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Regeringsvorm:   Republiek
Hoofdstad:   Nairobi
Inwoners:   41.070.934 (schatting2011) 
Religie:    protestants 45%, katholiek 33%, moslim 10%, 

inheemse godsdiensten10%, overig 2%
Oppervlakte:    580.367 km² (ongeveer 14x Nederland)
Samenstelling bevolking:   Kikuyu 22%, Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 12%, 

Kamba 11%, Kisii 6%, Meru 6%, overig Afrikaans 15%,  
niet-Afrikaans (Aziatisch, Europees, and Arabisch) 1%

Levensverwachting:   55,6
Alfabetisme onder  
volwassenen:   85%
Stedelijke bevolking:  22%
Officiële landstaal:   Engels en Swahili

1.  Kenia: economie  
en maatschappij

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij 
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1.1 Kenia
Kenia ligt in het oosten van Afrika. Het is een groot 
land waar bijna veertig verschillende etnische 
groepen wonen. Kenia ligt centraal in Afrika en heeft 
veel buurlanden. Het land grenst aan Tanzania, 
Oeganda, Sudan, Ethiopië, Somalië en de Indische 
Oceaan. Kenia is een belangrijk land voor de 
regionale handel en internationale samenwerking. 
Het is een agrarisch land, dat betekent dat de meeste 
mensen in de landbouw werken. De producten die 
worden verbouwd zijn bijvoorbeeld tarwe, suiker, 
ananas, katoen, koffie en thee. Deze producten zijn 
voor eigen gebruik maar worden ook aan andere 
landen verkocht. 

Sinds de jaren ’80 is toerisme de belangrijke bron 
van inkomsten in Kenia. Toeristen bezoeken in Kenia 
vaak de nationale parken en wildreservaten waar 
bijvoorbeeld leeuwen en olifanten leven. Ook aan de 
kust vind je veel buitenlandse bezoekers. Toeristen 
komen voornamelijk uit westerse landen. Kenia heeft 
de grootste economie van Oost-Afrika. Dat betekent 
dat ze veel handel drijven en veel internationale 
contacten hebben. Het is echter geen rijk land. 
Kenia krijgt veel buitenlandse hulp. De Wereldbank 
heeft zo’n 2 miljard dollar bestemd voor Kenia. De 
Wereldbank is een internationale organisatie die 
geld geeft aan arme landen. Een land krijgt pas 
geld als de regering van het land laat zien dat ze 
zelf ook hun best doen om de situatie in het land te 
verbeteren. Een regering moet zorgen dat het geld 
goed terecht komt, bijvoorbeeld bij het onderwijs of 
bij ziekenhuizen. 

 

Internationale organisaties die geld geven aan 
Kenia willen meer duidelijkheid over waar dat geld 
naartoe gaat. In de ontwikkelingsplannen van 
Kenia ligt de nadruk op bestrijding van corruptie. 
Andere belangrijke dingen waar de regering van 
Kenia aan werkt zijn de bestrijding van armoede 
en analfabetisme, verbetering van de medische 
voorzieningen en van het transportsysteem. Meer 
dan de helft van de inwoners van Kenia leeft onder 
de armoedegrens. Dat betekent dat ze eigenlijk te 
weinig geld hebben om van te leven. Veel gezinnen 
hebben weinig eten, armoedige huizen en veel 
kinderen gaan niet naar school. In Kenia is het 
basisonderwijs gratis maar leerlingen moeten wel zelf 
een schooluniform kopen. 

De basisschool duurt acht jaar. Daarna kunnen 
kinderen nog vier jaar naar de middelbare school. 
Ouders moeten wel betalen voor de middelbare 
school. Kinderen worden regelmatig thuis gehouden 
omdat ze moeten zorgen voor zieke ouders of omdat 
ze geld moeten verdienen voor het gezin. Ze hebben 
vaak baantjes als schoenenpoetser, ze verkopen 
eten op straat of ze bedelen. Meer dan 60 procent 
van de bevolking in Nairobi, de hoofdstad van Kenia, 
woont in sloppenwijken. De film Lost in Africa speelt 
zich af in Kibera, de grootste sloppenwijk in Nairobi.

1.2 Kibera
Kibera is de grootste sloppenwijk van Kenia en een 
van de grootste in heel Afrika. Er wonen tussen 
de 200.000 en 1 miljoen mensen op minder dan 
2 vierkante kilometer. Dat is ongeveer 2 m² per 
persoon, iets groter dan een eenpersoonsbed. De 
wijk ligt 5 kilometer buiten de hoofdstad Nairobi. 

1.  Kenia: economie  
en maatschappij
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De wijk stamt uit de koloniale tijd toen de Engelsen 
de baas waren in Kenia. In die tijd leefden 
bevolkingsgroepen gescheiden. De Engelse 
kolonisten wilden niet in dezelfde wijken wonen als 
de lokale bevolking. Verschillende etnische groepen 
kregen door de Engelsen een plek aangewezen waar 
ze moesten wonen. Een groep Sudanezen kreeg een 
gebied op de heuvels buiten Nairobi aangewezen. 
Daar ontstond de sloppenwijk Kibera. Omdat huizen 
in Nairobi heel duur zijn, kwamen er steeds meer 
mensen in het goedkope Kibera wonen. 

1.3 Ontstaan van sloppenwijken
Sloppenwijken ontstaan door verschillende factoren, 
o.a. extreme armoede op het platteland, verkrotting 
van stadswijken door economische achteruitgang, 
het ‘wegstoppen’ van ongewenste groepen uit de 
stad (inheemsen, minderheden) en natuurrampen 
die mensen van hun woonplaats verdrijven. Vaak is 
de sloppenwijk een ‘overloopgebied’: nieuwkomers 
(bijvoorbeeld van het platteland) proberen via de 
sloppenwijken een plek in de stadseconomie te 
krijgen. De huizen zijn gemaakt van goedkope 
materialen zoals karton, leem en golfplaten. De 
regering erkent de woningen in Kibera niet. De 
bewoners worden zomaar uit hun huis gezet en de 
huizen worden vernietigd als de overheid dat besluit. 
Dit is echter in strijd met de mensenrechten. In 
eerste instantie gaat het hierbij om recht op goede 
huisvesting, dat vastgelegd is in het Internationaal 
VN-Verdrag voor Economische, Sociale en Culturele 
Rechten. 

Armoede, criminaliteit en ziekte komen veel voor in 
de wijk. Er heerst hoge werkloosheid en de meeste 

mensen werken in de informele sector. De informele 
sector omvat de niet-officiële banen. Deze banen 
zijn niet geregistreerd bij de overheid. Als je werkt 
in de informele sector heb je dus geen bescherming 
van de overheid als je bijvoorbeeld ziek wordt of je 
baan kwijtraakt. Vaak heb je ook geen vast inkomen 
en verdien je dus niet altijd genoeg geld. In de wijk 
zijn heel weinig sociale voorzieningen zoals scholen, 
ziekenhuizen en stromend water. In Kibera worden 
veel alcohol en drugs gebruikt, ook door kinderen en 
jongeren. Afval wordt op straat en in het (drink)water 
gedumpt, waardoor veel mensen ziek worden. 

Aan de andere kant is Kibera ook een wijk vol kunst 
en cultuur. Muziek en dans spelen een belangrijke rol 
in het dagelijks leven in de sloppenwijk. Ook worden 
er veel films gemaakt over de inwoners van Kibera, 
steeds vaker ook door de inwoners zelf. Als je meer 
wilt weten over Kibera kun je bijvoorbeeld kijken naar 
de films Good Fortune of Meet the Muthuku’s.

1.4 Mensenrechtensituatie
De nieuwe Grondwet van Kenia uit 2010 
moet de burgers beter beschermen tegen 
mensenrechtenschendingen. In werkelijkheid gaan 
de schendingen van mensenrechten gewoon door. 

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij 
het vertonen van mensenrechtenfilms op school.
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Geweld
Mensen in sloppenwijken zijn kwetsbaar omdat deze 
wijken officieel niet bestaan en de bewoners dus 
niet geregistreerd zijn. De overheid voelt zich niet 
verantwoordelijk voor bescherming van de mensen 
in de sloppenwijken en ook niet voor voorzieningen 
zoals drinkwater en sanitair. De overheid wil de 
sloppenwijken het liefst laten verdwijnen. Nu en dan 
worden er tientallen woningen letterlijk uit de weg 
geruimd door bulldozers, zonder dat de bewoners 
andere woningen krijgen toegewezen. Omdat deze 
bewoners geen ‘gewone’ woning kunnen betalen 
blijft het probleem bestaan. Protest is niet mogelijk of 
wordt met geweld onderdrukt. Geweld door de politie 
tegen onschuldige burgers wordt vaak niet bestraft 
Een ander groot probleem in de sloppenwijken is 
de onveiligheid van vrouwen en meisjes. Vrouwen 
en meisjes voelen zich over het algemeen erg 
onveilig in sloppenwijken en zijn vaak slachtoffer van 
verkrachtingen. Verkrachting is volgens de wet geen 
geweld.

Corruptie
Een ander groot probleem is corruptie. Het omkopen 
van agenten door criminele bendes gebeurt in Kenia 
nog regelmatig. Een bende betaalt bijvoorbeeld geld 
aan een agent zodat deze agent geweld en criminele 
activiteiten van de bende door de vingers ziet en ze 
er niet voor oppakt. Burgers vertrouwen de politie niet 
en voelen zich niet door hen beschermd. De overheid 
van Kenia heeft beloofd om wat aan de corruptie 
te doen door hoge straffen te geven aan corrupte 
ambtenaren. Ook willen ze strenger controleren waar 
het geld van de overheid heen gaat. Bovendien zou 
een verhoging van de salarissen kunnen helpen. Als 
agenten en andere ambtenaren goed betaald zouden 
worden, zouden ze zich minder snel laten omkopen.  
Dat extra geld hebben ze dan niet meer zo hard 
nodig. Ondanks de beloofde maatregelen is corruptie 
in Kenia nog steeds op grote schaal aanwezig. 

1.  Kenia: economie  
en maatschappij
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In Kenia wonen veel weeskinderen en velen van 
hen leven op straat. Naar schatting zijn er 300.000 
straatkinderen in Kenia. Vaak hebben deze kinderen 
hun ouders verloren aan aids of ander ziekten zoals 
tuberculose of malaria. Kinderen met zieke ouders 
zorgen vaak voor het gezin en gaan niet naar 
school. Straatkinderen hebben vaak een gevaarlijk 
leven. Ze kunnen betrokken raken bij criminele 
bendes, komen in aanraking met drugs en geweld, 
worden gediscrimineerd en leven in onhygiënische 
omstandigheden waardoor ze vaak zelf ziek worden. 
Er zijn in Kenia veel tehuizen waar deze kinderen 
terecht kunnen. Helaas is ook in tehuizen niet altijd 
genoeg zorg voor de kinderen. Bovendien zijn er lang 
niet genoeg tehuizen om alle weeskinderen op te 
vangen.

Volgens het Internationale Verdrag voor de Rechten 
van het Kind hebben kinderen het recht om op te 
groeien in een veilige omgeving waar goed voor ze 
gezorgd wordt. In het verdrag staat bijvoorbeeld: 

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 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.

Niet voor alle kinderen zijn deze rechten 
vanzelfsprekend. Door adoptie is het voor sommige 
kinderen mogelijk om op te groeien in een gezin en 
een kans op een betere toekomst. In 2010 zijn er 705 
kinderen uit buitenlandse gezinnen in Nederlandse 
adoptiegezinnen geplaatst, van wie 22 kinderen uit 
Kenia. Regelgeving voor adoptie is in Nederland 
afgestemd op internationale afspraken, Zo heeft 
Nederland zich net als bijvoorbeeld Denemarken 
aangesloten bij een internationaal adoptieverdrag: 
het Haags Adoptieverdrag. Deze afspraken moeten 
ervoor zorgen dat er bij adoptie altijd vanuit het 
belang van het kind gehandeld wordt. 

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

2.  Weeskinderen  
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2.  Weeskinderen  
en adoptie

Als iemand in een westers land een kind uit Afrika wil 
adopteren, moet er een heleboel gebeuren. Adoptie-
eisen zijn steeds strenger geworden. Organisaties 
willen er zeker van zijn dat kinderen in een stabiel 
gezin terechtkomen. Adoptie ouders moeten kunnen 
aantonen dat ze waarschijnlijk niet gaan scheiden, 
niet te oud zijn als ze het kindje adopteren en niet 
opeens zeggen dat ze het kindje niet meer willen. 
Deze strenge regels moeten ervoor zorgen dat 
geadopteerde kinderen in een veilige omgeving 
terechtkomen. De leefomstandigheden van het kind 
moeten na de adoptie immers beter worden dan vóór 
de adoptie. 

Mensen die per sé een kind willen adopteren maar 
niet via de officiële manier in aanmerking komen, 
kunnen soms op een illegale manier aan een kind 
komen. Deze adoptie is niet gecontroleerd. Er is 
dan vaak onduidelijkheid waar het kind vandaan 
komt en waar het terechtkomt. De regering in Kenia 
keurt illegale adoptie af en heeft strenge wetten 
aangenomen waarmee illegale handel in kinderen 
moet worden bestreden. 

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij 
het vertonen van mensenrechtenfilms op school.8
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Ontwikkelingswerk is bedoeld om mensen in 
derdewereldlanden te helpen met het verbeteren 
van hun leefomstandigheden. In deze landen zijn 
vaak problemen met bijvoorbeeld het onderwijs, de 
gezondheidszorg en de economie. Niet iedereen kan 
naar school en veel mensen kunnen een dokter of 
het ziekenhuis niet betalen. 

In sloppenwijken als Kibera wordt veel 
ontwikkelingswerk gedaan door niet-
gouvernementele organisaties (NGO’s). Deze 
organisaties zijn onafhankelijk van de overheid 
en zetten zich in voor maatschappelijke doelen, 
bijvoorbeeld gezondheidszorg, milieu of het 
bevorderen van mensenrechten. NGO’s werken 
vaak zowel in hun eigen land als in andere landen. 
Denk aan de Nederlandse organisatie War Child die 
wereldwijd kinderen in oorlogslanden helpt. 

NGO’s werken in ontwikkelingslanden vaak aan één 
of meerdere projecten. Ze betalen dat uit donaties 
van bijvoorbeeld bedrijven. Misschien helpen jij of 
je ouders ook wel mee aan ontwikkelingsprojecten 
door geld te geven aan bijvoorbeeld Oxfam Novib of 
Artsen Zonder Grenzen. 

NGO’s doen veel verschillende soorten werk. De 
ene bouwt bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen 
terwijl de andere kinderen met een oorlogstrauma 
helpt. Sommige projecten proberen kinderen te 
ondersteunen door activiteiten met ze te doen zoals 
sporten, toneelspelen, tekenen, muziek maken 
of acrobatiek. Deze activiteiten zorgen ervoor 
dat kinderen die een zwaar leven hebben toch 
leuke dingen kunnen doen en ‘kind’ kunnen zijn. 

Bovendien helpen de projecten om kinderen van de 
straat te houden. Ook bied je ze een kans om hun 
talenten te ontwikkelen en geef je ze zelfvertrouwen 
en toekomstperspectief. De Kibera Hamlets, de 
acrobatengroep uit de film, bestaat in het echt ook. 
Informatie over de organisatie vind je op: 
http://www.kiberahamlets.org

3. Ontwikkelingswerk

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij 
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ontwikkelingslanden kunnen helpen met het 
behalen van de andere millenniumdoelen. 
Bijvoorbeeld door meer ontwikkelingshulp te geven, 
schulden te verlichten en door het wegnemen van 
handelsbarrières. Hierdoor krijgen de arme landen 
meer mogelijkheden hun producten te exporteren 
naar de rijke landen.
  Kijk voor meer informatie op 

www.millenniumdoelen.nl.

Links voor verdere informatie
Informatie over mensenrechten en de 
mensenrechtensituaties per land:

www.amnesty.nl | www.amnesty.nl/landenpagina | 
www.amnesty.nl/encyclopedie

Informatie over Kenia:
www.africantrails.nl/kenia> bevolking, economie

Informatie over Kibera: 
nl.wikipedia.org/wiki/Kibera
www.slumstories.org/episodes

Een website die Afrika verbindt met de westerse 
samenleving door op eigentijdse manier informatie te 
verschaffen over Afrikaanse cultuur is  
www.thisisafrica.me. Op deze website vind je ook 
bijzondere fotoreportages en korte films over het 
leven in Kibera. 

Informatie en filmpje over verstedelijking:
http://nos.nl/artikel/122103-verstedelijking-de-feiten.
html

 

 
 

Voor meer (Nederlandse) voorbeelden van  
ontwikkelingsorganisaties die met kinderen 
werken kun je bijvoorbeeld kijken op:

www.warchild.nl
www.unicef.nl
www.respo.org
www.dance4life.nl
www.amnesty.nl
amnesty.nl/landenpagina
amnesty.nl/encyclopedie
http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/
sloppenwijk
http://www.amnesty.org/en/library/info/
AFR32/006/2010/“Kenya: Risking rape to reach a 
toilet: Women’s experiences in the slums of Nairobi, 
Kenya. “
http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/vol23no4/
abolishing-fees.html

Informatie over Kibera  
(incl. muziekfragmenten uit Kibera)
www.ikonrtv/daw/uitzending.asp? 
lIntItem=1&lIntEntityId=57

Informatie over adoptie
http://www.adoptie.nl/ 
(Stichting Adoptievoorzieningen)
www.stichtingafrika.nl 
(Stichting Afrika, adoptie van kinderen uit Afrika, 
waaronder Kenia)

UNICEF, informatie over kinderrechten
www.unicef.org
www.unicef.nl

www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten/
(Kinderrechtenverdrag)
www.unicef.org/publications/index_34146.html(Child 
protection information sheet)
www.unicef.org/wcaro/soac08/report/report.php(The 
state of Africa’s children)

UN-HABITAT, informatie over Nairobi
www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.
aspx?publicationID=2791
www.unhabitat.org

War Child
www.warchild.nl
www.kidsforwarchild.nl

MovieSquad
MovieSquad, een initiatief van EYE Film Instituut 
Nederland, is de kinder- en jongerenjury van de 
diverse filmfestivals in Nederland. De juryleden 
bekijken een omvangrijke selectie festivalfilms; de 
film die hun het best bevalt krijgt de MovieSquad 
Award uitgereikt. Deze film maakt tevens kans 
opgenomen te worden in een van de filmeducatieve 
programma’s van EYE, zoals MovieZone  
(www.moviezone.nl).

4.  Bronnen en links 
voor meer informatie

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij 
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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.

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.

5. 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. Het verdrag bestaat uit 
54 artikelen, met rechten en plichten van kinderen, 
ouders en regeringen. Welke rechten en plichten zijn 
dat? Hieronder zie je een aantal belangrijke artikelen 
uit het Verdrag.

Movies that Matter @ school begeleidt en adviseert bij 
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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.    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.

6.  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.
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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 
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Colofon

 
Redactie
Sofia Stolk (auteur)
Hans Vasse (redacteur)
 
Ontwerp
Sazza

Vormgeving
Gezamenlijk Corvee

Movies that Matter Educatie
Margreet Cornelius (productie)  
Sabrine Pouwels (didactiek)  
Mirjam van Campen (projectcoördinatie) 

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

Deze lesbrief is alleen te gebruiken voor educatieve doeleinden.
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