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Zomaar wat krantenkoppen over Afrika:  
“Chaos dreigt opnieuw in Rwanda”, 
“Driekwart van de bevolking in Congo 
ondervoed”, “Zimbabwanen op de vlucht naar 
Zuid-Afrika”, “Bomexplosies Uganda eisen ruim 
zestig levens”. 
In het nieuws over Afrika gaat het vaak over 
problemen zoals oorlog, honger of aids. Op die 
manier zie je maar één kant van het leven in Afrika. 
Maar Afrika is heel groot en er zijn enorme verschillen 
tussen gebieden en mensen. 

Na Azië is Afrika het grootste continent ter wereld. 
Het bestaat uit 55 landen. Dat grote werelddeel 
kent grote verschillen tussen gebieden en mensen. 
Je vindt er woestijnen, maar ook tropische 
regenwouden. Er zijn traditionele stammen 
die in kleine groepen leven, maar er zijn ook 
grote, moderne steden. Er worden honderden 
talen gesproken en er zijn grote verschillen in 
geschiedenis, cultuur en bestaanswijze. 

Er leven ongeveer een miljard mensen in Afrika. 
Dat is minder dan in China of India, maar wel twee 
keer zo veel als in de Europese Unie (500 miljoen). 
In Afrika groeit de bevolking sneller dan in andere 
continenten. Een relatief groot deel van de Afrikaanse 
bevolking is dan ook jonger dan 18 jaar. 

In Afrika leeft de helft van de bevolking onder 
de armoedegrens. Vanwege de armoede is er 
onvoldoende gezondheidszorg en onderwijs, 
waardoor het sterftecijfer en het analfabetisme in 
veel landen hoog is. Aids is een groot probleem in 
de landen onder de evenaar. Volgens de Verenigde 

Naties zijn in Afrika achttien miljoen kinderen hun 
ouders verloren aan aids. In een aantal gebieden 
zijn bovendien ernstige gewapende conflicten, 
waarbij ook kinderen worden ingezet. Door al 
deze problemen is het moeilijk om de armoede te 
doorbreken.

Toch is niet iedereen in Afrika arm. Een groeiende 
groep mensen leeft in redelijke welvaart. 
Deze mensen werken meestal in de handel of 
dienstensector, hun kinderen gaan naar school, 
ze hebben beschikking over internet, een mobiele 
telefoon en een scooter of auto. Steeds meer 
mensen weten hoe gevaarlijk aids is en in een 
sommige landen neemt het percentage mensen 
met aids af. Maar aids is nog wel een levensgroot 
probleem. 

1. Afrika

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij 
het vertonen van mensenrechtenfilms op school.

Bron: www.yoursolarlink.com

Bron: www.typetogether.co.cc
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Wat is hiv/aids?
Aan het eind van de jaren ‘70 van de vorige eeuw 
stak er een onbekende ziekte de kop op. De ziekte 
kreeg de naam aids. Aids wordt veroorzaakt door hiv, 
een virus. Hiv tast je afweermechanisme aan. Je kunt 
dan van een eenvoudig griepje doodziek worden. Als 
de weerstand zo ver daalt dat iemand infecties krijgt 
die bij gezonde mensen geen kans hebben, spreken 
we van aids. 

Hiv kun je krijgen door contact met besmet bloed 
of door onveilige seks. Hiv kan ook worden 
overgedragen van moeder op kind tijdens de 
zwangerschap of bevalling, als de moeder 
seropositief is. Na de bevalling kan de moeder het 
virus overdragen via de borstvoeding. Muggen 
brengen geen hiv over en je krijgt het virus ook niet 
van zoenen, knuffelen, of handen schudden. 

Welke oorzaken en gevolgen heeft aids in Afrika?
Pas in de jaren negentig van de vorige eeuw bleek 
hoe verwoestend de aids-epidemie is. Elke dag raken 
veertienduizend mensen besmet met hiv. Mensen die 
met dit virus zijn besmet, noemt men seropositieven. 
Tot nu toe is 50 procent van de seropositieven 
overleden. Het kan wel tot tien jaar duren voordat je 
merkt dat je aids hebt! Ongeveer 80 procent van alle 
slachtoffers van aids leeft in ontwikkelingslanden. 
Sinds 1981 zijn meer dan  25 miljoen mensen 
overleden aan aids.

Vooral in Sub-Sahara Afrika (het gedeelte van 
Afrika onder de Sahara) maakt de aids-epidemie 
veel slachtoffers. Van de naar schatting 38 miljoen 
mensen die met aids besmet zijn woont ongeveer 

tweederde (25 miljoen mensen) in Sub-Sahara Afrika. 
In dit gebied wonen naar schatting dertien miljoen 
kinderen die hun ouders aan aids zijn verloren. 

Oorlogen en armoede werken de verspreiding 
van het virus in de hand. De medische zorg is 
vaak niet goed. Er is onvoldoende voorlichting en 
mensen spreken niet openlijk over het probleem. 
Bovendien zorgen ook gelijktijdige partnerschappen 
(bijvoorbeeld: mannen met meerdere vrouwen of 
wisselende relaties) er voor dat de ziekte zich snel 
verspreid. Om al deze redenen is het moeilijk de 
verspreiding van aids te stoppen. 

Aids zorgt voor grote problemen in Afrika. Veel 
mensen zijn ziek of gestorven. Daardoor zijn er 
minder mensen om te werken. In veel families gaat 
veel tijd en geld op aan zorg en medicijnen. De 
armoede neemt dus toe. Kinderen wiens ouders 
overlijden aan aids zijn extra kwetsbaar. Vaak is 
er door de ziekte van de ouders minder zorg voor 
de kinderen. Vanwege de ziekte hebben ouders 
minder inkomen en moeten ze geld uitgegeven 
aan de behandeling van de ziekte. In dat geval zijn 
de families heel arm, waardoor de weeskinderen 
achterblijven zonder geld en opleiding. In sommige 
gebieden worden de families waar de ziekte toeslaat 
met de nek aangekeken. Dit zorgt voor schaamte en 
eenzaamheid, ook bij de kinderen die achterblijven. 
Een deel van de weeskinderen is zelf besmet met 
hiv/aids. Als ze geluk hebben kunnen deze kinderen 
gebruik maken van medicijnen, maar vaak ontdekken 
de kinderen te laat dat ze besmet zijn. 

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw 

2. Hiv en aids 
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zijn er medicijnen die aids ‘remmen’ (ARV’s). In 
ontwikkelingslanden zijn die medicijnen nog altijd te 
duur voor grote delen van de bevolking. Ook is het zo 
dat mensen vaak geen medicijnen gebruiken omdat 
ze niet (willen) weten dat ze besmet zijn. Van alle 
middelen die kunnen worden ingezet om de ziekte 
te bestrijden, is het wegnemen van de schaamte 
waarschijnlijk het belangrijkste. 

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij 
het vertonen van mensenrechtenfilms op school.
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Wie zijn kindsoldaten?
In het algemeen worden alle kinderen onder de 
18 jaar kindsoldaat genoemd, als zij op wat voor 
manier dan ook actief meedoen met een gewapende 
groepering. Zij worden gebruikt voor verschillende 
‘functies’. In de ergste gevallen moeten zij werkelijk 
meevechten in de strijd, of ze worden gebruikt als 
seksslaaf. Maar ook wanneer een kind wordt ingezet 
als drager, boodschapper, kok, bewaker of spion 
wordt hij of zij beschouwd als een kindsoldaat. 

Wereldwijd worden zo’n 300.000 kinderen, zowel 
jongens als meisjes, in ongeveer 35 landen gebruikt 
als soldaat bij gewapende conflicten. Kinderen 
worden ingezet in zowel nationale legers als in 
rebellentroepen die tegen een regeringsleger 
vechten. 

Waarom worden kinderen soldaat?
Kinderen worden soldaat omdat de omstandigheden 
hen daartoe dwingen. In veel gevallen zijn de ouders 
van de kinderen niet meer in staat voor hen te 
zorgen. Het leger is in een dergelijke situatie een 
alternatief: de kindsoldaten krijgen voedsel, enige 
aandacht en in sommige gevallen ook kleding, 
drugs en een wapen. Op deze manier verwerven de 
kinderen een zekere mate van veiligheid, maar ook 
aanzien. 

In dorpen en op scholen worden jongeren 
gerekruteerd door hen de belofte te doen van een 
goed salaris en een avontuur waarin kinderen helden 
kunnen worden. Voor veel kinderen is ook wraak 
een motief om soldaat te worden. Ze willen wraak 
nemen op regeringstroepen die familie of vrienden 

hebben gedood of mishandeld, maar ook kan het 
straatkinderen betreffen die het politiegeweld beu 
zijn. 

In de meeste gevallen worden kinderen echter 
gedwongen om soldaat te worden. Soms 
worden ze ontvoerd (nadat de ouders bedreigd 
of vermoord zijn), in sommige gevallen worden 
kinderen gedwongen om geweld te gebruiken 
tegen familieleden en dorpsgenoten. Hierdoor 
kunnen ze niet meer terugkeren naar hun eigen 
dorp. De kinderen raken zó getraumatiseerd door 
wat zij hebben gezien en gedaan, dat ze zichzelf 
als misdadiger en verstoteling gaan beschouwen. 
Daardoor is het heel moeilijk om aan de situatie te 
ontsnappen. 

Wat wordt eraan gedaan? 
Kindsoldaten die terugkeren vanuit het leger krijgen 
te maken met verstoting, aanpassingsproblemen, 
het verwerken van oorlogstrauma’s en soms ook 
het omgaan met lichamelijke verminkingen. Er 
zijn speciale hulpprogramma’s ontwikkeld voor 
kindsoldaten. De programma’s helpen de kinderen 
met psychologische steun, steun aan de familieleden, 
onderwijs en het zoeken naar werk. Een organisatie 
in Nederland die zich inzet voor kindsoldaten is War 
Child.

Hoe zwaar de misdaden ook zijn die de kinderen 
onder dwang en indoctrinatie hebben begaan, zij 
zijn zelf vooral slachtoffer. Daarom is niet alleen 
het bevrijden of opvangen van kinderen belangrijk, 
maar ook het straffen van de werkelijke misdadigers 
(de legerleiders) en het voorkomen van nieuwe 

3. Kindsoldaten
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situaties. In de internationale wetgeving is de laatste 
jaren meer aandacht voor de problematiek van 
kindsoldaten. Meer dan de helft van de landen heeft 
de minimale leeftijd waarop iemand mag meedoen 
aan een leger, inmiddels vastgesteld op 18 jaar. Het 
gaat in het algemeen de goede kant op, maar het 
gaat langzaam. 

Vrede blijft de belangrijkste hoop dat er geen 
nieuwe kinderen worden gerekruteerd, of dat een 
kindsoldaat kan terugkeren naar een veilig ‘thuis’. Op 
de lange termijn gaat het dan ook om de bestrijding 
van de oorzaken: armoede, slecht regeringsbeleid, 
ongelijkheid, discriminatie en schendingen van de 
mensenrechten.

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij 
het vertonen van mensenrechtenfilms op school.
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4. Kinderrechten

Kinderen zijn mensen. En mensen hebben rechten. 
Deze zijn vastgelegd in een afspraak tussen landen: 
de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens. Speciaal voor kinderen zijn er daarnaast nog 
rechten vastgelegd in het Internationaal Verdrag voor 
de Rechten van het Kind. Alle landen hebben het 
verdrag ondertekend, behalve de Verenigde Staten 
en Somalië. Het verdrag bestaat uit 54 artikelen, 
met rechten en plichten van kinderen, ouders en 
regeringen. Wat voor een rechten en plichten zijn 
dat? Hieronder zie je een aantal belangrijke artikelen 
uit het Verdrag.

Artikel 6 
Ieder kind heeft recht op leven. Regeringen moeten 
ervoor zorgen dat kinderen zo goed mogelijk 
kunnen overleven en zich zo goed mogelijk kunnen 
ontwikkelen.

Artikel 12 
Wanneer er maatregelen worden gemaakt die met 
kinderen te maken hebben, moet aan kinderen 
gevraagd worden wat zij er zelf van vinden.

Artikel 18 
Ouders moeten hun kinderen goed opvoeden. De 
regering moet erop letten dat ouders kinderen niet 
mishandelen.

Artikel 19
Regeringen moeten ervoor zorgen dat kinderen 
beschermd worden tegen lichamelijk of geestelijk 
geweld, verwaarlozing, verwondingen of (seksueel) 
misbruik.

Artikel 20
Kinderen die tijdelijk of voor altijd niet meer bij hun 
familie kunnen wonen (bijvoorbeeld omdat ze geen 
ouders meer hebben), hebben recht op speciale 
bescherming en hulp.

Artikel 22 
Kinderen die vluchteling zijn, hebben recht op 
speciale bescherming.

Artikel 24 
Alle kinderen hebben recht op hulp wanneer ze ziek 
zijn.

Artikel 25
Kinderen die verzorgd worden (bijvoorbeeld in een 
ziekenhuis) hebben er recht op dat van tijd tot tijd 
wordt bekeken of de behandeling die ze krijgen wel 
de beste behandeling voor hen is.

Artikel 27
Een kind heeft recht op een manier van leven 
waardoor het normaal kan groeien en zich kan 
ontwikkelen.

Artikel 28 
Een kind heeft recht op (gratis) onderwijs.

Artikel 31 
Een kind heeft recht op vrije tijd. Een kind heeft recht 
om te spelen en deel te nemen aan activiteiten die 
bestemd zijn voor kinderen.

Artikel 32 
Kinderarbeid is verboden.

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij 
het vertonen van mensenrechtenfilms op school.
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Artikel 34 
Kinderen moeten beschermd worden tegen seksueel 
misbruik (ze mogen geen prostituee zijn).

Artikel 35 
Het is verboden kinderen te ontvoeren, verkopen of 
verhandelen.

Artikel 36 
Regeringen zullen kinderen ook beschermen tegen 
iedere andere vorm van uitbuiting of mishandeling.

Artikel 38 
Kinderen moeten beschermd worden tegen 
oorlogsgeweld. Kinderen jonger dan vijftien jaar 
mogen niet in militaire dienst.

4. Kinderrechten
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Amnesty International is een internationale organi-
satie die zich inzet voor de mensenrechten. Over 
de hele wereld heeft Amnesty meer dan 2,8 miljoen 
leden en aanhangers. Het hoofdkantoor is in Londen. 
Daar worden gegevens van over de hele wereld 
verzameld en bereiden de medewerkers de inter-
nationale acties van Amnesty voor. In bijna honderd 
landen zijn er afdelingen of groepen van Amnesty 
International, ook in Nederland. 
Amnesty International is onafhankelijk. Acties en 
onderzoek worden betaald door leden en mensen 
die geld geven. Amnesty wil voor onderzoek en actie 
geen subsidie van de overheid, want als je geld krijgt 
van de overheid is het minder makkelijk om die over-
heid te bekritiseren als dat nodig mocht zijn. 
Amnesty International is onpartijdig. Dat wil zeggen 
dat het voor Amnesty geen verschil maakt in welk 
land de mensenrechten worden geschonden. 
Mensenrechten gelden voor iedereen. Als die rechten 
geschonden worden, door welke regering dan ook, 
dan voert Amnesty daar actie tegen. Het zou tenslotte 
erg ongeloofwaardig zijn wanneer je van het ene land 
wel wat zegt en in het andere geval doet of je neus 
bloedt.

Movies that Matter is een internationaal expertisecen-
trum op het gebied van film en mensenrechten. Het 
organiseert het jaarlijkse Amnesty International Film 
Festival en een maandelijks film- en debatprogramma 
in tien Nederlandse filmtheaters en speciale interna-
tionale vertoningen.
Movies that Matter is er ook voor scholen! Wij helpen 
docenten films uit te zoeken wanneer u specifieke 
onderwerpen op school wilt behandelen. Wij geven 
filmadvies voor verschillende niveaus en leeftijden, 
en helpen u de vertoning mogelijk te maken. Indien 
gewenst kunnen we u ook aan interessante gast-
sprekers of workshops helpen of zelfs een compleet 
School Film Festival organiseren.
Movies that Matter @ school richt zich in eerste 
instantie op (alle niveaus van) het voortgezet onder-
wijs. Voor het primair onderwijs zijn enkele titels 
beschikbaar. 

Via de zoekmachine (http://www.moviesthatmatter.nl/
mtm/site/educatiefilms.vm) kunt u uitgebreid zoeken 
naar films op onderwerp, type film, niveau, vak en 
lengte. Movies that Matter is telefonisch bereikbaar 
op 020 7733621. 

Amnesty
International

Movies that Matter

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij 
het vertonen van mensenrechtenfilms op school.
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Colofon

 
Redactie
Marcus Eshuis

Eindredactie
Movies that Matter en Amnesty International

Vormgeving
Gezamenlijk Corvee

Movies that Matter Educatie
Margreet Cornelius, Marcus Eshuis,  
Dennis Lahey (projectleider)

Movies that Matter
Postbus 1968
1000 BZ Amsterdam
www.moviesthatmatter.nl
tel. (020) 77 33 624
educatie@moviesthatmatter.nl

Alleen te gebruiken voor educatieve doeleinden.

Stichting Movies that Matter wordt ondersteund  
door Amnesty International, Stichting DOEN en  
het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
Het Movies that Matter Film Festival wordt 
ondersteund door de Gemeente Den Haag

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij 
het vertonen van mensenrechtenfilms op school.


