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Thema: Als gelijken behandeld? - Mensenrechten 

 
 

Onderdeel 3: Wiens rechten? / actie ondernemen 
 
In dit onderdeel wordt ingegaan op de historische aspecten van de mensenrechten en de rechten 
van minderheden, en op de basisbeginselen die eraan ten grondslag liggen. 
 
 
Leerresultaten van dit onderdeel 
 
De leerlingen zullen in staat zijn:  

 verbanden te leggen tussen totalitaire regimes en de ontzegging van rechten 

 hun opvattingen over het onderwerp dankzij creatieve middelen beter te formuleren 

 zich een eigen, weloverwogen oordeel te vormen over het belang van de mensenrechten. 
 
 
Bronnen 
 
Bron 9  Citaten van bekende mensenrechtenactivisten 
Bron 10  Citaten van mensen die in een totalitair bestuur leven 
Bron 11  De piramide van Maslow 
Bron 12  Citaat 
Bron 13  Artikel 
Bron 14  Sacharovprijs 
Bron 15  Liederen en schilderijen over rechten 
 
 
Klassikale activiteit 1: Inspirerende mensenrechtenactivisten  
 
Stel de leerlingen de volgende vraag: "Hoe veilig voel je je in je dagelijkse leven?" Spoor hen ertoe 
aan hun mening te geven en hun antwoorden te onderbouwen. Vraag hun vervolgens aan de 
geschiedenis van hun land te denken en voorbeelden te geven van schendingen van rechten. Hun 
antwoorden kunnen betrekking hebben op een belangrijke gebeurtenis zoals een oorlog, dictatuur 
of iets anders van deze strekking. Leg het verschil uit tussen een rechtstreekse en onrechtstreekse 
schending van rechten. Laat hen hiertoe voorbeelden geven van uitdrukkingen of woorden die zijzelf 
of de mensen in hun omgeving in het dagelijkse leven gebruiken maar die eigenlijk kwetsend kunnen 
zijn voor anderen of bepaalde groepen in de samenleving. Vinden ze dat dergelijke uitdrukkingen en 
woorden geen kwaad kunnen? Kunnen ze redenen bedenken waarom dergelijke taal schadelijk en 
aanstootgevend kan zijn? Vraag hun eveneens of ze iemand kennen die zich heeft ingezet voor de 
mensenrechten. Gebruik bron 9 als ondersteuning bij deze activiteit. 
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Klassikale activiteit 2: Totalitaire regimes: wat krijg je in ruil wanneer je bepaalde rechten ontzegd 
worden  
 
Geef de leerlingen bron 10 en leg uit dat ze de persoonlijke opvattingen te lezen krijgen van mensen 
die onder een totalitair regime leefden en elk om eigen persoonlijke redenen niet protesteerden 
tegen het feit dat ze van hun mensenrechten werden beroofd of dit niet erg vonden. Ze zullen ook 
een korte passage lezen uit een bekend boek, "Animal Farm", waarin het leven onder een totalitair 
regime wordt beschreven. Kunnen de leerlingen overeenkomsten ontdekken met de standpunten 
van bron 9? Vraag hun of ze denken dat iedereen de mening van deze individuen deelde. 
 
Breng de discussie op de behoeften en verlangens van mensen (en hun betekenis) die aan het 
ontstaan van een recht ten grondslag liggen. Zowel verlangens als behoeften zijn heel belangrijk in 
ons dagelijks leven, maar zijn aan beide categorieën rechten gekoppeld? Is een concept belangrijker 
dan het andere? Deel bron 11 uit om de leerlingen te helpen het verband tussen verlangens, 
behoeften en bijbehorende rechten te onderzoeken. In 1943 stelde een psycholoog, Abraham 
Maslow, een hiërarchische ordening van menselijke behoeften voor. Fysiologische behoeften, 
oftewel de lichamelijke voorwaarden die noodzakelijk zijn voor het overleven van de mens, vormen 
de basis van de piramide. Als deze voorwaarden niet worden vervuld, kan het menselijke lichaam 
niet naar behoren functioneren. Fysiologische behoeften gelden als de belangrijkste categorie; 
hieraan moet als eerste worden voldaan. Daarna volgt de behoefte aan veiligheid en zekerheid, op 
persoonlijk vlak, financieel vlak en op het vlak van gezondheid. Als we opnieuw naar de 
mensenrechtenverklaring van de VN kijken, zien we dat deze behoeften aan  fundamentele 
mensenrechten zijn gekoppeld. Vraag de leerlingen om de andere rechten in de VN-verklaring met 
de piramide van Maslow te verbinden.  
 
Bespreek vervolgens hoe de ordening van Maslow ons kan helpen te begrijpen dat sommige 
individuen aan wie bepaalde rechten (zoals het recht op vrije meningsuiting of vrij verkeer) worden 
ontzegd, hier niet tegen protesteren zolang ze over hun basisrechten beschikken. Wat belet een 
autoritair bewind echter om hun meer en meer rechten te ontzeggen? Soms neemt een autoritair 
bewind een groot deel van de bevolking in bescherming en heeft het het slechts op bepaalde 
groepen in de samenleving of op specifieke minderheden gemunt.  
 
 
Klassikale activiteit 3: Opkomen voor onze menselijkheid  
 
Overhandig de leerlingen bron 12, waarin een bekend citaat is opgenomen van Martin Niemöller, die 
de concentratiekampen van de nazi's heeft overleefd. Hoe reageren de leerlingen op dit citaat? De 
menselijke aard verbindt ons allemaal met elkaar, en de fundamentele mensenrechten hangen 
rechtstreeks met dit concept samen. De bescherming van de fundamentele mensenrechten is iets 
universeels en geldt voor alle mensen, ongeacht etnische, religieuze, sociale of andere 
achtergronden.  
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Als u deze discussie wilt verdiepen, kunt u bron 13 aan de leerlingen uitdelen. Dit artikel uit 2012 is 
van de hand van een professor criminologie, die stelde dat de typering van grote groepen mensen 
door middel van met dieren verband houdende beeldtaal ertoe leidt dat deze mensen in de ogen 
van anderen hun menselijkheid verliezen. Zulke ontmenselijking heeft in het verleden tot tragische 
gevolgen geleid, en doet dat ook vandaag nog. Kennen de leerlingen voorbeelden hiervan? 
 
 
Groepsactiviteit 1: Het Europees Parlement en de strijd voor de mensenrechten  
 
Stel de leerlingen de volgende vraag: "Wie kan erop toezien dat de mensenrechten geëerbiedigd 
worden?" Geef hun enige tijd om deze vraag te beantwoorden en hun antwoord te onderbouwen 
voordat u vertelt dat organisaties die als paraplu fungeren efficiënter kunnen zijn op dit gebied. 
Vertel de leerlingen dat eerbiediging van de mensenrechten één van de fundamentele waarden van 
de Europese Unie is. In 1988 heeft het Europees Parlement de Sacharovprijs voor de vrijheid van 
denken ingesteld. Vraag de leerlingen of zij weten hoe de prijs aan zijn naam komt. Deel bron 14 uit. 
Hierin vinden de leerlingen een korte uitleg over de herkomst van de naam van de prijs. Vraag hun 
op basis van deze uitleg na te denken over de historische en symbolische achtergrond van dit 
initiatief, en hierover te discussiëren. 
 
Splits de klas na deze korte discussie in groepjes. Vraag de leerlingen bron 14 te analyseren, en 
daarna de bijbehorende vragen te beantwoorden. Herinner hen aan de oorsprong van de 
Sacharovprijs en de strijd voor de mensenrechten tegen de achtergrond van de Koude Oorlog en laat 
hen de situatie van destijds vergelijken met en afzetten tegen de situatie nu. Neem daarbij de 
selectie van de laureaten als uitgangspunt. De prijs wordt toegekend aan personen die een 
uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de strijd voor de mensenrechten overal ter wereld. Laat 
de leerlingen hier ontdekken wie de afgelopen jaren de Sacharovprijs hebben gewonnen: 
 
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/nl/laureates/since-2010.html 
 
Vraag hun na te denken over de redenen waarom de EU schendingen van de mensenrechten buiten 
de EU nauwgezet volgt. Vertel hun dat zij de meningen, gedachtegangen en conclusies van hun 
groepje gaan delen met hun klasgenoten in een groepsdiscussie. 
Wanneer er nog tijd beschikbaar is, kunt u de leerlingen vragen welke prioriteiten zij zouden stellen 
wanneer zij in het comité van de Sacharovprijs zouden zitten. Wanneer zij zouden moeten kiezen 
tussen twee gevallen: één extreme schending van de mensenrechten buiten de EU en één minder 
extreem geval binnen de EU? Naar aanleiding van welk geval zouden zij de prijs toekennen en 
waarom? 
 
 
Groepsactiviteit 2: Bedachtzame rechtenonderzoekers aan het werk  
 
Verdeel de klas in 5 of 6 teams van ongeveer gelijke grootte, en ken elk team één recht of één 
minderhedenrecht toe. U kunt hen ook een bestaand of verzonnen minderhedenrecht laten kiezen. 
Leg de leerlingen uit dat ze marketingdeskundigen zijn die voor mensenrechtenorganisaties werken, 
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en dat ze onlangs de opdracht hebben gekregen een marketingcampagne uit te werken rond een 
specifiek recht (of een specifieke categorie van rechten). Elk team moet een volledige campagne 
uitwerken, inclusief tekst, promotiemateriaal, actieplan en aanwezigheid in de sociale media. Bij de 
keuze van een naam voor hun campagne mogen ze de titel van deze activiteit gebruiken 
(bedachtzame rechtenonderzoekers aan het werk) of ze kunnen een eigen titel bedenken. Ze 
kunnen ook een eigen visuele identiteit uitvinden, met affiches en advertenties, of zelfs een lied 
schrijven. De schilderijen in bron 14 kunnen hierbij als inspiratiebron dienen. Elk team moet zijn 
campagne aan de rest van de klas voorstellen alsof ze hun werk zouden presenteren aan potentiële 
aanhangers, en proberen zoveel mogelijk klasgenoten voor hun zaak te winnen. Maak de leerlingen 
duidelijk dat ze objectief moeten blijven en geen persoonlijke opvattingen mogen uiten.  
 


