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Regeringsvorm: Militaire dictatuur
Hoofdstad: Rangoon
Inwoners: 51,5 miljoen
Oppervlakte: 676.578 km²
Religie: Boeddhisme (89%)

Het land heet sinds 1989 officieel Unie van Myanmar, 
maar veel mensen noemen het nog bij zijn oude 
naam: Birma. De hoofdstad is sinds 2005 officieel 
het centraal gelegen Naypyidaw. De voormalige 
hoofdstad is Rangoon, de grootste stad van het 
land. De naamswijziging is in 1989 doorgevoerd 
door het huidige militaire regime maar wordt 
door de Verenigde Staten niet geaccepteerd. De 
Verenigde Naties hebben de naamsverandering wel 
geaccepteerd. Een aantal media en veel westerse 
landen gebruiken sinds kort weer de oude naam 
Birma met als hoofdstad Rangoon.
Birma ligt in Zuidoost-Azië en grenst aan Bangladesh, 
Thailand, India, China en Laos. In het westen heeft het 
land een tweeduizend kilometer lange kustlijn langs 
de Golf van Bengalen. De grootste stad Rangoon is 
gelegen aan de zuidkust en telt 4 miljoen inwoners.
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In de negentiende eeuw veroverden de Britten het 
Zuid-Aziatische Birma en maakte het land tot een 
provincie van India. Na 62 jaar werd Birma in 1948 
zelfstandig. Hoewel de nieuwe staat talloze kleine 
bevolkingsgroepen kenden die autonomie wilden, 
functioneerde Birma de eerste jaren goed als een 
parlementaire democratie (een regering waarbij het 
volk vertegenwoordigers kiest die de wetten maken, 
zoals in Nederland).

Militaire overheersing
In 1962 pleegde het leger een coup (= staatsgreep) 
en kwam generaal Ne Win aan de macht. Deze 
militaire overheerser domineerde samen met de 
Birma Socialistische Programma Partij (BSPP) de 
regering van 1962 tot 1988. Er waren geen vrije 
verkiezingen, geen vrijheid van meningsuiting en 
bijeenkomsten waren verboden. Opstanden tegen 
het regime werden bruut neergeslagen. Mishandeling 
en politieke gevangenzetting kenmerkten deze 
periode. In een aantal delen van het land ontstond 
een ware guerrillaoorlog tussen het leger en etnische 
oppositiegroeperingen.
De economie verslechterde en in de zomer van 1988 
waren het rijsttekort en de ontevredenheid van het 
Birmese volk een voedingsbodem voor grootschalige 
demonstraties. In alle steden en dorpen in Birma 
gingen studenten de straat op. Zij werden al snel 
bijgestaan door monniken, arbeiders, politieagenten 
en zelfs een aantal militairen. Op 8 augustus 1988 
schreeuwden honderdduizenden mensen om de 
afzetting van het BSPP-regime en de vestiging van een 
democratisch gekozen regering. Het leger opende 
het vuur en vermoordde duizenden ongewapende 
burgers. Een maand later beantwoordde het leger de 
roep om democratie met een staatsgreep van de Raad 
voor Herstel van Orde en Gezag (SLORC, inmiddels 
de Staatsraad voor Vrede en Ontwikkeling, SPDC). 
Vervolgens schoten zij opnieuw demonstranten in de 
hoofdstad Rangoon dood.

Naar schatting vijfduizend burgers kwamen om 
en er werden er nog eens duizenden gearresteerd 
en gemarteld. De SLORC verkondigde dat er 
verkiezingen zouden worden gehouden als de 
rust en vrede in Birma waren teruggekeerd. De 
aanloop tot deze verkiezingen wekte echter weinig 
vertrouwen in het proces. Daw Aung San Suu Kyi, 
leider van de populaire oppositiepartij Nationale 
Liga voor Democratie (NLD), werd onder huisarrest 
geplaatst. Andere partijleden van de NLD werden 
gevangengezet. De NLD had nauwelijks toegang tot 
media en andere diensten, vergeleken met de partij 
van de SLORC, de Nationale Unie Partij (NUP).

‘Vrije’ verkiezingen
Tot ieders verbazing vonden op 27 mei 1990 toch de 
eerste vrije verkiezingen plaats. De NLD won met 392 
van de 485 zetels in het parlement (ruim 80 procent). 
Etnische minderheidspartijen wonnen 65 zetels, het 
NUP slechts tien. Het militaire regime beantwoordde 
zijn afgang met de verandering van een aantal regels. 
De verkiezingen zouden niet voor een parlement 
zijn geweest, maar voor een aantal leden die een 
nieuwe grondwet zouden aannemen. Verkozen 
vertegenwoordigers van de NLD werden gearresteerd, 
verbannen of gedood. In 1999 en 2000 intensiveerde 
het militaire regime zijn campagne tegen de NLD. 
Staatsmedia rapporteerden dagelijks de ‘overgave’ 
van duizenden leden van de oppositiepartij door het 
hele land. De meeste leden werden onder huisarrest 
geplaatst of gevangengezet.

Afwijkende meningen worden in Iran door de 
overheid onderdrukt. Journalisten, filmmakers, 
schrijvers, wetenschappers, vrouwen en activisten 
zijn slachtoffer van willekeurige arrestaties en 
reisverboden. Veroorde¬lingen tot de dood door 
steniging en marteling worden uitgesproken en 
uitgevoerd.
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Huisarrest
Huisarrest is een strafmaatregel die aan een persoon 
kan worden opgelegd, waarbij hij zijn eigen huis 
niet mag verlaten. Vaak worden er ook beperkingen 
opgelegd met betrekking tot bezoek van anderen 
en contact met de buitenwereld. Beperkingen in de 
bewegingsvrijheid, zoals een verplicht verblijf in een 
huis of stad, zijn toegestaan volgens internationaal 
recht. Huisarrest wordt in het Westen weinig meer 
toegepast, behalve als tijdelijke administratieve 
regel. In de VS wordt huisarrest echter nog wel 
opgelegd. Stadsarrest is onder meer toegepast op 
asielzoekers in Zweden, Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk; zij mogen zonder officiële toestemming 
een bepaald gebied niet verlaten. Een andere vorm 
van een ‘beperking’ is het verbod tot betreden van een 
bepaalde wijk of straat, zoals dat door Nederlandse 
rechters kan worden opgelegd om bijvoorbeeld 
drugshandel te bestrijden of stalking (achtervolging en 
lastigvallen van een persoon) tegen te gaan.

Protesten najaar 2007
Eind september 2007 ontstond wederom een grote 
protestbeweging. Een groot aantal boeddhistische 
monniken en burgers gingen de straat op 
om te demonstreren voor verbetering van de 
levensomstandigheden van de inwoners van Birma. 
Dit plaatste de regering voor een groot dilemma. De 
monniken hadden een hoge status en groot gezag. 
Zonder ingrijpen zou hun actie tot grote, wellicht 
onbeheersbare onlusten in het gehele land kunnen 
leiden. Het – gewelddadig – neerslaan van de 
beweging zou echter tot hetzelfde kunnen leiden. Op 
26 september 2007 greep het leger toch in. Monniken 
en burgers werden gearresteerd, gemarteld en 
gedood. De bevolking werd onderdrukt met nieuwe 
maatregelen.

Junta
Junta is het Spaanse woord voor regering of regime. 
Buiten de Spaanstalige wereld wordt het woord alleen 
gebruikt als synoniem voor een militaire dictatuur. Dit 
betekent dat hoge militairen de dienst uitmaken in een 
land. Voorbeelden van bekende militaire dictaturen 
zijn Chili (1972-1990 onder Augusto Pinochet), 
Indonesië (1965-1998 onder Soeharto) en Suriname 
(1980-1987 onder Desi Bouterse).

Grondwet
Het militaire regime in Birma zegt sinds de ‘vrije 
verkiezingen’ van 1990 een weg naar democratie te 
ontwikkelen en te werken aan een nieuwe grondwet. 
Het concept voor een nieuwe grondwet werd voor 
het eerst in 1993 gepresenteerd en is onmiddellijk 
afgewezen door de democratische oppositie. 
In oktober 2006 kwam de Nationale Conventie 
opnieuw bijeen. Ruim duizend gedelegeerden 
bespraken de eerste stap van het plan dat volgens 
de junta zou leiden tot een gedisciplineerde 
democratische staat. Nooit is een tijd of detail 
vastgesteld voor deze democratische verandering. 
De bijeenkomst miste echter elke geloofwaardigheid 
zonder de aanwezigheid van de overwinnaar van 
de verkiezingen van 1990, de NLD (Nationale Liga 
voor Democratie). Democratische organisaties 
binnen en buiten Birma betitelden de bijeenkomst 
als een schijnvertoning, opgezet om de militaire 
overheersing te behouden en de nationale opinie te 
manipuleren. Ook internationaal werd de conventie 
scherp veroordeeld. Rapporteur Sergo Pinheiro van 
de Verenigde Naties verklaarde de conventie als 
surrealistisch, betekenisloos en ondemocratisch.
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“Free Myanmar”. Cartoon die solidariteit met de demonstranten betuigt.



Birma wordt door internationale 
mensenrechtenorganisaties beschouwd als een 
extreme militaire dictatuur. De mensenrechtensituatie 
is er dramatisch. Er is sprake van marteling, 
onderdrukking van vrijheid van meningsuiting 
en massale dwangarbeid. Er vinden stelselmatig 
misstanden plaats door het leger ten opzichte van 
etnische minderheden.

Aung San Suu Kyi
Aung San Suu Kyi is het boegbeeld van de 
vrijheidsstrijd tegen het militaire regime. Door de 
gehele Birmese bevolking wordt zij bewonderd en 
gekoesterd. Zij leeft al twintig jaar in huisarrest. In 
1989 werd zij voor het eerst onder toezicht van het 
militaire regime geplaatst, vanwege haar politieke 
activiteiten met haar partij de Nationale Liga voor 
Democratie. In 1990 won haar partij de verkiezingen 
met een grote meerderheid, maar het militaire bewind 
weigerde deze uitslag te erkennen. Aung San Suu Kyi 
werd geen premier, maar bleef onder huisarrest. 
Op 13 mei 2009 werd Aung San Suu Kyi gearresteerd 
omdat zij het verbod om bezoek te ontvangen zou 
hebben geschonden. Zij riskeerde hiermee vijf 
jaar eenzame opsluiting. Het proces tegen Suu Kyi 
begon op 18 mei 2009. Diplomaten en journalisten 
kregen geen toegang tot haar. Suu Kyi’s arrestatie en 
vervolging werden veroordeeld door de secretaris-
generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon, de 
VN-Veiligheidsraad en de ASEAN. (De ASEAN is de 
‘Associatie van Zuidoost-Aziatische Landen’; een 
organisatie van tien landen in Zuidoost-Azië, die als 
doel heeft de economische, culturele en politieke 
samenwerking te bevorderen). De Birmese regering 
noemde deze ‘inmenging in interne aangelegenheden’ 
ontoelaatbaar. Ban Ki-moon vloog op 3 juli naar 
Birma om te bemiddelen, echter zonder resultaat. 
Op 11 augustus 2009 werd Aung San Suu Kyi door 
de rechtbank in Rangoon veroordeeld tot drie jaar 
celstraf en dwangarbeid. Deze straf werd onmiddellijk 
omgezet in achttien maanden huisarrest.

Aung San Suu Kyi ging in beroep tegen het vonnis, 
maar verloor dit op 1 oktober 2009.
In 1991 ontving Aung San Suu Kyi de Nobelprijs voor 
de Vrede en in de zomer van 2009 werd ze door 
Amnesty International benoemd tot ‘Ambassador of 
Conscience’.

Politieke gevangenen
In Birma worden ruim 2.100 politieke gevangenen 
vastgehouden, onder slechte omstandigheden. Zij 
worden gemarteld en door gebrek aan medicijnen 
en voeding zijn de meesten er slecht aan toe. In 
oktober 2008 begonnen de rechtszaken tegen de 
mensen die vreedzaam hadden deelgenomen aan 
de demonstraties in het najaar van 2007. Deze 
rechtszaken vonden plaats in rechtbanken die voor de 
buitenwereld afgesloten waren. 350 demonstranten 
verdwenen achter de tralies. Ruim twintig van hen 
kregen een gevangenisstraf van 65 jaar opgelegd; één 
persoon werd zelfs tot 104 jaar veroordeeld.
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Persvrijheid
Schrijven wat je wilt? Op internet of in de krant? 
In Nederland kan het, maar in tweederde van de 
wereld is persvrijheid een ongekende luxe. In 
landen als Cuba, Birma en Noord Korea bepaalt de 
overheid wat de media uitzenden. Kranten, radio en 
televisiestations die zich niet aan de strenge regels 
houden, worden gestraft met hoge boetes of krijgen 
publicatieverboden opgelegd. Journalisten worden 
bedreigd, gevangengezet of zelfs vermoord. 

Mensen in Birma zijn voor betrouwbare berichtgeving 
aangewezen op buitenlandse zenders. Vooral 
de zenders van media in ballingschap worden 
veel beluisterd en bekeken. Hiervan is de 
Democratic Voice of Birma (DVB) de belangrijkste. 
Deze nieuwsbron is gevestigd in Oslo. Via een 
satellietverbinding zendt DVB radio- en tv-
programma’s uit in Birma. De oprichters van DVB zijn 
dissidenten die jaren geleden zijn gevlucht voor de 
militairen in Birma. Undercover-journalisten staan in 
contact met DVB, bellen voortdurend met nieuws uit 
Birma en laten undercoverbeelden zien . 
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Sinds de machtsovername door de militairen in 1962 
heeft Birma een centraal geleide economie. Een 
centraal geleide economie (ook wel planeconomie 
genoemd) houdt in dat alleen de staat de productie 
van goederen en diensten in handen heeft, waardoor 
het marktmechanisme van vraag en aanbod komt 
te vervallen. In de sectoren industrie, transport, 
binnen- en buitenlandse handel en banken hebben 
nationaliseringen plaatsgevonden. Alle sectoren zijn 
staatseigendom geworden. Ook het monopolie op de 
rijsthandel berust bij de overheid.
Hoewel Birma rijk is aan grondstoffen, waaronder 
edelstenen, aardgas en olie, zijn het vooral de 
militaire leiders en hun zakenpartners die hiervan 
profiteren. Eenderde van de Birmese bevolking leeft 
onder de armoedegrens. Zeventig procent werkt in de 
landbouw en verbouwt rijst, suikerbieten en bonen. 
Het gesloten karakter van Birma, de corruptie en 
ondoorzichtigheid van de economie hebben als 
gevolg dat buitenlandse investeerders wegblijven. 
De Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie 
en Australië hebben Birma zelfs financiële sancties 
opgelegd. Zij weren de import van Birmese 
producten, verbieden financiële transacties en leggen 
reisverboden op aan Birmese leiders en anderen die 
banden met de militaire regering hebben. 

Deze sancties hebben schade toegebracht aan de 
kledingindustrie, het Birmese bankwezen geïsoleerd 
en de kosten voor handel met Birmese bedrijven 
verhoogd. De economische crisis van 2008-2009 
heeft de handel helemaal stilgelegd. Hoewel de 
Birmese regering goede economische relaties 
met de buurlanden heeft, zijn transparantie in de 
economie en een stabiele politieke situatie nodig om 
buitenlandse investeringen, export en toerisme aan 
te trekken. 

07

Economie

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



Birma telt 135 verschillende etnische 
bevolkingsgroepen en behoort daarmee tot één van 
de etnisch meest diverse landen ter wereld. Naar 
schatting 65 procent van de Birmanen behoort tot 
de Bamar. Andere grote etnische groepen zijn de 
Shan, de Kachin en de Mon. Alle groepen staan 
afwijzend tegenover het centrale gezag van het 
militaire regime. De Karen, het bergvolk dat 7 
procent van de bevolking uitmaakt, strijdt al sinds 
de onafhankelijkheid van Birma in 1948 voor een 
zelfstandige staat. Hun vrijheidsleger, de Nationale 
Unie van Karen, verschuilt zich in de jungles van 
Birma en Thailand en voert aanvallen uit. 
Hoewel de overgrote meerderheid van de bevolking 
boeddhistisch is, zijn er ook christenen en moslims in 
Birma. Leden van de minderheidsgroeperingen zijn 
vaak doelwit van discriminatie en onderdrukking door 
de regering. Ze lijden onder dwangarbeid, gedwongen 
verhuizingen en ander geweld. Als gevolg daarvan 
voelen veel mensen zich gedwongen te vluchten naar 
de buurlanden, vooral Thailand.
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Negentig procent van de Birmanen is boeddhist. 
Aanhangers van dit geloof proberen te leven 
volgens de leer van Boeddha. In dit deel van de 
achtergrondinformatie wordt het boeddhisme 
beschreven zoals het door aanhangers van het 
boeddhisme gezien wordt.

Het ontstaan van een wereldreligie
In 563 voor Christus werd in Nepal de prins 
Siddharta Gautama geboren. Siddharta dacht diep 
na over het leven en wilde zien hoe het leven buiten 
de paleismuren was. ’s Nachts ging hij stiekem 
met zijn bediende de stad in. Op straat kwam hij 
achtereenvolgens een oude, een zieke en een dode 
man tegen. Vanwege zijn beschermde opvoeding had 
de prins nooit oude, zieke of dode mensen gezien en 
vroeg zijn bediende om uitleg. Deze vertelde dat alle 
mensen ziek worden, oud worden en doodgaan. 
In een andere straat liep een monnik voorbij. 
Siddharta vroeg zijn bediende wat voor een leven 
deze man leidde. ‘Deze monnik heeft vrijwillig 
zijn bezittingen opgegeven en leidt een leven van 
eenvoud, gericht op spirituele ontwikkeling.’ Kort 
daarna verliet Siddharta zijn paleis, zijn vrouw en 
pasgeboren zoon om zich als monnik terug te trekken 
in de bossen van India. Door te vasten en te mediteren 
wilde hij de staat van verlichting bereiken en daardoor 
alle mensen van het lijden verlossen. Na zes jaar 
zelfpijniging en ondervoeding, besloot hij onder een 
boom te gaan mediteren, totdat hij verlicht zou zijn 
óf zou sterven. Na 49 dagen bereikte hij de staat van 
verlichting. 
Tot zijn dood in 583 voor Christus trok de verlichte, 
ofwel Boeddha, Siddharta Gautama door de staten 
van Noord-India om zijn leer te verspreiden.

De leer van het boeddhisme
   De leer van Boeddha 
   wordt gesymboliseerd door 
   een wiel. Dit levenswiel 
   beschrijft het proces van 
   wedergeboorte. Boeddhisten 
   geloven dat onverlichte 
   mensen vastzitten in een 
   proces van wedergeboorte. 
Ze worden geboren, sterven en worden herboren. 
De ziel treedt tijdens dit proces steeds in een ander 
lichaam van een mens of dier. Boeddhisten streven 
ernaar verlost te worden uit deze kringloop en 
daarmee verlost te worden van het lijden. Dit kan 
alleen door goede daden te verrichten en anderen 
te helpen. 

‘Haat eindigt niet door haat.
Haat eindigt door liefde.
Dit is een eeuwige wet.’
— Boeddha 
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Het levenswiel
‘Leven is lijden’, aldus het boeddhisme. Angst, 
verdriet, afgunst en pijn worden niet veroorzaakt door 
een hoge macht, maar door de mens zelf. Dit betekent 
ook dat de mens zelf de touwtjes in handen heeft 
om zich ervan te bevrijden. Lijden wordt veroorzaakt 
door verlangens. Zolang een mens verlangt naar 
meer, groter en beter zal hij niet gelukkig zijn. Het 
opgeven van de verlangens stopt het lijden. De mens 
bereikt een toestand van absolute en eeuwigdurende 
vrede. Het Achtvoudige pad (het levenswiel) leidt tot 
verlossing van het lijden door:
1.  De juiste inzichten (overeenkomstig de vier 

waarheden die tot doel hebben: het verkrijgen van 
inzicht in de oorzaak, oplossing en het overkomen 
van lijden en ontevredenheid)

2.  De juiste bedoelingen: vriendelijk, vergevingsgezind 
en geen bezitsdrang

3.  De juiste woorden: geen leugens, roddels of 
ruwe taal

4.  De juiste daden: geen mensen of dieren 
kwaad doen

5. Het juiste werk: passend beroep
6. De juiste inspanning: nadenken voordat je iets doet
7. De juiste bedachtzaamheid: alert en waakzaam zijn
8. De juiste concentratie: voor kalmte en meditatie 

Vijf voorschriften
Boeddhisten proberen te leven volgens de leer van 
Boeddha. Siddharta verkondigde destijds: ‘Doe geen 
kwaad, zet je in voor het goede en reinig je geest.’ 
Om dit te bereiken moeten boeddhisten zich aan de 
volgende vijf voorschriften houden:
1. Je mag geen enkel levend wezen kwetsen of doden. 
2. Je mag niet stelen. 
3. Je mag niet liegen. 
4. Beheers je seksuele verlangens. 
5. Gebruik geen alcohol of drugs. 

Monniken 
Boeddhistische monniken volgen een strenge en 
sobere leefwijze. Ze mogen niet trouwen en hebben 
maar een paar noodzakelijke bezittingen: een 
bedelnap, een scheermes, een naald en een zeef. De 
nap (een soort kom) staat voor Boeddha’s geestelijke 
heerschappij. Met het scheermes scheert de monnik 
zichzelf elke veertien dagen kaal. De naald is om 
zijn doek te maken en het zeefje gebruikt hij om de 
insecten uit zijn drinkwater te halen. Dit laatste doet 
hij overigens niet om zelf niet ziek te worden, maar 
om de insecten te sparen. Monniken leren heilige 
teksten en vertellen deze door aan andere mensen. 
Daarnaast zingen en mediteren ze veel en helpen 
ze mee met de dagelijkse werkzaamheden in het 
klooster. Naast de genoemde voorschriften, moeten 
de monniken zich houden aan nog eens vijf leefregels 
van het boeddhisme: 
6.  Niet eten na twaalf uur ’s middags.
7.  Niet zingen of dansen op een vrolijke manier.
8.  Geen parfum gebruiken of sieraden dragen.
9.  Niet op een zacht bed slapen.
10. Geen geld aannemen.

Bronnen en links voor extra informatie

Amnesty International
www.amnesty.nl/landenpagina
www.amnesty.nl/encyclopedie

Burma Centrum Nederland 
www.burmacentrum.nl

Burma Campaign UK 
www.burmacampaign.org.uk

Democratic Voice of Burma 
www.dvb.no

Boeddhistische begrippen 
www.boeddhistischebegrippen.nl
wikipedia.org
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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
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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 

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

Amnesty International is een internationale organisatie 
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 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 
expertisecentrum op het gebied van film en 
mensenrechten. Het organiseert het jaarlijkse Movies 
that Matter Festival en een maandelijks film- en 
debatprogramma in tien Nederlandse filmtheaters en 
speciale internationale 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 
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.
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Movies that Matter
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1000 BZ Amsterdam
www.moviesthatmatter.nl/educatie
tel. (020) 77 33 624
educatie@moviesthatmatter.nl

Stichting Movies that Matter wordt ondersteund door 
Amnesty International, Stichting DOEN 
en Hivos-NCDO Cultuurfonds.
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het vertonen van mensenrechtenfilms op school.


