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Movies that Matter Educatie
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Opdrachten voorafgaand aan de film 
1A   Klassikaal: Check het kledinglabel van het 

shirt (of trui of vest) van je buurman of  
buurvrouw. Waar is het gemaakt? ‘Made in…’  
Weet jij hoe en waar jouw kleding gemaakt is?

1B  Wat komt er in je op als je denkt aan 
mensenrechten? Individueel: kijk naar het 
kinderrechtenverdrag (zie pag. 4). 
Maak een top 5 van kinderrechten die jij  
het belangrijkste vindt. 

Kijkvragen
2   Bedenk tijdens het kijken van het filmfragment 

over Raihan welke kinderrechten van toepas-
sing zijn. Welke rechten worden geschonden? 
Schrijf in steekwoorden op aan welke rechten 
(of thema’s) je denkt. 

3   Let in de film op de jonge Raihan. Waarom is 
hij met zijn familie van het platteland naar de 
stad verhuisd? Noem twee redenen.

Opdrachten na de film
4   ’Mijn collega’s weten niet waar ik woon en hoe 

ik leef.’ Op welke manieren probeert Raihan 
zich aan te passen aan zijn rijkere collega’s?

5  De vader van Raihan zegt: ‘Ik kan niet zoveel 
werken. Hij werkt en dat helpt ons enorm.’  
De moeder van Raihan zegt: ‘Raihan zorgt voor 
ons inkomen en ook mijn andere zoon brengt 
wat geld binnen.’

   Wat vind jij ervan dat Raihan en zijn broer voor 
het hele gezin moeten werken om rond te kun-
nen komen?

6   Veel kinderen en jongeren in Bangladesh 
moeten werken om bij te dragen aan het  
gezinsinkomen. En dat terwijl ze eigenlijk nog 
naar school horen te gaan. Waarom is het  
nodig om te werken? 
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Leefbaar loon – Slotopdracht
Terug naar het label in je T-shirt. In de film heb je 
gezien dat de kledingfabrieken een belangrijke 
bron van inkomsten zijn voor de Bengalen. In een 
textielfabriek in Bangladesh worden per dag dui-
zenden shirts, broeken en andere kledingstukken 
geproduceerd. De kleding is bestemd voor winkels 
als H&M en Zara, maar ook voor dure merken zoals 
Tommy Hilfiger en Calvin Klein. Het probleem is dat 
de werknemers veel te weinig betaald krijgen. Ze zijn 
de laagstbetaalde arbeiders ter wereld. De kleding-
merken wisselen steeds van collectie in hun winkels. 
Om dit allemaal bij te kunnen benen, moeten de 
arbeiders nog harder werken. Zij werken soms wel 
zeven dagen per week, elf tot veertien uur per dag. 

Het gemiddelde salaris in Bangladesh, 30 euro per 
maand, is geen leefbaar loon. Een leefbaar loon 
betekent dat mensen behalve hun huur, ook eten, 
vervoer, onderwijs en andere eerste levensbehoeften 
kunnen betalen. En dat ze daarnaast ook nog iets 
overhouden om te sparen of voor ontspanning. Een 
loon van 48 euro per maand is in Bangladesh dan 
voldoende.

 

De prijsopbouw van een T-shirt
7    Klassikaal: kijk eens goed naar de prijsopbouw 

van dit T-shirt.       
A    Waar gaat het grootste deel van dit geld 

naartoe?
 B En hoeveel krijgt de kledingarbeider?
 C Wat vind jij van deze verhouding? 
 D  Hoeveel geld geef jij per maand uit aan 

kleding? 
 E  Wat zou jij kunnen doen om het onrecht in 

de kledingindustrie tegen te gaan? 
   Bedenk hoe jij, hier in Nederland, invloed 

zou kunnen hebben op de kledingindustrie. 
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1. Een kind ben je onder de achttien jaar.
2. Discriminatie is verboden.
3.  Beslissingen die jou als kind aangaan, moeten in jouw 

belang worden genomen. Je hebt recht op bescherming 
door de overheid.

4.  De overheid moet ervoor zorgen dat de rechten van kin-
deren beschermd worden.

5.  De overheid moet ouders respecteren in de opvoeding van 
hun kinderen.

6. Je hebt recht op leven en op ontwikkeling.
7. Je hebt recht op je eigen naam en nationaliteit.
8.  De overheid moet de identiteit, naam en nationaliteit van 

kinderen beschermen.
9.  Je hebt het recht om bij beide ouders te wonen. Als je oud-

ers gescheiden zijn, mag je met allebei je ouders omgaan.
10.  Je mag je ouders overal bezoeken, ook als ze in verschil-

lende landen wonen.
11.   De overheid moet ervoor zorgen dat een kind niet kan 

worden ontvoerd naar het buitenland door bijvoorbeeld 
één van de ouders.

12.  Afspraken over kinderen worden gemaakt met kinderen.
13.  Je hebt het recht om je eigen mening te geven en informa-

tie te zoeken en door te geven.
14. Je hebt recht op je eigen geloof.
15.  Je hebt het recht samen te komen en een club op te  

richten.
16. Je hebt recht op privacy.
17. Je hebt recht op begrijpelijke informatie.
18.  Je hebt recht op een goede opvoeding door je ouders. De 

overheid moet hen daarbij helpen.
19. De overheid moet je beschermen tegen mishandeling.
20.  De overheid moet extra goed voor je zorgen en je helpen 

als je ouders dat even niet kunnen of als je geen ouders 
meer hebt.

21.  Kinderen worden alleen geadopteerd als dat voor hen de 
beste oplossing is.

22. Als vluchteling heb je recht op speciale bescherming.
23. Je hebt recht op hulp als je een handicap hebt.

24.  Je hebt recht op een goede gezondheid en op hulp als je 
ziek bent.

25.  Kinderen die uit huis zijn geplaatst, hebben er recht op dat 
regelmatig wordt gekeken of de behandeling nog wel de 
beste is.

26.  Alle middelen die de overheid heeft om mensen te helpen, 
moeten voor alle kinderen bereikbaar zijn.

27.  Je hebt het recht op goede omstandigheden om jezelf te 
kunnen ontwikkelen, belangrijk zijn voeding, kleding en 
huisvesting.

28.  Je hebt recht op onderwijs.
29.  Je hebt recht op onderwijs dat zich richt op het ontwikke-

len van je talenten en je leert over respect voor andere 
mensen en de natuur.

30. Je hebt recht op je eigen cultuur.
31.  Je hebt recht op rust en vrije tijd en je hebt recht om te 

spelen.
32.  Overheden moeten een minimumleeftijd voor werk instel-

len en kinderen beschermen tegen gevaarlijk en schadelijk 
werk.

33. De overheid moet je beschermen tegen drugs.
34.  De overheid moet je beschermen tegen seksueel misbruik.
35.  Het is verboden om kinderen te ontvoeren, verkopen of 

verhandelen.
36.  De overheid moet je beschermen tegen uitbuiting en mis-

handeling.
37.  Je hebt recht op een goede behandeling in de gevangenis. 

Je mag niet gemarteld worden, en geen levenslang of de 
doodstraf krijgen. Opsluiting van een kind mag alleen als 
uiterste maatregel en dan zo kort mogelijk.

38.   Als het oorlog is, moet de overheid jou extra beschermen. 
Soldaten zijn bij voorkeur boven de achttien en als je 
jonger bent dan vijftien mag je niet in het leger.

39.  Je hebt recht op slachtofferhulp.
40.  Je hebt recht op een eerlijk proces dat rekening houdt met 

jouw leeftijd.
41.  Als de wetten van een land de rechten van kinderen beter 

beschermen dan dit Kinderverdrag, gelden die wetten en 
niet dit verdrag.

Het VN- 
Kinderrechtenverdrag
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