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Filmbeschrijving

Silva is naar de sloppenwijk Kibera gekomen in de hoop op een beter leven. Dan knippen onbekenden haar 
elektrische aansluitingen door en ruimen haar bezittingen op – in opdracht van de Verenigde Naties… 
In de film Good Fortune zie je hoe grootschalige internationale hulp aan bewoners van de sloppenwijk 
Kibera (Nairobi, Kenia) eigenlijk meer kwaad doet dan goed. In deze grootste sloppenwijk van Afrika wonen 
bijna één miljoen mensen in kartonnen en lemen huisjes met golfplaten daken. Rechten hebben ze hier 
nauwelijks. Zij doen hun behoefte in een plastic zak of in een gat in de grond, want voorzieningen als water 
uit de kraan en een toilet ontbreken. De bedoeling is dat de bewoners van de sloppenwijk betere huizen 
krijgen van internationale hulporganisaties. Maar de nieuwe huizen zijn voor hen onbetaalbaar en bovendien 
blijkt keer op keer dat de mooie beloften niet nagekomen worden. Ondertussen leven de bewoners 
voortdurend in angst dat hun huisjes en winkeltjes worden gesloopt, zodat ze alles kwijt zijn. 
Als de presidentsverkiezingen dan ook nog eens uitlopen op rellen en politiek geweld, wordt het leven 
voor de bewoners van Kibera helemaal onzeker. Zal Silva onder die omstandigheden nog langer in Kibera 
blijven?

Leerdoelen
•  De leerling kan minimaal twee mensenrechten noemen die zichtbaar geschonden worden in de film. 
• De leerling kan enkele oorzaken en gevolgen van deze mensenrechtenschendingen noemen.
•  De leerling weet wat millenniumdoelen zijn en kan er minimaal twee noemen die passen bij de situatie  

in de film.
•  De leerling kan aan de hand van scènes uit de film uitleggen dat ‘armoede’ een relatief begrip is. 
•  De leerling kan uitleggen waarom de doelgroep niet altijd voordeel heeft van ontwikkelingsprojecten. 
•  De leerling kan aan de hand van scènes uit de film dilemma’s beschrijven die ontwikkelingsprojecten 

bemoeilijken. 
•  De leerling kan vanuit verschillende perspectieven naar ontwikkelingsprojecten kijken.
•  De leerling kan uitleggen dat armoede en andere problemen gerelateerd zijn aan onze welvaart.
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1. Achtergronden

1.1 Bevolking
In 2000 telde Kenia ruim 30 miljoen inwoners, 
tien jaar later ruim 39 miljoen! De jaarlijkse 
bevolkingsgroei tussen 1970 en 1990 bedroeg 
gemiddeld 3,8 procent, een van de hoogste 
groeicijfers ter wereld. In 2000 was de groei 
afgenomen tot 1,5 procent. De bevolkingsopbouw 
met een groot percentage kinderen is typisch 
voor een ontwikkelingsland, dat bovendien zwaar 
getroffen wordt door de ziekte aids. De gemiddelde 
levensverwachting bedraagt ongeveer 48 jaar. 

De ruimtelijke spreiding van de bevolking is zeer 
ongelijk: ongeveer driekwart van de bevolking 
is geconcentreerd op 10 procent van de totale 
landoppervlakte. De dichtstbevolkte gebieden zijn 
het zuiden en het zuidwesten en de kuststrook 
langs de Indische Oceaan. Grote delen van Kenia 
zijn praktisch leeg. 
De hoofdstad Nairobi heeft ongeveer 2 miljoen 
inwoners.

Kenia telt ongeveer veertig verschillende etnische 
groepen, waarvan de Kikuyu de grootste is.  
Ze wonen voornamelijk op het vruchtbare land 
van Midden-Kenia als boeren. Het zijn van origine 
akkerbouwers. Tegenwoordig wonen veel Kikuyu in 
Nairobi en bekleden daar belangrijke zakelijke en 
politieke posities. 

1.2 Economie
Kenia is net als veel andere Afrikaanse landen 
een agrarisch land. Dat terwijl maar 13 procent 
van het land geschikt is voor akkerbouw; de 
rest van het land is te droog. De belangrijkste 
landbouwproducten zijn sisal, pyrethrum (grondstof 
voor een insectenbestrijdingsmiddel), tarwe, suiker, 
ananas, katoen en maïs. De productie van koffie en 
thee wordt vooral gestimuleerd als exportproduct. 
In jaren met een goede productie was de thee goed 
voor 25 procent van de totale inkomsten uit export. 
Groeisectoren zijn verder groenten en vooral de 
bloementeelt. Op het platteland is er sprake van 
grote armoede. Veel boeren hebben te maken 
met de gevolgen van droogte, erosie, verzilting en 
uitputting van de grond. Omdat de situatie in de 
steden beter is dan op het platteland trekken veel 
plattelanders naar de stad, waar velen van hen 
terechtkomen in sloppenwijken.  

1.3 Millenniumdoelen
In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde 
Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke 
voortgang te boeken op het gebied van 
armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Er 
zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de 
millenniumdoelen. 
De onderwerpen van de millenniumdoelen zijn niet 
nieuw. Maar wel nieuw is dat voor het eerst een 
internationale afspraak is gemaakt met concrete, 
meetbare doelen. Elk jaar wordt de voortgang 
gemeten en internationaal gerapporteerd. Zo kan 
tussentijds druk worden uitgeoefend op zowel 
de rijke als arme landen om hun inspanningen te 
vergroten. 
De acht millenniumdoelen staan 
centraal in het Nederlandse beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking. Ook Nederlandse 
ontwikkelingsorganisaties zetten zich in voor het 
realiseren van de millenniumdoelen. 



Movies that Matter @ school 
Film opent ogen!

  

Movies that Matter @ school 
Film opent ogen!

Millenniumdoel 7 betreft een duurzaam leefmilieu en 
omvat behalve maatregelen voor milieubescherming 
en veilig drinkwater ook verbetering van 
leefomstandigheden in sloppenwijken. In 1990 
leefde in ontwikkelingslanden bijna de helft van 
de stadsbewoners in sloppenwijken. In 2010 is 
dat percentage gedaald tot een derde. In bijna 
alle regio’s zijn de leefomstandigheden van 
sloppenwijkbewoners verbeterd. Daarmee is niet 
gezegd dat ook het aantal sloppenwijkbewoners is 
gedaald. In 1990 telde de wereld zo’n 650 miljoen 
sloppenwijkbewoners. Inmiddels is dat aantal 
gestegen tot 1 miljard.
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Opdracht 1
In welk land ligt Nairobi? Vertel in maximaal honderd wat je over het land weet. Denk aan klimaat, landschap, 
economie, cultuur, politiek etc. Bekijk hiervoor het bronnenblad.
Nairobi is de hoofdstad van Kenia (Oost-Afrika). Kort enkele feiten:
Republiek met 40,9 miljoen inwoners, veertig verschillende etnische groepen, waarvan de Kikuyu de grootste 
is; ruim 20 procent. Een agrarisch land met een zeer slechte economische situatie (in 2010), mede omdat 
slechts 13 procent van het land geschikt is voor landbouw. Toerisme is een belangrijke bron van inkomsten, 
want Kenia is een prachtig land, maar dit wordt bedreigd door negatieve publiciteit vanwege politiek en 
etnisch geweld. De bevolkingsgroei is fors. Veel corruptie, veel schendingen van mensenrechten waaronder 
geweld tegen vrouwen. Veel politiek geweld, waaraan ook de president schuldig is. 

Opdracht 2
a  In het bronnenblad (§ 3.3) lees je dat de schattingen van het aantal inwoners in Kibera sterk 

uiteenlopen. Welke conclusie trek je hieruit?
Het aantal inwoners van een sloppenwijk is niet geregistreerd en slecht vast te stellen

b  Bereken het gemiddelde van de gegeven schattingen voor het aantal inwoners van Kibera, zoek de 
oppervlakte erbij en bereken de (geschatte) bevolkingsdichtheid van Kibera. 
Bereken ter vergelijking de bevolkingsdichtheid van Amsterdam (800.000 inwoners op 166 km2). 
Wat is je conclusie?

oppervlakte (km2) inwonertal bevolkingsdichtheid
Amsterdam 166 800.000 800.000 / 166 = 4819
Kibera 2,5 1 miljoen 1.000.000 / 2,5 = 400.000

Amsterdam is een drukke stad. Er wonen bijna vijfduizend mensen op een km2. In Kibera wonen naar 
schatting 400.000 mensen op een km2: tachtig keer zo veel als in Amsterdam!
Zelfs als we uitgaan van de laagste schatting, 500.000 inwoners, is de bevolkingsdichtheid 200.000 inwoners 
per km2, veertig keer zoveel als in Amsterdam.

Opdracht 3
Welke van de onderstaande woorden passen bij de situatie in sloppenwijken? 
Kruis aan wat volgens jou van toepassing is:
□	 armoede
□	 inkopen doen
□	 plezier maken
□	 geweld
□	 huis netjes maken
□	 slechte hygiëne
□	 tv kijken
□	 naar de kapper
Waarschijnlijk kruisen de meeste leerlingen alleen armoede, geweld en slechte hygiëne aan, terwijl alle 
antwoorden goed zijn. Deze vraag komt daarom terug bij opdracht 8.

2. Antwoordmodel
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Kijkopdrachten

Opdracht 4
Beschrijf in steekwoorden de woning waar de 
verloskundige werkzaam is. 
Van belang is dat de leerlingen behalve klein, 
golfplaten en kleden ook iets van de inrichting 
aangeven, zoals dat er een bed staat of dat er 
keukengerei hangt. Sanitaire voorzieningen zijn er 
niet.

Opdracht 5
Hieronder staan enkele rechten uit de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. 
Probeer tijdens de film vast te stellen welke rechten 
worden geschonden. Kruis deze aan.
□	 Je hebt recht op leven, op vrijheid en op 

veiligheid.
□	 Je hebt het recht op erkenning voor de wet.
□	 Als je onrecht wordt aangedaan, heb je recht op 

bescherming.
□	 Je hebt recht op een nationaliteit.
□	 Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar 

van je afnemen.
□	 Je hebt recht op onderwijs.
□	 Je hebt het recht om te genieten van kunst en 

cultuur.
Alle genoemde rechten worden geschonden. 
Verrassend voor een film over mensen die bijna 
niets hebben, is dat het recht op bezit (art. 17), 
misschien wel het meest zichtbaar geschonden 
wordt.

Opdracht 6
Wat vinden de bewoners van Kibera van de nieuwe 
huizen en van het project van de Verenigde Naties? 
Waarom vinden ze dat?
Ze vinden het vooral wrang dat de huizen steeds 
weer aan anderen vergeven worden en bovendien 
veel te duur zijn. Het is een symbool geworden van 
de overheid die niet weet wat er onder de bevolking 
leeft en haar beloften niet nakomt

Na afloop van de film

Opdracht 7 
Beschrijf in ongeveer tien zinnen wat je van de film 
vond en wat het meeste indruk op je gemaakt heeft.
Let erop dat de leerlingen echt iets van hun 
gevoelens beschrijven; verbazing, medelijden, 
schaamte, boosheid, machteloosheid, afschuw etc.

Opdracht 8
Beantwoord nogmaals de vraag van opdracht 3. 
Probeer daarna de volgende zin af te maken: ‘De 
bewoners van Kibera willen het liefst …’
Alle opties zijn juist.
De bewoners van Kibera willen het liefst dat de 
overheid hun kansen biedt hun leven voort te 
zetten en een zelfstandig bestaan op te bouwen. 
Daarvoor is het van belang dat zij erkend worden, 
basisvoorzieningen krijgen en erop kunnen 
vertrouwen dat mensenrechtenschendingen worden 
bestraft.
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Opdracht 9
a  Doe in ongeveer vijf zinnen verslag van de 

situatie in Kibera vanuit het perspectief van de 
VN-medewerkster.
In het antwoord moet de focus liggen op de 
onmenselijkheid van de sloppenwijk, waar 
gelukkig binnenkort een einde aan komt door dit 
hulpproject. 

b  Is de medewerkster het helemaal eens met het 
project van de Verenigde Naties?  
Licht je antwoord toe.
Het lijkt erop dat de medewerkster wel ziet dat 
dit ook de oplossing niet is, wanneer zij vertelt 
dat de manier waarop de mensen geëvacueerd 
worden steeds maar niet duidelijk is en dat 
het zo moeilijk is met mensen te werken 
die verschillende belangen hebben. Zij zegt 
letterlijk: ‘Ik kan u daarover mijn mening geven, 
maar misschien is het beter als ik dat niet doe.’

Opdracht 10
Bekijk de Universele Verklaring van de Rechten van 
de Mens en de millenniumdoelen in het bronnenblad 
(§ 5 en § 3.4). Ontwikkelingswerkers komen 
voortdurend dilemma’s tegen; wat ze ook doen, er 
zitten altijd nadelen aan. 
Beschrijf twee dilemma’s bij de hulp aan 
sloppenwijkbewoners.
Voorbeelden zijn: 
Hulp aan sloppenwijkbewoners kan meestal niet 
geboden worden zonder overleg met de overheid, 
die de ontwikkelingsgelden (deels) in eigen zak 

steekt (zie millenniumdoel 8 en art. 25 uit de UVRM).
Huisvesting (en ook andere vormen van hulp) heeft 
eigenlijk geen zin zolang de bewoners niet erkend 
worden voor de wet (zie art. 6).

Opdracht 11
Democratie betekent letterlijk ‘volksheerschappij’, 
waarbij het volk stemt over de wetten of over 
degenen die de wetten maken, zoals in Nederland. 
In het bronnenblad (o.a. in § 2.3 en § 3.1) lees je dat 
er ook in Kenia verkiezingen georganiseerd worden, 
waarbij de bevolking kan stemmen wie de nieuwe 
president wordt.  
Leg uit waarom Kenia toch geen democratie is en 
licht je antwoord toe met behulp van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens.
De verkiezingen worden gekleurd door corruptie 
en fraude en ook de ‘winnaars’ zijn betrokken bij 
misdrijven, gepleegd tijdens de onrust rond de 
verkiezingen. Protest is niet mogelijk of wordt 
met geweld onderdrukt. Dit is in strijd met de 
mensenrechten, bijvoorbeeld:
Art. 19: Je hebt het recht om uit te komen voor je 
eigen mening.
Art. 21: Iedereen mag meedoen aan de verkiezingen 
voor het landsbestuur en zichzelf daarvoor 
verkiesbaar stellen. Het volk kiest de regering in 
democratische verkiezingen.

Perspectief
Het perspectief van waaruit een verhaal verteld 
wordt, is de beleving van de persoon bij wie je als 
het ware over de schouder meekijkt. In de film zie 
je de situatie in Kibera vooral vanuit het perspectief 
van Silva, de vroedvrouw. De mevrouw van de 
Verenigde Naties heeft bijvoorbeeld weer een heel 
andere kijk op de zaak.
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Opdracht 12
Noem enkele kenmerken van sloppenwijken (zie 
het bronnenblad § 3.3).Het ontbreken van water en 
sanitair, overbevolking, niet-duurzame bouw van de 
huizen en onzekerheid over eigendomsrechten.
Welke mensenrechtenschendingen komen volgens 
Amnesty International veel voor in sloppenwijken? 
Geef met behulp van voorbeelden uit Good 
Fortune aan welke van deze schendingen in Kibera 
plaatsvinden.
Bewoners worden uit hun huis gezet of hun 
krotten worden vernietigd om plaats te maken voor 
nieuwbouw, zonder dat de bewoners compensatie of 
alternatieve woonruimte krijgen. 

Opdracht 13
Stel je voor: onbekenden knippen jouw elektrische 
aansluitingen door en ruimen jouw bezittingen 
zomaar uit de weg. 
a  Welke gevolgen heeft dit voor Silva, de 

vroedvrouw?
In het huis waar zij werkzaam is, is in eerste 
instantie geen verlichting meer. Op langere 

termijn ziet zij voor zichzelf geen toekomst meer 
en besluit terug te gaan naar het platteland.

b  De mensen in Kibera ondernemen nauwelijks 
actie. Waarom niet? 
Zij hebben geen vertrouwen in de overheid, 
politie en justitie. De mensen zijn bang voor 
geweld en houden zich dus liever gedeisd om 
de draad zo snel mogelijk weer op te pakken.

c Wat vind je van die houding?
Het zou mooi zijn als de leerlingen vaststellen 
dat de mensen klein gehouden worden 
vanwege de bedreigde mensenrechtensituatie. 
Van echte ontwikkeling kan pas sprake zijn als 
hierin verbetering komt. Stimuleer de leerlingen 
om na te denken over de vraag of deze 
situatie voor altijd stand zou kunnen houden 
en wat er nodig is om een eind te maken aan 
de gevestigde orde (denk aan revoluties en 
volksopstanden).

Opdracht 14
Bekijk nogmaals de millenniumdoelen in het 
bronnenblad (§ 3.4).
a  Welke van de doelen is volgens jou het 

belangrijkst voor sloppenwijken zoals Kibera en 
waarom?
Millenniumdoel 7 is hier expliciet aan de orde 
en gaat hand in hand met millenniumdoel 1. 
Daarmee kunnen veel van de andere doelen 
ook gerealiseerd worden.

b  Vul de volgende zin aan: ‘Om een 
ontwikkelingsproject te laten slagen is het 
noodzakelijk dat …’
Er zijn heel veel succesfactoren, waarbij 
het wel erg van belang is om de situatie in 
kaart brengen vanuit het perspectief van de 
ontvangers van de hulp.

c  Bedenk voor het doel in opdracht 14a je eigen 
hulpproject en omschrijf het in enkele zinnen.
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Opdracht 15
Mensen trekken naar de stad en komen in eerste 
instantie vaak in de sloppenwijken terecht. Lees 
hierover in het bronnenblad in § 3.2.
a  Met welke problemen hebben mensen op het 

platteland te maken?
Oorlog en onveiligheid, mislukte oogsten en de 
gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte 
en overstromingen.

De westerse economie/consumptie draagt hieraan 
bij, want veel ontwikkelingslanden produceren 
levensmiddelen voor de rijke westerse landen, 
zoals koffie, thee, cacao, soja en palmolie. Op grote 
plantages werken mensen (ook kinderen) soms 
onder schrijnende omstandigheden en voor een 
laag loon. Men kapt er vaak bossen om ruimte te 
maken voor landbouw, waardoor de natuur ernstig 
beschadigt. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
maakt het vaak nog erger.
b  Wat kunnen wij, jij en ik, doen om deze 

problemen aan te pakken?
Bewust consumeren; fairtrade en producten die 
maatschappelijk verantwoord geproduceerd 
zijn, d.w.z. met oog voor milieu en welzijn van 
de lokale bevolking.

c Wat hopen mensen in de stad te vinden?
Kansen op economische groei en onderwijs en 
kansen om mee te kunnen doen aan sociale en 
politieke activiteiten.

d  Op de laatste pagina van dit Opdrachtenblad 
vind je een wereldkaart met daarop aangegeven 
de tien grootste steden ter wereld. In welke 
werelddelen liggen deze steden? 
Gebruik een legenda en laat voor iedere stad 
zien hoeveel inwoners deze heeft:
Shanghai (China): 16 miljoen
Mumbai (India): 14 miljoen
Karachi (Pakistan): 13 miljoen
Istanboel (Turkije): 12,5 miljoen
Delhi (India): 12 miljoen
Buenos Aires (Argentinië): 12 miljoen
Manilla (Filipijnen): 11 miljoen

Moskou (Rusland): 10,5 miljoen
Dhaka (Bangladesh): 10,5 miljoen
São Paulo (Brazilië): 10 miljoen
(inwonertallen bij benadering - bron: Wikipedia).

e  De groei van deze steden verschilt van de 
westerse verstedelijking. Leg dat uit.
De verstedelijking van het Westen (1750-1950) 
was het gevolg van de Industriële Revolutie; 
op het platteland was minder werk vanwege de 
opkomst van landbouwmachines, terwijl er in 
de steden meer werk ontstond door de opkomst 
van fabrieken. Zo kwamen de westerse steden 
tot de bloei. 
De groei in de Derde Wereld is veel massaler 
en verloopt veel sneller, als gevolg van 
oorlog en onveiligheid, mislukte oogsten 
en klimaatverandering, zoals droogte en 
overstromingen. Mensen zoeken hun heil in 
de stad en komen terecht in sloppenwijken, 
waar ze vaak nog slechter af zijn dan hun 
landgenoten op het platteland. 

Opdracht 16
Schrijf een recensie bij de film. De recensie 
moet minimaal een half A4’tje lang zijn. 
Bedenk voordat je gaat schrijven wat je van 
de film vindt (het verhaal, de ‘boodschap’, 
de filmische aspecten). De recensie is 
bedoeld voor leeftijdgenoten en bestaat uit 
drie onderdelen:
1  Een beschrijving waar de film over gaat, zonder 

het einde van de film te verklappen!
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2   Wat je opvallend vond aan de film. Dit 
onderbouw je met voorbeelden en argumenten. 
Je kunt bijvoorbeeld schrijven dat de film heel 
spannend was, of dat hij nogal saai was. Je kunt 
uitleggen waarom je dit vindt aan de hand van 
scènes uit de film. Maar je kunt ook schrijven 
over de kleuren in de film, het camerawerk of de 
muziek. 

3  Je mening over de film. Je maakt duidelijk 
waarom de lezer de film moet gaan zien, of 
waarom juist niet. Overtuig de lezer met een 
knallend einde! Geef ook een beoordeling in de 
vorm van sterren: 1 ster is heel slecht, 5 sterren 
is heel goed.

Internetopdracht

Opdracht 17
In Kenia lopen veel projecten in het kader 
van de millenniumdoelen. Kijk op http://www.
milenniumdoelen.nl/atlas/atlas.php maar eens bij 
Kenia > Projecten.
a  Leg uit waarom deze projecten niet allemaal de 

gewenste resultaten op zullen leveren.
Hulp bereikt altijd slechts een deel van de 
mensen die het aangaat en er zijn altijd 
factoren die de hulp vertragen of (deels) teniet 
doen, zoals onvoldoende geld, corruptie, 
tegengestelde belangen, of personele 
problemen (onvoldoende mensen met kennis) 
om het project op lange termijn te laten slagen.

Zoek Kibera op Google Maps en lees op www.
oneworld.nl het artikel ‘Jongeren brengen 
sloppenwijk in kaart’ (05-01-2010; zoek op ‘Kibera’).
b  Waarom is het belangrijk Kibera op de kaart te 

zetten?
Zolang het niet op de kaart staat, is het alsof 
het niet bestaat. Door het op de kaart te zetten, 
krijgen de mensen identiteit en bestaansrecht, 
althans voor de Internationale Gemeenschap.

Bekijk de volgende initiatieven:
http://www.kiberatours.com/(klik op ‘about us’)

http://www.kicoshepkenya.org(Engelstalig, een korte 
Nederlandstalige beschrijving vind je op:
http://www.afrikatour.nl/landengegevens/Kenia/Ke-
nialmpressie2.html
c   Wat vind je van deze vormen van 

hulp? Van belang is dat de leerlingen 
het belangrijkste verschil zien met de 
gebruikelijke, grootschalige hulpprojecten, 
namelijk de persoonlijke benadering, de 
samenwerking met en/of betrokkenheid van 
de mensen die het aangaat.

Lees op www.simavi.nl over het project Peepoo 
(zoek op Titel/Sleutelwoorden ‘Kibera’).
d  Dit project werkt aan meerdere problemen 

tegelijk. Welke bijvoorbeeld?
Hygiëne, kleinere kans op ziekten, 
vermindering van milieuvervuiling, en daarnaast 
mogelijkheden voor inkomsten door de 
productie van kunstmest voor de landbouw.
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Voor deze lesbrief is gebruik gemaakt  
van de volgende bronnen: 

Tekst: 
http://www.aivl.be/actie/risking-rape-to-reach-a-toilet/33733
www.amnesty.nl
http://www.dorcas.nl/content/308/4/150/308
http://www.goodfortunefilm.com
http://www.infokenia.nl/?p=69
http://kibera.posterous.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kibera
http://nos.nl/artikel/122103-verstedelijking-de-feiten.html
http://www.prb.org/Articles/2007/UrbanPopToBecomeMajority.aspx 
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3.Bronnen



 

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.    Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het 

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

eerlijke en openbare rechtszaak met een 
onafhankelijke 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 
vereniging 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 
democratische verkiezingen.

22.   Je hebt recht op de economische, culturele en 
sociale voorzieningen in je land. Arme landen 
hebben 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 overheid 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 

mensenrechten kunnen worden nageleefd.
29.   Je hebt plichten om ervoor te zorgen dat de 

rechten van andere mensen kunnen worden 
nageleefd. 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.

De Universele 
Verklaring van de 
Rechten van de Mens

De Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens is aangenomen 
door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties om de basisrechten 
van de mens te omschrijven. In de 
verklaring staan de rechten die ieder 
mens altijd en overal zou moeten 
hebben. 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.



Movies that Matter @ school 
Film opent ogen!

Amnesty International
Amnesty International streeft naar een wereld 
waarin iedereen alle rechten geniet die zijn 
vastgelegd in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens en andere internationale 
mensenrechteninstrumenten. In navolging van deze 
visie is het de missie van Amnesty International om 
onderzoek te doen en actie te voeren gericht op het 
voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen 
van deze rechten.

Movies that Matter
Movies that Matter is een internationaal 
expertisecentrum op het gebied van film en 
mensenrechten. Het organiseert het jaarlijkse Movies 
that Matter Festival in Den Haag en een maandelijks 
film- en debatprogramma in tien Nederlandse 
filmtheaters en speciale internationale 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. Indien gewenst 
kunnen we u ook aan interessante gastsprekers 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 onderwijs. Voor het primair onderwijs zijn 
enkele titels beschikbaar.

Amnesty
International

Movies that Matter

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



Movies that Matter @ school 
Film opent ogen!
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Alleen te gebruiken voor educatieve doeleinden.

Stichting Movies that Matter wordt ondersteund door 
Amnesty International, V-fonds, CultuurParticipatie, 
Democratie en Media, SNS Reaal en VSB fonds.
De lesbrief Good Fortune is in het bijzonder onder-
steund door This is Africa.

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



Movies that Matter @ school 
Film opent ogen!

This is Africa

Ontdek de onverwachte kanten van Afrika met  
THIS IS AFRICA. Bij Afrika denken  veel 
mensen direct aan armoede, oorlog of prachtige 
landschappen. Maar dat beeld is niet compleet.

Afrika verstedelijkt in hoog tempo en heeft een 
populatie opbouw waarin 60% in de leeftijdcategorie 
18-35 jaar zit. Afrika, en dan met name ten zuiden 
van de Sahara, is dus ook jong en stedelijk, met alle 
kenmerken die daarbij horen.

THIS IS AFRICA – www.thisisafrica.me - geeft 
jongeren in Nederland de kans om jongeren in 
Afrika van een andere kant te zien.  Video, muziek, 
film, dans en vooral ook het straatleven daar. Een 
moderne kijk op Afrikaanse jongeren en een unieke 
mogelijkheid voor Nederlandse jongeren om een 
nieuw beeld van Afrika te krijgen.

THIS IS AFRICA biedt samen met Movies That Matter 
een lesprogramma aan om Nederlandse jongeren te 
onderwijzen over Afrikaanse stedelijke cultuur. Wij 
hebben hierover nog veel meer informatie en ook 
diverse andere programma’s.  
Onder andere biedt THIS IS AFRICA de mogelijkheid 
om scholen of evenementen te bezoeken met een 
bus waarin leerlingen kennismaken met de Afrikaanse 
jongerencultuur.

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



 

Movies that Matter heeft een uitgebreid assortiment met films en lesmateriaal over talloze onderwerpen. 
Met behulp van de zoekmachine (www.moviesthatmatter.nl; educatie; filmaanbod) kunt u eenvoudig 
zoeken naar films op onderwerp, niveau en type film. Voor meer informatie en advies kunt u ook contact 
opnemen met Movies that Matter via educatie@moviesthatmatter.nl of 020- 7733624.

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

The Wooden Camera - Ntshaveni Wa Luruli, 2003, 95 minuten
Het is vlak na het einde van de apartheid, in Kaapstad. Twee jongens vinden een tas met 
daarin een pistool en een videocamera. Een van de jongens pakt de videocamera; de 
ander het pistool. De 14-jarige Madiba verstopt zijn camera in een houten kist en filmt zijn 
township, zijn dronken vader en de stad. Zijn vriend Sipho wordt bendeleider. Hoewel ze 
vrienden blijven gaan ze ieder hun weg. Madiba ontmoet de rebelse jonge dochter van 
een rijke, reactionaire blanke dokter en tussen hen ontstaat een onverwachte vriendschap. 
Sipho raakt daarentegen verslaafd aan lijmsnuiven. The Wooden Camera is een indringend 
en ontroerend verhaal over discriminatie en vooroordelen, maar ook over keuzes en 
mogelijkheden die bepalend zijn voor de toekomst.

Africa United - Debs Gardner-Paterson, 2010, 88 minuten
Drie Rwandese kinderen gaan hun droom achterna: deelnemen aan de openingsceremonie 
van het WK-voetbal 2010 in Zuid-Afrika. Ze beleven een ongelooflijke roadtrip door het 
hart van Afrika. Een avonturenfilm over Afrika, blijdschap, vrijgevigheid en hoop. Het jonge 
voetbaltalent Fabrice wordt ontdekt op een trapveldje in Rwanda. Nog maar één test staat 
hem in de weg naar de grootse opening van het WK. Onderweg naar die cruciale test slaat 
het noodlot toe als hij en zijn vrienden, de goedlachse ‘manager’ Dudu en diens zusje 
Beatrice, in de verkeerde bus stappen en in Congo eindigen. Zonder papieren, geld of een 
geloofwaardig verhaal, proberen de helden hun weg naar het zuiden te vinden. Gewapend 
met naïviteit, vastberadenheid en blind optimisme maken ze een reis van ruim 5.000 km.

We are together – Paul Taylor, 2006, 83 minuten
Net als veel andere Zuid-Afrikaanse kinderen verloor de twaalfjarige Sindile haar ouders aan 
aids. Regisseur Paul Taylor en zijn crew volgen Sindile en haar koor van het Agape weeshuis 
over een periode van drie jaar. Met behulp van de popster Zwai Bala nemen deze in Durban 
een promotie-cd op en uiteindelijk geven ze een concert in New York, met onder meer Alicia 
Keys en Paul Simon.

Black Gold - Nick en Marc Francis, 2006, 78 minuten
Black Gold toont op onthullende wijze dat we door slechts één kopje koffie onlosmakelijk 
verbonden zijn met het lot van miljoenen mensen die vechten voor hun bestaan. Meer dan 
vijftien miljoen Ethiopiërs zijn financieel afhankelijk van de koffieproductie. Vertegenwoordiger 
van 74.000 koffieboeren is Tadesse Meskela. Hij  is een man met een missie: het redden 
van zijn koffieboeren van een faillissement. Terwijl hij de wereld afreist op zoek naar kopers 
die een eerlijke prijs willen betalen, wordt de enorme macht van de multinationals die de 
koffiehandel domineren duidelijk. Filmmakers Marc en Nick Francis reisden over de hele 
wereld om de lange productielijn van koffie, van plantage tot café, in kaart te brengen. 

14 Kilómetros - Gerardo Olivares, 2007, 95 minuten 
De Nigeriaanse Buba is een groot voetbaltalent en wil in Europa bij een profclub spelen. 
Samen met zijn broer Mukela verlaat hij vrienden, familie en thuisland om een lange, 
gevaarlijke tocht naar Spanje te maken, waarbij ze te maken krijgen met corrupte ambtenaren 
en mensenhandelaren. Tijdens de reis ontmoeten ze Violetta, een Malinese tiener die 
wil ontsnappen aan een gearrangeerd huwelijk met een veel oudere man. De film is een 
gemakkelijk te volgen, vrij taalloos, verhaal over immigratie. 

  


