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Zuid-Afrika is een land dat, zoals de naam al doet 
vermoeden, aan de zuidpunt van Afrika ligt. Het grenst 
in het noorden aan Namibië, Botswana en Zimbabwe, 
in het oosten aan Mozambique en Swaziland. De 
onafhankelijke staat Lesotho wordt in zijn geheel door 
Zuid-Afrika omsloten.

Zuid-Afrika is een multi-etnisch en multicultureel land. 
Het heeft de grootste van oorsprong Europese en In-
diase bevolking van Afrika. Bij de volkstelling van 2001 
was 79 procent van de bevolking zwart, 10 procent 
blank, 9 procent kleurling en 3 procent waren Indiërs.

Zuid-Afrika is een ontwikkelingsland met een naar 
wereldmaatstaven gemiddeld inkomen en een grote 
hoeveelheid bodemschatten. De werkloosheid is 
met 26 procent echter onverminderd hoog, en de 
economische problemen uit de tijd van de apartheid, 
armoede en gebrek aan economische macht van 
zwakkere bevolkingsgroepen, zijn nog niet opgelost. 
Ook criminaliteit, corruptie en aids zijn grote problemen.

Regeringsvorm: Republiek 
Hoofdstad: Pretoria (bestuurlijke macht)
Kaapstad (wetgevende macht)
Bloemfontein (rechterlijke macht)
Inwoners: 43.997.828 (2007)
Oppervlakte: 1.221.037 km²

Religie (2001):
75,5 procent christendom
21,1 procent geen/onzeker
3,4 procent overig 
Levensverwachting bij geboorte: 42,7 jaar
Vruchtbaarheidscijfer: 2,2 geboren kinderen per vrouw

Officiële landstaal: Afrikaans, Engels, Zoeloe, Xhosa, 
Swazi, Ndebele, Zuid-Sotho, Noord-Sotho, Tswana, 
Venda, Tsonga

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrika
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De ziekte aids werd ontdekt aan het eind van de jaren 
zeventig, begin jaren tachtig. Het duurde lang voordat 
wetenschappers en medici begrepen om wat voor 
ziekte het ging. Aids tast het afweersysteem van de 
mens zo drastisch aan dat infecties die voor een ge-
zond mens onschuldig zijn, dodelijke gevolgen kunnen 
hebben. Aids wordt veroorzaakt door het virus hiv. Dat 
virus wordt overgedragen van mens tot mens, via on-
veilig seksueel contact of via besmet bloed. Als iemand 
met hiv besmet is, noem je dat ‘seropositief’.

Voor seropositieve zwangere vrouwen geldt dat zij 
het virus kunnen doorgeven aan hun ongeboren baby, 
maar dat hoeft niet per se. Vaak raken gezonde baby’s 
na de geboorte echter alsnog besmet via borstvoeding. 
Tegen hiv bestaat nog steeds geen vaccin, en er zijn 
geen medicijnen die aids kunnen genezen. Wel kan 
men inmiddels met een behandeling van aids-rem-
mers de ziekte voor de patiënt draaglijker maken en de 
levensverwachting aanzienlijk verlengen. 
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Aids in Afrika

Naar schatting woont tweederde van het aantal 
aidspatiënten in Afrika, ten zuiden van de Sahara. Zuid-
Afrika heeft een van de snelst groeiende infectiecijfers 
ter wereld. Op dit moment is ongeveer 10 procent van 
de bevolking besmet. Veel regeringen in het gebied 
hebben de omvang van de epidemie onderschat, en 
beginnen nu pas initiatieven om de verspreiding van 
aids tegen te gaan.

Een groot probleem in de bestrijding van de ziekte is 
het gebrek aan geld voor voorlichting, preventie (het 
voorkomen van besmetting) en gezondheidszorg. Veel 
organisaties willen dan ook dat ontwikkelingslanden 
goedkopere versies van aids-remmers mogen maken. 
De farmaceutische industrie wil dit echter niet, want 
daardoor zouden hun winsten dalen. In 2001 besloot 
de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dat de armste 
landen het recht hebben om goedkope kopieën van 
dure merkgeneesmiddelen te kopen. Ze kunnen dit 
doen door producenten in eigen land toestemming 
te geven om goedkope kopieën te maken. De meeste 
ontwikkelingslanden hebben hier echter niet het 
geld en de middelen voor. Zij zijn daardoor nog steeds 
aangewezen op geneesmiddelen uit andere landen. De 
WTO heeft hiervoor nog geen oplossing gevonden. 
Het grote aantal slachtoffers levert veel sociale en 
economische problemen op. Omdat aids vooral toe-
slaat bij seksueel actieve mensen, zijn het meestal de 
mensen die geld verdienen voor het gezin die wegval-
len. Vaak sterven zowel de vader als de moeder. 

Het gevolg is een groot aantal wezen: in Afrika zijn 
er ruim een miljoen kinderen die één of beide ouders 
hebben verloren. Maar ook de ouderen komen in de 
problemen. Zij zijn steeds meer aangewezen op hulp 
van buiten de familie, aangezien hun kinderen vroeger 
die zorg op zich namen. Hiv/aids heeft niet alleen grote 
invloed op families en gemeenschappen, maar ook op 
organisaties en bedrijven. Het personeel is vaak ziek of 
overlijdt.
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Misvattingen en 
mythes over aids

Er bestaan nog steeds veel misvattingen over de 
oorzaken en mogelijke bescherming tegen aids. Zo zei 
de Zuid-Afrikaanse minister van Volksgezondheid dat 
je beter veel knoflookbrood, uien, groenten en olijfolie 
kon eten tegen hiv en aids, dan medicijnen te gebrui-
ken. In verschillende landen (waaronder Zuid-Afrika) 
waart de mythe rond dat je geneest als je seks hebt 
met een maagd. Ook dat is natuurlijk onzin.

Door dit soort uitspraken breidt de ziekte zich echter 
verder uit. De werkelijke oorzaken en mogelijke voor-
zorgsmaatregelen blijven door dit soort uitspraken en 
mythes buiten beeld, en dat is heel gevaarlijk. Geluk-
kig zijn er ook positieve overheidsinitiatieven. Het lijkt 
erop dat de Zuid-Afrikaanse regering zich nu inzet om 
te situatie te verbeteren. En ook in het sociale leven 
zijn er genoeg positieve initiatieven te vinden – de 
familie Cloete in de familie is er een goed voorbeeld 
van. In de Zuid-Afrikaanse versie van Sesamstraat komt 
een pop voor die met hiv besmet is, en die laat zien dat 
je gewoon met mensen met hiv kunt omgaan.

Links voor verdere informatie: 
 

De officiële site van Angels in the Dust
http://www.angelsinthedust.com

Sites van Amnesty
www.amnesty.nl 
www.youngamnesty.nl 

Informatie over aids en hiv
http://www.stopaidsnow.nl 
http://www.dance4life.nl
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 1.    Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
2.     De mensenrechten gelden voor iedereen, waar ook 

ter wereld.
3.    Je hebt recht op leven, op vrijheid en op veiligheid.
4.    Slavernij is verboden.
5.    Martelen is verboden.
6.     Je hebt het recht om erkend te worden voor de 

wet.
7.       De wet is voor iedereen gelijk en moet iedereen 

gelijke bescherming bieden.
8.       Als je onrecht wordt aangedaan, heb je recht op 

bescherming.
9.     J e mag niet zomaar worden opgesloten, of het land 

uitgezet.
10.     Als je terecht moet staan, heb je recht op een eer-

lijke en openbare rechtszaak met een onafhanke-
lijke rechter.

11.    Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. 
Je daden kunnen niet achteraf strafbaar worden 
gesteld.

12.    Je hebt recht op privacy en op bescherming van je 
goede naam.

13.   Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land. Je mag 
ieder land (ook je eigen) verlaten.

14.    Je mag vluchten naar een ander land, als je 
mensenrechten worden bedreigd.

15.  Je hebt recht op een nationaliteit.
16.    Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin 

stichten.
17.     Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar 

van je afnemen.
18.     Je mag je eigen godsdienst kiezen en daarnaar 

leven.
19.    Je hebt het recht om uit te komen voor je eigen 

mening.

20.      Je mag lid worden van een vereniging en een ve-
reniging oprichten. Niemand mag je dwingen om 
bij een vereniging te horen.

21.       Iedereen mag meedoen aan de verkiezingen voor 
het landsbestuur en zichzelf daarvoor verkiesbaar 
stellen. Het volk kiest de regering in democra-
tische verkiezingen.

22.     Je hebt recht op de economische, culturele en 
sociale voorzieningen in je land. Arme landen heb-
ben recht op internationale hulp.

23.     Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk 
loon. Je mag lid worden van een vakbond.

24.    Je hebt recht op rust en vrije tijd.
25.     Je hebt recht op genoeg inkomen om van te leven. 

Als je niet voor jezelf kunt zorgen, moet de over-
heid dat doen.

26.     Je hebt recht op onderwijs. 
27.     Je hebt het recht om te genieten van kunst en 

cultuur.
28.    Landen moeten ervoor zorgen dat de mensenrech-

ten kunnen worden nageleefd.
29.     Je hebt plichten om ervoor te zorgen dat de rech-

ten van andere mensen kunnen worden nage-
leefd. De wetten in je land mogen niet in strijd zijn 
met de mensenrechten.

30.     Geen van deze rechten mag worden misbruikt om 
de mensenrechten te vernietigen.

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind
In 1989 is het Internationale Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind tot stand gekomen. In 2008 hadden 
bijna alle landen van de wereld, met uitzondering 
van Amerika en Somalië, dit verdrag ondertekend. Dit 
betekent dat alle kinderen recht op zorg, bescherming, 
gezondheidszorg en onderwijs hebben.

De Universele  
Verklaring van de  
Rechten van de Mens

De Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens is een verklaring die is aan-
genomen door de Algemene vergadering 
van de Verenigde Naties om de basisrech-
ten van de mens te omschrijven.  
De verklaring regelt de rechten van ieder 
mens. De volledige tekst is te lezen op  
www.amnesty.nl/uvrm

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



07

Amnesty International is een internationale organisa-
tie die zich inzet voor de rechten van de mens. Over de 
hele wereld heeft Amnesty meer dan 2,2 miljoen leden 
en aanhangers. Het hoofdkantoor staat in Londen. 
Daar worden gegevens van over de hele wereld ver-
zameld en bereiden de medewerkers de internationale 
acties van Amnesty voor. In bijna honderd landen 
zijn er afdelingen van Amnesty International, ook in 
Nederland. 

Amnesty International is onafhankelijk. Acties en 
onderzoek worden betaald door leden en mensen 
die geld geven. Amnesty wil geen subsidie van de 
overheid, want als je geld krijgt van de overheid is het 
minder makkelijk om die overheid te bekritiseren als 
dat nodig mocht zijn. 

Amnesty International is onpartijdig. Dat wil zeggen 
dat het voor Amnesty niet uitmaakt in welk land de 
mensenrechten geschonden worden. 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 
films uit te zoeken wanneer u specifieke onderwerpen 
op school wilt behandelen, geven filmadvies voor 
verschillende niveaus en leeftijden, en helpen u de 
vertoning mogelijk te maken. 
 

Movies that Matter @ school richt zich in eerste instan-
tie op (alle niveaus van) het voortgezet onderwijs. Voor 
het primair onderwijs zijn enkele titels beschikbaar.

Amnesty
International

Movies that Matter
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Colofon

 
Redactie
Marieke Kitzen, Boudewijn Korsmit, 
Claartje Opdam, Adriënne Schillemans

Vormgeving
SAZZA

Movies that Matter Educatie
Kim Beaumont, Bob Blöte en 
Dennis Lahey (projectleider)

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

Stichting Movies that Matter wordt ondersteund  
door Amnesty International, Stichting DOEN en  
Hivos-NCDO Cultuurfonds. 

Movies that Matter @ school wordt mogelijk  
gemaakt door het VSBfonds en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds.
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