleren die ze dragen: waar is hun kleding gemaakt? Weten de 
leerlingen iets over de mensenrechten in het land in kwestie? Leg uit dat de bescherming van de 
mensenrechten wettelijk niet in alle landen even goed is geregeld. In sommige landen werken 
volwassen veel meer dan acht uur per dag en meer dan vijf dagen per week, voor een heel laag loon 
en zonder enige vorm van wettelijke bescherming. Ook kinderen moeten soms gaan werken in 
plaats van naar school te kunnen gaan. Vraag de leerlingen wat ze vinden van het feit dat kinderen in 
een ander land misschien wel niet naar school kunnen gaan omdat ze de kleren moesten maken die 
zij nu aan hebben. 
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Lees de citaten uit de mode-industrie van bron 5 en vergelijk ze met het verhaal van Iqbal in bron 4. 
Vraag de leerlingen of ze het gevoel hebben dat ze zouden moeten of kunnen komen. Waar eindigen 
onze vrijheid en rechten en waar beginnen de vrijheid en rechten van anderen? Leg uit, als ze deze 
gedachte nog niet hebben verwoord, dat iemand anders verantwoordelijkheid draagt voor onze 
rechten en omgekeerd. Vraag de leerlingen om voor elk recht op de 'muur van rechten' die ze in 
onderdeel 1 hebben gecreëerd, de bijbehorende plicht te identificeren.  
 
 
Groepsactiviteit 1: Kinderrechten vroeger en nu  
 
Vraag de leerlingen hoe het komt dat er in bepaalde landen wetten bestaan ter bescherming van 
rechten. Toon hun de foto's van bron 6 en vraag wat ze zien. Kunnen ze de context raden? Vanwaar 
lijken deze kinderen afkomstig? Wanneer zijn de foto's volgens hen genomen? Leg uit dat 
kinderarbeid tijdens de industriële revolutie een wijdverbreid verschijnsel was in heel Europa. 
Onderwijs was niet verplicht en arme gezinnen konden niet anders dan hun kinderen in fabrieken of 
mijnen te laten werken. Vorm na de discussie vijf of zes groepen van ongeveer gelijke grootte en 
vraag de leerlingen om zo nauwkeurig mogelijk twee dagen uit een voor hen normale week te 
beschrijven, een schooldag en een weekenddag. Laat hen de dag in uren indelen en in elk uurvak 
noteren wat ze doen, net alsof ze een kalender zouden invullen. Vraag hun vervolgens hun 
dagindeling te becommentariëren. In welke mate denken de leerlingen dat het dagprogramma van 
kinderen in de loop van de tijd is veranderd? Geef elke groep daarna een van de verhalen van de 
kinderen uit bron 7 en vraag hun een dergelijk overzicht op te stellen voor twee dagen uit de week 
van deze kinderen.  Voor meer informatie over dit onderwerp vinden docenten via de volgende link 
een artikel over de geschiedenis van kinderrechten en kinderarbeid: 
 

 
 
 
Groepsactiviteit 2: Belangrijker dan mijn rechten?  
 
Zijn er omstandigheden waarin mensenrechten kunnen worden opgeschort of nietig verklaard? 
Kunnen we rechtvaardigen dat één persoon zijn mensenrechten worden ontnomen als dat in het 
belang is van de maatschappij als geheel? En wanneer krijgt deze persoon zijn rechten weer terug? 
Vraag de leerlingen wat ze hiervan denken. Zouden ze ermee instemmen wanneer de 
mensenrechten van één persoon hem/haar onder bepaalde omstandigheden worden ontnomen? 
Legt het belang van de maatschappij als geheel meer gewicht in de schaal dan de mensenrechten 
van één persoon? En wie heeft uiteindelijk het recht om te bepalen of de rechten van verdachten 
kunnen worden ingetrokken? Gebruik bron 8 om deze onderwerpen aan de hand van specifieke 
voorbeelden uit te diepen. 
 
U kunt de leerlingen vragen om samen een lijst op te stellen van de rechten die zij eensgezind als 
essentieel en onvervreemdbaar beschouwen, en van de rechten die ze bereid zouden zijn op te 
geven met het oog op de verwezenlijking of bescherming van een groter, algemeen belang.  
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Groepsactiviteit 3: Tijd voor debat!  
 
Is er een verband tussen plaatselijke gewoonten en de mensenrechten en rechten van 
minderheden? Het feit dat tradities en gebruiken die mensen in diverse delen van de wereld 
eeuwenlang hebben gevolgd, in strijd kunnen zijn met de mensenrechten, is regelmatig onderwerp 
van discussie. Wanneer we gewend zijn aan een bepaalde manier van handelen, zijn we ons soms 
niet bewust van de gevolgen ervan. Verdeel de klas in twee groepen van ongeveer gelijke grootte. 
Vraag de groepen zich voor te bereiden voor een debat over de eerbiediging van de mensenrechten 
en rechten van minderheden versus het vasthouden aan tradities en gewoonten. Kunnen de 
leerlingen voorbeelden vinden van gebruiken of praktijken die in hun leefgemeenschap kunnen 
worden opgevat als uitingen van een gebrek aan respect voor de mensenrechten of zelfs als 
schendingen van de mensenrechten? Laat hen overwegen of het gepast kan zijn om een natie of 
gemeenschap te verbieden bepaalde tradities en gebruiken te handhaven. Waarom (niet)? Voor 
meer informatie over de praktische organisatie van een debat in uw klas kunt u het volgende 
document raadplegen:  
 

 


