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You gotta fight for human rights

Categorie
Helpende handen

Aantal deelnemers
Vijf tot twaalf

Leeftijd
12-16 jaar

Duur / aantal bijeenkomsten
Twee bijeenkomsten van anderhalf uur en één van 
een uur en drie kwartier

Auteur
Lisa Borgerhoff-van den Bergh

KORTE BESCHRIJVING
Dit item gaat over mensenrechten. De deelnemers staan hier 
in eerste instantie bij stil naar aanleiding van filmpjes en de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit wordt 
ook gekoppeld aan de actualiteit. Daarna ontdekken ze wat 
recht en gerechtigheid te maken hebben met God, aan de 
hand van verschillende versies van een psalm. Vervolgens 
geven ze op een creatieve manier uiting aan hun beeld van 
een rechtvaardige wereld. In de tweede bijeenkomst staan 
de jongeren stil bij de rol van de kerk, naar aanleiding van een 
lied van Schrijvers voor Gerechtigheid. Ze verdiepen zich in 
vreemdelingendetentie, met behulp van een aantal filmpjes, 
websites en teksten. Ook worden ze uitgenodigd om zelf iets 
concreets te doen voor een organisatie die zich inzet voor 
mensenrechten. Daarvoor wordt ook de derde bijeenkomst 
gebruikt.

DOEL
• De deelnemers maken kennis met mensenrechten in de 

vorm van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens.

• De deelnemers beseffen dat de Bijbel oproept om recht te 
doen aan mensen van wie de rechten worden geschonden. 

• De deelnemers denken na over een rechtvaardige wereld 
en verwerken dit op een creatieve manier.

• De deelnemers verdiepen zich in vreemdelingendetentie. 

• De deelnemers bereiden een concrete actie voor ten bate 
van een organisatie die zich inzet voor mensenrechten.

VERANTWOORDING
Als het om mensenrechten gaat, zijn we in Nederland erg 
bevoorrecht. Overheid en rechtssysteem zijn gericht op 
bescherming en veiligheid van burgers en dit wordt streng 
nageleefd. Zo geniet vrijwel iedereen van een huis, eten, 
drinken, onderwijs, gezondheidszorg, vrijheid, gelijkheid en 
vrije meningsuiting. Hierdoor hebben Nederlandse jongeren 
zelf weinig te maken met schending van mensenrechten. 

De Bijbel roept ons echter op om recht te doen aan mensen 
van wie de rechten worden geschonden en om voor hen op 
te komen. Dit item is bedoeld om jongeren hierin een voorzet 
te geven en om hen uit te nodigen iets te betekenen voor 
anderen die het minder goed hebben getroffen.

VOORBEREIDING
Praktische voorbereiding
• Lees het hele item goed door, inclusief de bijlagen.
• Bekijk ook alle filmpjes.
• Ga na wat je eigen gemeente of parochie doet met 

mensenrechten. Bekijk bijvoorbeeld de website of het 
informatieboekje, informeer bij de diaconie, enzovoort.

• Is er geen internetverbinding beschikbaar tijdens de 
bijeenkomst? Download dan de filmpjes voor later gebruik.

• Voor de tweede bijeenkomst: Maak vier 'hoekjes' voor de 
Verdieping, zoals hieronder aangegeven. Voorzie elk 
hoekje van een briefje met het bijbehorende cijfer. Let op: 
voor elk hoekje heb je een computer (of eventueel een 
tablet) met internetverbinding nodig. 
1.  Hoekje waar het volgende filmpje klaarstaat:  

youtu.be/bnRq09Xjo3s.
2.  Hoekje waar het volgende filmpje klaarstaat:  

youtu.be/XUsh2RNDf3k. Leg in dit hoekje ook een 
kopie van bijlage 9 en 10.

3.  Hoekje waar de volgende website klaarstaat:  
www.timetoturn.nl.

4.  Hoekje waar de volgende website klaarstaat: 
 devluchtkerk.nl.

• Leg voor elke bijeenkomst alle benodigdheden klaar.  Test alle apparatuur.

youtu.be/bnRq09Xjo3s
youtu.be/XUsh2RNDf3k
www.timetoturn.nl
devluchtkerk.nl
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You gotta fight for human rights

Persoonlijke voorbereiding 
Met behulp van deze vragen kun je je ook persoonlijk 
voorbereiden op de bijeenkomsten:
• Sta je weleens stil bij (het belang van) mensenrechten?
• Welk mensenrecht gaat jou aan het hart? 
• Heb je het debat gevolgd rondom vreemdelingendetentie 

en de Vluchtkerk? Zo ja, wat vind je hiervan? Zo nee, 
waarom niet? 

• Vind je dat kerk en mensenrechten iets met elkaar te 
maken hebben? Waarom wel of niet?

• Inspireert jouw geloof je om bezig te zijn met het thema 
mensenrechten? Waarom wel of niet?

BENODIGDHEDEN
Eerste bijeenkomst
• Kopieën van bijlage 1, 2 en 7 voor alle deelnemers;
• Apparatuur om de videofragmenten te kunnen afspelen 

(bijvoorbeeld een computer met internetverbinding en 
een beamer met scherm en geluidsboxjes);

• Bij voorkeur een tweede computer met internetverbinding 
(zodat je bij de Verdieping twee verschillende filmpjes 
kunt afspelen);

• Kranten en tijdschriften;
• Enkele vellen papier (A3-formaat);
• Scharen en lijm of plakstiften;
• Pennen of stiften; 
• Enkele kopieën van bijlage 3, 4, 5 en 6;
• Extra materiaal voor de creatieve verwerking, bijvoorbeeld: 

- Papier en karton (A3-formaat);
- Meer kranten, folders en tijdschriften;
- Eventueel nog wat decoratiemateriaal;
- Verf en kwasten;
- Schorten of oude overhemden met lange mouwen;
- Handdoeken die goed vuil mogen worden;
- Potjes met water of terpentine (om de verf in op te lossen 

als je klaar bent); 
- Klei;
- Placemats om op te kleien.

Tweede bijeenkomst
• Kopieën van bijlage 2, 8 en 11 voor alle deelnemers;
• Apparatuur om de videofragmenten te kunnen afspelen 

(bijvoorbeeld een computer met internetverbinding en 
een beamer met scherm en geluidsboxjes);

• Zo mogelijk nog drie andere apparaten met internetverbin-
ding (zie Praktische voorbereiding), eventueel met enkele 
hoofdtelefoons. 

• Pennen en schrijfpapier.

Derde bijeenkomst
• Eventueel kopieën van bijlage 13 voor alle deelnemers;
• Mogelijk extra benodigdheden voor de actie, afhankelijk van 

wat er tijdens de tweede bijeenkomst is afgesproken.

PROGRAMMA
Eerste bijeenkomst
10 minuten
Opening
Heet de deelnemers welkom en bied eventueel iets te drinken 
aan. Maak zo nodig een voorstelrondje. 

Vertel de jongeren dat ze gaan kijken naar een videoclip over 
opkomen voor rechten. Deel kopieën van bijlage 1 uit en laat 
het nummer 'Fight for your right' van de Beastie Boys zien 
(youtu.be/eBShN8qT4lk). Stop op 3:10. Laat de jongeren 
daarna de vraag onder aan de bijlage bespreken met degene 
naast hen.

Zeg dat feesten misschien leuk kan zijn, maar dat het niet iets 
is waar we 'recht' op hebben. Vertel dat dit item gaat over 
dingen waar mensen wél recht op hebben. Vertel kort iets over 
de opzet van dit item (zie korte beschrijving). 

20 minuten
Verkenning 
Deel kopieën uit van bijlage 2. Geef de deelnemers een paar 
minuten de tijd om deze door te nemen (in ieder geval de 
inleiding). Laat vervolgens het filmpje over mensenrechten 
zien (youtu.be/7HNepvmLAWI). 

Zeg dat je nu een link wilt leggen naar de actualiteit. Deel 
wat kranten uit (bijvoorbeeld één per persoon) en leg enkele 
vellen A3-papier, scharen, lijm en pennen of stiften neer. 
Leg uit wat de bedoeling is: ze moeten met elkaar binnen 
tien minuten tien teksten zien te vinden die te maken 
hebben met een of meer van de mensenrechten. Die teksten 
moeten ze uitknippen en op het papier plakken. Vervolgens 
moeten ze erbij schrijven om welke mensenrechten het gaat 

youtu.be/eBShN8qT4lk
youtu.be/7HNepvmLAWI


(dat kunnen er dus ook meerdere per tekst zijn). Ze mogen 
individueel zoeken of in paren. 

Geef duidelijk aan wanneer ze mogen beginnen, bijvoor-
beeld door af te tellen, en geef hun exact tien minuten de 
tijd. Bekijk na afloop samen welke berichten de deelnemers 
hebben gevonden. 

20 minuten
Verdieping 
Vertel dat er ook een link is tussen mensenrechten en de 
Bijbel. Met name in het Oude Testament presenteert God 
zich als een Rechter die erop toeziet dat er recht wordt 
gedaan op aarde. Er is vooral veel aandacht voor kwetsbare 
mensen als wezen, vreemdelingen en weduwen. In de 
Psalmen alleen al komt het woord "recht" 55 keer voor. 

Geef aan dat je wilt inzoomen op Psalmen 72 om te kijken wat 
de Bijbel zegt over recht en gerechtigheid op aarde. De deel-
nemers mogen zelf kiezen of ze dat individueel willen doen of 
in paren, en ze mogen ook zelf kiezen op welke manier:
• Lezen in De Nieuwe Bijbelvertaling;
• Lezen in de Groot Nieuws Bijbel;
• Lezen in de Engelse Good News Bible;
• Lezen van de berijmde versie uit het Liedboek;
• Luisteren naar de versie van Psalmen Voor Nu;
• Luisteren naar de versie van The Psalm Project.

Zorg dat de twee nummers te beluisteren zijn (youtu.be/
yR0d2Dgjr2Y en youtu.be/sEUWaW-3vxo). Geef de jongeren 
die de psalm willen lezen, een kopie van bijlage 3, 4, 5 of 6 
(afhankelijk van welke versie ze willen lezen). Geef iedereen 
een pen en een kopie van bijlage 7. 

Laat de deelnemers de psalm lezen of beluisteren en de 
vragen op het werkblad beantwoorden. Bespreek na afloop 
samen de antwoorden.

30 minuten
Verwerking
Zeg dat bijna iedereen wel verlangt naar een rechtvaardige 
wereld. Wat voor beeld hebben de deelnemers daarbij? Geef 
aan dat ze daar nu zelf op een creatieve manier uiting aan 

mogen geven. Daarbij kunnen ze inspiratie putten uit 
Psalmen 72, uit de gevonden krantenartikelen of uit de lijst 
met mensenrechten (zie bijlage 2). De vorm mogen zelf kiezen. 
Bied zo nodig een opstapje aan door enkele opties aan te reiken:
• Een lied;
• Een gebed;
• Een tekening of schilderij (bijvoorbeeld met een beeld uit 

Psalmen 72);
• Een 'vertaling' van Psalmen 72 in eigen woorden;
• Een gedicht;
• Een brief (bijvoorbeeld aan God, aan de schrijver van 

Psalmen 72 of aan iemand uit een krantenartikel);
• Een collage (bijvoorbeeld van een ideaal land waar ieder-

een goed wordt behandeld); 
• Een boetseerwerk.

Als de deelnemers iets anders bedenken, dan mag dat 
natuurlijk ook. Het belangrijkste is dat ze een link leggen met 
mensenrechten. Doe zelf ook mee bij dit onderdeel.

10 minuten
Afsluiting 
Vraag de jongeren om hun creaties kort te presenteren.

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Nodig hen uit voor de volgende bijeenkomst.

Tweede bijeenkomst
10 minuten
Opening
Heet de deelnemers welkom en bied eventueel iets te drinken 
aan. Kom nog even terug op de eerste bijeenkomst. Kan een 
van de jongeren die bijeenkomst samenvatten in enkele 
zinnen?

Laat het lied 'God met ons' van Amanda Lock horen (youtu.be/ 
BTRWhdrc_ME). Vertel erbij dat dit één van de nummers is 
van Schrijvers voor Gerechtigheid. Dat is een groep van 
vijftien liedschrijvers die verlangen naar een rechtvaardige 
wereld. Ze geloven dat iets wat je zingt invloed heeft op wat 
je gelooft en op hoe je leeft. Daarom hebben ze nummers 
geschreven over gerechtigheid. Die kunnen ook in de kerk 
worden gezongen. 

You gotta fight for human rights
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10 minuten
Verkenning 
Deel kopieën uit van bijlage 2. Vertel dat Schrijvers voor 
Gerechtigheid wil dat er in de kerk meer aandacht komt voor 
mensenrechten. Bespreek dit kort met elkaar. Stel bijvoor-
beeld de volgende gespreksvragen.
• Vind je dat kerken zich moeten bezighouden met mensen-

rechten?
• Welke aanwijzingen vind je daarvoor in de Bijbel of in 

christelijke denkbeelden?
• Weet je met welke mensenrechten je eigen kerk zich 

bezighoudt?

50 minuten
Verdieping 
Vertel dat je nu wilt stilstaan bij een actueel thema op het vlak 
van mensenrechten, namelijk vreemdelingendetentie. Dat wil 
zeggen dat mensen zonder verblijfsvergunning in de gevange-
nis worden gezet zonder dat ze iets strafbaars hebben gedaan; 
ze moeten daar wachten op behandeling van hun asielverzoek 
of op uitzetting. Geef aan dat je een aantal filmpjes, websites 
en teksten hebt verzameld over dit onderwerp. Zeg erbij dat die 
allemaal zijn gemaakt door mensen die zich vanuit hun christe-
lijk geloof betrokken voelen bij mensen aan wie geen recht 
wordt gedaan.

Deel kopieën uit van bijlage 8 en laat de deelnemers alle 
onderdelen daarop afwerken. Verdeel de jongeren over de vier 
hoekjes (in twee- of drietallen). Zie Praktische voorbereiding. 
Geef steeds na 10 minuten aan dat iedereen moet door-
schuiven naar het volgende onderdeel. Ze moeten de volgorde 
op de bijlage aanhouden; na punt 4 volgt punt 1. Voor het 
gemak hieronder nog een keer alle hoekjes op een rij:
1.  Hoekje met het volgende filmpje: youtu.be/bnRq09Xjo3s.
2.  Hoekje met bijlage 9 en 10 plus het volgende filmpje: 

youtu.be/XUsh2RNDf3k.
3.  Hoekje met de volgende website: www.timetoturn.nl.
4.  Hoekje met de volgende website: devluchtkerk.nl.

Bespreek plenair wat de deelnemers hebben gezien. Stel 
bijvoorbeeld de volgende gespreksvragen:
• Hoe vond je het om deze dingen te zien en te lezen?
• Was er iets wat je raakte? Zo ja, wat dan? En waardoor 

kwam dat dan?

• Wat merk je van de motivatie van de verschillende 
initiatiefnemers?

Maak vervolgens een terugkoppeling naar hun eerdere 
bevindingen. Hoe past een en ander bij wat ze hebben 
geleerd over de Bijbelse opdracht om recht te doen (zie 
Verdieping eerste bijeenkomst)? Kom ook even terug op 
de Verkenning van deze bijeenkomst: de jongeren hebben 
daarin antwoord gegeven op de vraag: "Vind je dat kerken 
zich moeten bezighouden met mensenrechten?" Zouden 
ze hun antwoord daarop nu willen veranderen? Zo ja, 
hoe dan?

30 minuten
Verwerking 
Vraag de deelnemers om bijlage 2 er weer bij te nemen. 
Geef aan dat je nu wilt inzoomen op één van deze rechten. 
De jongeren mogen zelf kiezen welk recht. Wat springt er 
voor hen uit? Laat hen samen beslissen.

Deel pennen uit en kopieën van bijlage 11. Geef aan dat ze 
online op zoek moeten gaan naar informatie over een 
organisatie die zich bezighoudt met het mensenrecht van 
hun keuze. Geef daarvoor zo nodig suggesties (zie bijlage 12). 
Verdeel de jongeren over de vier internetplaatsen (in twee- 
of drietallen). Wijs elke internetplaats een andere vraag van 
bijlage 11 toe. Laat de vragen zo concreet mogelijk beant-
woorden. 

Bespreek daarna plenair wat de jongeren hebben gevonden. 

Geef aan dat de derde bijeenkomst bedoeld is voor een actie 
ten bate van deze organisatie. Vraag de deelnemers om 
tussen deze en de volgende bijeenkomst vast na te denken 
over een actie. Wat zouden de jongeren als groep kunnen en 
willen doen (structureel of eenmalig)? Wat zou de gemeente 
of parochie kunnen doen?

5 minuten
Afsluiting 
Toon de videoclip van het nummer 'Hands' van Jewel (youtu.be/ 
AfsS3pIDBfw). Vertel erbij dat ze zingt dat wij de handen van 
God zijn en dat wij gebroken mensen mogen bemoedigen en 
helpen. Spreek na het lied een amen uit.

You gotta fight for human rights
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Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Nodig hen uit voor de volgende bijeenkomst.

Derde bijeenkomst
5 minuten
Opening
Heet de deelnemers welkom en bied eventueel iets te drinken 
aan. Kom nog even terug op de vorige bijeenkomst(en).

Open met het volgende citaat: "If you lose hope, somehow you 
lose the vitality that keeps life moving, you lose that courage 
to be, that quality that helps you go on in spite of it all. And so 
today I still have a dream." Geef eventueel ook de vertaling: 
"Als je de hoop verliest, dan verlies je ook de levenskracht die 
het leven in beweging houdt, dan verlies je de moed om er te 
zijn, de eigenschap die je helpt om ondanks alles door te gaan. 
En dus heb ik vandaag nog steeds een droom."

Vraag de deelnemers of ze weten wie dit heeft gezegd. Het 
antwoord is Martin Luther King, een beroemde Amerikaanse 
dominee die zich met hart en ziel inzette voor de burgerrechten-
beweging, tegen racisme in Amerika. Hij is vermoord, maar 
heeft veel bereikt.
 
80 minuten
Verwerking 
Kom nog even terug op het einde van de vorige bijeenkomst. 
Hebben de jongeren al ideeën voor een actie? Zo ja, geef hun 
dan nu de gelegenheid om hun ideeën uit te werken. Zo nee, 
vraag hun dan nu om met ideeën te komen. Help hen zo nodig op 
weg. Geef bijvoorbeeld aan dat mensenrechtenorganisaties op 
hun website vaak suggesties geven voor acties (vaak onder een 
kop als "meedoen", "doe mee", "wat kan ik doen" of "acties").  
Soms worden daarbij ook specifieke mogelijkheden genoemd 
voor jongeren of scholieren. Of geef zelf voorbeelden van 
mogelijke acties: brieven schrijven (bijvoorbeeld naar gevange-
nen of vervolgde christenen); bidden; handtekeningen verzame-
len; een verkoopactie; kledingruil (als statement tegen oneerlijk 
geproduceerde kleding); een etentje met uitsluitend fairtrade-
producten (als statement tegen oneerlijk geproduceerd eten); 
een filmavond met discussie en/of quiz (voor de hele gemeente); 
collecteren; enzovoort. Als het gekozen mensenrecht te lastig 
blijkt en geen geschikte ideeën voor acties oplevert, laat de 
deelnemers dan gaan voor een tweede keus.

Benoem dat het mooi zou zijn als de christelijke motivatie van 
de deelnemers ook duidelijk kan worden in de actie. Vraag de 
jongeren naar hun ideeën hiervoor. Geef zo nodig enkele voor-
beelden: zoiets zou kunnen met woorden (ze zouden tijdens 
de actie kunnen uitleggen waarom ze het doen), maar bijvoor-
beeld ook door het dragen van T-shirts met de naam van de 
gemeente of parochie erop. 

Deel pennen en schrijfpapier uit en maak samen een actieplan. 
Let erop dat het haalbaar is. Daarna kunnen ze eventueel al 
een begin maken met de voorbereiding. 

Waarschijnlijk zijn er na deze bijeenkomst nog extra voorbe-
reidingswerkzaamheden nodig. Dat is afhankelijk van de actie 
die de groep in gedachten heeft. Maak dan praktische 
afspraken, bijvoorbeeld met betrekking tot datum, plaats en 
tijd. Zorg dat het iedereen duidelijk is wat er van hem wordt 
verwacht.

5 minuten
Afsluiting 
Lees het gebed in bijlage 13 op, of deel kopieën uit en laat 
iedereen om beurten een zin lezen.

Bedank de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng.

TIP
Ga na of enkele onderdelen van dit item kunnen worden 
gepresenteerd in de gemeente of parochie, bijvoorbeeld in 
de vorm van een kleine expositie. Dat kan extra motiverend 
zijn voor de deelnemers. Ook biedt dit gemeenteleden een 
kijkje in wat er zoal gebeurt tijdens de catechese - en 
wellicht worden ze er zelf ook door aan het denken gezet. 
Wellicht is het voor de gemeente ook een stimulans om 
meer te doen met het thema.

Je kunt dan bijvoorbeeld de creaties presenteren uit de 
Verwerking in de eerste bijeenkomst. Mogelijk kun je ook 
bepaalde bijlagen uit het item presenteren, zoals de teksten 
over vreemdelingendetentie, de verschillende versies van 
Psalmen 72 of zelfs ingevulde werkbladen. Ook kan het leuk 
zijn als de deelnemers een korte terugblik schrijven op wat 
ze hebben gedaan en hoe ze dat hebben ervaren.
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You gotta fight for human rights

BIJLAGEN
1.  Songtekst
2.  Overzicht rechten van de mens
3.  Bijbeltekst 1 
4.  Bijbeltekst 2
5.  Bijbeltekst 3
6.  Liedtekst
7.  Werkblad 1
8.  Instructies
9.  Tekst 1 
10.  Tekst 2
11.  Werkblad 2
12. Overzicht van organisaties 
13. Gebed
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bijlage 1You gotta fight for human rights

SONGTEKST

(You Gotta) Fight for Your Right (To Party)

You wake up late for school.
Man, you don't wanna go.
You ask you mom: "Please?" 
But she still says "No!"
You missed two classes
and no homework.
But your teacher preaches class 
like you're some kind of jerk

You gotta fight for your right to party!

You pop caught you smoking
and he said: "No way!"
That hypocrite smokes two packs a day.
Man, living at home is such a drag.
Now your mom threw away 
your best porno mag.
Busted!

You gotta fight for your right to party!

"Don't step out of this house 
if that's the clothes you're gonna wear!"
"I'll kick you out of my home 
if you don't cut that hair!"
Your mom busted in and said: 
"What's that noise?"
Aw, mom, you're just jealous. 
It's the Beastie Boys!

You gotta fight for your right to party!

Je verslaapt je voor school. 
Man, je hebt echt geen zin.
Je vraagt je moeder: "Alsjeblieft?" 
Maar ze zegt toch "nee."
Je hebt twee lessen gemist 
en geen huiswerk gemaakt.
Maar je docent geeft les 
alsof je één of andere sufferd bent.

Je moet vechten voor je recht om te feesten!

Je pa heeft je rokend betrapt 
en hij zei: "Mooi niet!"
Die hypocriet rookt zelf twee pakjes per dag.
Man, thuis wonen is zo'n duffe boel.
Nu heeft je moeder ook nog 
je favoriete pornoblaadje weggegooid. 
Betrapt!

Je moet vechten voor je recht om te feesten!

"Je gaat het huis niet uit 
als je die kleren draagt!"
"Ik trap je eruit 
als je dat haar niet knipt!"
Je moeder kwam binnenvallen en zei: 
"Wat is die herrie?"
O, mam, je bent gewoon jaloers. 
Het zijn de Beastie Boys!

Je moet vechten voor je recht om te feesten!

Bron: Beastie Boys. (1986). Licensed to Ill [cd]. New York: Def Jam.

Vraag
De jongeren in dit bandje voelen zich behoorlijk benadeeld: ze hebben het idee dat hun veel onrecht wordt aangedaan. 
Heb jij ook weleens het idee dat je niet krijgt waar je recht op hebt? Bespreek dit kort met degene naast je.
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OVERzICHT RECHTEN VAN DE MENS

In het kort: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Mensenrechten zijn de basis van vrijheid, gerechtigheid en vrede. Minachting voor de mensenrechten heeft geleid tot bar-
baarse handelingen. Als mensen niet worden beschermd, is opstand tegen onderdrukking de laatste mogelijkheid. Alle leden 
van de Verenigde Naties hebben zich aan deze verklaring gebonden. Mensenrechten zijn een plicht van iedereen: regering, 
individueel persoon of maatschappelijke organisatie.

1.  Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
2.  De mensenrechten gelden voor wie je maar bent, waar je ook bent.
3.  Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
4.  Slavernij is verboden.
5.  Martelen is verboden.
6.  Je hebt het recht op erkenning voor de wet.
7.  De wet is voor iedereen gelijk.
8.  Als je onrecht is aangedaan, moet je rechtsbescherming krijgen.
9.  Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het land uitgezet.
10.  Je hebt recht op een eerlijke en openbare rechtszaak met een onafhankelijke rechter.
11.  Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.
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.  Als je mensenrechten bedreigd worden, mag je in een ander land asiel vragen.
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 mag uitkomen voor je mening en je mag overal informatie vandaan halen.
20.  Je mag een vereniging oprichten, niemand mag je dwingen ergens lid van te worden. 
21.  Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich verkiesbaar stellen.
22.  Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.
23.  Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk loon. Vakbonden zijn vrij.
24.  Je hebt recht op rust, vrije tijd en betaalde vakantie.
25.  Je hebt recht op voldoende inkomen, zo nodig moet de staat voor je zorgen. 
26.  Je hebt recht op onderwijs.
27.  Je hebt recht om te genieten van kunst en cultuur. Cultuur moet worden beschermd.
28.  Alle regeringen moeten ervoor zorgen dat de mensenrechten worden nageleefd.
29.  De wetten en de democratie moeten de mensenrechten beschermen.
30.  Niets van het bovenstaande mag misbruikt worden om de mensenrechten teniet te doen.

Bron: In het kort: De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. (z.j.) Geraadpleegd op: http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/

in-het-kort-de-universele-verklaring-de-rechten-de-mens.

http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/in-het-kort-de-universele-verklaring-de-rechten-de-mens
http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/in-het-kort-de-universele-verklaring-de-rechten-de-mens
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BIJBELTEKST 1

Psalmen 72 (NBV)

Van Salomo.

Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon.
Moge hij uw volk rechtvaardig besturen,
uw arme volk naar recht en wet.

Mogen de bergen vrede brengen aan het volk
en de heuvels gerechtigheid.
Moge hij recht doen aan de zwakken,
redding bieden aan de armen,
maar de onderdrukker neerslaan.

Moge hij leven zolang de zon bestaat,
zolang de maan zal schijnen,
van geslacht op geslacht.
Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers,
als buien die de aarde doordrenken.

Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien,
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat.
Moge hij heersen van zee tot zee,
van de Grote Rivier tot de einden der aarde.

Laten de woestijnbewoners voor hem buigen,
zijn vijanden het stof van zijn voeten likken.
De koningen van Tarsis en de kustlanden,
laten zij hem een geschenk brengen.

De koningen van Seba en Saba,
laten ook zij hem schatting afdragen.
Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem,
alle volken hem dienstbaar zijn.

Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,
wie arm is, redt hij het leven.

Hij verlost hen van onderdrukking en geweld,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken,
zonder ophouden voor hem bidden,
hem zegen toewensen, dag aan dag.

Er zal overvloed van koren zijn in het land,
zelfs op de toppen van de bergen.
Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon.
Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken
als jong groen op de aarde.

Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam
zal voortleven zolang de zon zal schijnen.
Men zal wensen gezegend te worden als hij,
en alle volken prijzen hem gelukkig.

Geprezen zij God, de Heer,
de God van Israël.
Hij doet wonderen, hij alleen.
Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig.
Moge zijn luister heel de aarde vervullen.
Amen, amen!

Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.
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BIJBELTEKST 2

Psalmen 72 (Groot Nieuws Bijbel)

Uit de bundel van Salomo.

God, verleen de koning uw macht,
laat hij rechtvaardig zijn als u.
Laat hij uw volk besturen
naar recht en billijkheid,
laat hij opkomen voor de verdrukten.
Moge vrede op hen neerdalen van de bergen,
geluk op hen neerkomen van de heuvels.
Laat hij de onderdrukten recht doen,
de armen te hulp komen,
hun onderdrukkers neerslaan.
Dan kunnen zij u dienen, God,
alle geslachten door,
zolang zon en maan bestaan.
Moge zijn bestuur weldadig zijn,
als regen op het gras,
als buien die de grond doordrenken.
Laat de gerechtigheid bloeien
zolang hij regeert;
laat de vrede steeds toenemen
tot de maan ophoudt met schijnen.
Moge hij heersen van zee tot zee,
van het ene eind van de wereld tot het andere.
Laten de trotse nomaden voor hem buigen,
zijn vijanden de grond voor zijn voeten kussen.
Laten de koningen van Tarsis
en de landen van overzee
hem geschenken brengen;
de vorsten van Saba en Seba
hem schatting afdragen.
Moge elke koning zich voor hem buigen,
elk volk zich aan hem onderwerpen.
Hij redt de armen die om hulp roepen,
de onderdrukten die niemand helpt.
Hij ontfermt zich over zwakken en armen,
hij brengt hun bevrijding.
Hij verlost hen van uitbuiters en afpersers,
hun leven is hem alles waard.

Lang leve de koning!
Laat men hem goud uit Seba geven.
Laat men altijd voor hem bidden,
zegen over hem afsmeken,
elke dag opnieuw.
Mogen de akkers overvloedig koren dragen,
tot op de hoogste bergen;
laten zij vruchtbaar zijn als de Libanon,
laat het graan welig groeien
als het gras op de weiden.
Zijn naam zal onsterfelijk zijn,
zijn nageslacht voortbestaan
zolang de zon schijnt.
De volken zullen in zijn voorspoed delen
en zich met hem gelukkig prijzen.

Dank aan God, de Heer,
aan de God van Israël.
Hij verricht grootse daden,
hij alleen.
Dank aan hem, voor altijd,
groot is zijn roem.
Heel de aarde getuigt van zijn macht.
Amen, amen!
Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.
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BIJBELTEKST 3

Psalms 72 (Good News Bible)

Teach the king to judge with your righteousness, O God;
share with him your own justice,
so that he will rule over your people with justice
and govern the oppressed with righteousness.
May the land enjoy prosperity;
may it experience righteousness.
May the king judge the poor fairly;
may he help the needy
and defeat their oppressors.
May your people worship you as long as the sun shines,
as long as the moon gives light, for ages to come.

May the king be like rain on the fields,
like showers falling on the land.
May righteousness flourish in his lifetime,
and may prosperity last as long as the moon gives light.

His kingdom will reach from sea to sea,
from the Euphrates to the ends of the earth.
The peoples of the desert will bow down before him;
his enemies will throw themselves to the ground.
The kings of Spain and of the islands will offer him gifts;
the kings of Sheba and Seba will bring him offerings.
All kings will bow down before him;
all nations will serve him.

He rescues the poor who call to him,
and those who are needy and neglected.
He has pity on the weak and poor;
he saves the lives of those in need.
He rescues them from oppression and violence;
their lives are precious to him.

Long live the king!
May he be given gold from Sheba; 
may prayers be said for him at all times;
may God's blessings be on him always!
May there be plenty of grain in the land;
may the hills be covered with crops,
as fruitful as those of Lebanon.
May the cities be filled with people,
like fields full of grass.
May the king's name never be forgotten;
may his fame last as long as the sun.
May all nations ask God to bless them
as he has blessed the king. 

Praise the Lord, the God of Israel!
He alone does these wonderful things.
Praise his glorious name forever!
May his glory fill the whole world.

Amen! Amen!

This is the end of the prayers of David son of Jesse.
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LIEDTEKST

Psalm 72 (Liedboek voor de Kerken)

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten
 en uw gerechtigheid
 aan 's konings zoon, om uwe knechten
 te richten met beleid.
 Dan ruist op alle bergen vrede,
 heil op der heuvlen top.
 Hij zal geweldenaars vertreden,
 maar armen richt hij op.

2 Zolang de zon des daags zal rijzen,
 de maan schrijdt door de nacht,
 moet al het volk hem eer bewijzen,
 hem loven elk geslacht.
 Hij moge mild zijn als de regen,
 het land tot lafenis.
 Vrede zal bloeien allerwegen,
 totdat geen maan meer is.

3 Heerse van zee tot zee zijn vrede,
 van land tot land zijn lof,
 de volken zullen tot hem treden,
 zijn vijand likt het stof.
 Tarsis en Scheba 's verre stranden,
 brengt hem uw overvloed.
 Gij koningen van alle landen,
 valt deze heer te voet.

4 Hij zal de redder zijn der armen,
 hij hoort hun hulpgeschrei.
 Hij is met koninklijk erbarmen
 hun eenzaamheid nabij.
 Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
 die zijn in vrees verward.
 Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
 Hij draagt hen in zijn hart.

5 Leve de koning in ons midden,
 geef hem Arabisch goud.
 Laten wij daaglijks voor hem bidden,
 nu hij de scepter houdt.
 Het veld zal blinken van het koren.
 Men zal het als een woud
 zelfs op de bergen ruisen horen,
 het ganse land is goud.

6 Bloeie zijn naam in alle streken,
 zolang de zon verrijst.
 Zijn koningschap zij ons een teken
 dat naar Gods toekomst wijst.
 Dat opgetogen allerwegen
 de volken komen saam,
 elkander groetend met de zegen
 van zijn doorluchte naam.

7 Laat ons de grote naam bezingen
 van Hem die Israël leidt,
 want Hij alleen doet grote dingen,
 zijn roem vervull' de tijd.
 Looft God de Heer, Hij openbaarde
 zijn wonderen, zijn eer.
 Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
 Ja, amen, looft de Heer.
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WERKBLAD 1

1.   Waar gaat deze psalm volgens jou over?

2.   Spreekt deze versie van de psalm je aan? Wat wel en wat niet? Leg je antwoord uit.

3.   Is er iets wat je niet snapt? Zo ja, wat dan?

4.   Wat zegt deze psalm over mensenrechten?

5.   Wat zegt deze psalm over God?
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INSTRUCTIES

Vreemdelingendetentie

Je gaat een aantal filmpjes, websites en teksten bekijken over vreemdelingendetentie. Je krijgt steeds na tien minuten een 
seintje dat je moet doorschuiven naar het volgende onderdeel. Iedereen begint bij een ander nummer, maar je moet bij het 
doorschuiven wel de volgorde hieronder aanhouden. Let op: na punt 4 volgt punt 1.

1.  Filmpje 1: 'Blind' 
 > Bekijk het filmpje van Annerike Hekman over vreemdelingendetentie.

2.  Filmpje 2: 'Met open armen'
 > Bekijk de videoclip van Schrijvers Voor Gerechtigheid over de Vluchtkerk.
 > Lees ook de twee teksten die hier liggen:
   - het interview met Annerike Hekman, de maakster van de film 'Blind' (zie boven)
   -  de column van Arjan Plaisier, secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland

3. Website 1: Time to Turn
 Kies wat je wilt bekijken: 
 > Kijk bij "Campagnes" > "Grenzeloos". (Dit is een campagne die aandacht vraagt voor het leven van ongedocumenteerde 
   migranten in Nederland.)
 > Zoek binnen de website op "Jacht op gelukszoekers op Flavor Festival ".

4.  Website 2: Vluchtkerk
 Kies wat je wilt bekijken of lezen: 
 > Bekijk één of meer filmpjes van vluchtelingen (op de startpagina). 
 > Lees één of meer berichten over de Vluchtkerk (onder "het laatste nieuws").
 > Bekijk een documentaire over de Vluchtkerk door twee middelbare scholieren (onder de tab "We are here productions"). 
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TEKST 1

Blind

Op 3 september schuifelden zo'n honderdvijftig geblinddoekte activisten naar het monument op de Dam. Daar legden 
ze bloemen neer en stonden ze stil bij vreemdelingen in detentie. Het bleek een actie van filmmaker Annerike Hekman. 
Zij maakte een film over de tocht. 

Wat hoopte je hiermee te bereiken?
"We wilden zo laten zien dat mensen in Nederland soms worden gereduceerd tot een nummer. Dat maakt het makkelijker 
om hun andere identiteiten, zoals die van moeder, vluchteling, kind of voetballer, te negeren. We hebben het dan over 
uitgeprocedeerde asielzoekers, die vaak niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Zij worden opgesloten in Neder-
landse detentiecentra waarvan talloze rapporten al hebben aangetoond dat de omstandigheden daar mensonterend zijn. 
Wij vinden: of een mens rechten heeft, hangt niet af van een geldig paspoort." 

Bloemen neerleggen bij het monument op de Dam, is dat geen heiligschennis?
"Dat monument herinnert aan een periode uit de geschiedenis waarin hetzelfde gedaan werd bij mensen. Ze werden 
teruggebracht tot een enkelvoudige identiteit, bijvoorbeeld 'Jood' of 'zigeuner'. Dat maakte het mogelijk om hen verder te 
ontmenselijken en uiteindelijk zelfs te doden of vervolgen. Natuurlijk vergelijken we de Nederlandse vreemdelingendetentie 
niet met de Holocaust, maar we hebben in die periode denk ik wel een les geleerd die we dreigen te vergeten. Namelijk dat 
mensen altijd meer zijn dan een nummer op een paspoort."

Hoe ziet een ander detentieregime voor vreemdelingen er volgens jou uit?
"De bewijslast dat detentie absoluut noodzakelijk is, zou om te beginnen bij de overheid moeten liggen. Verder zou de 
overheid serieus werk moeten maken van alternatieven voor vreemdelingendetentie. Zeker kwetsbare groepen - zoals 
kinderen, zwangere vrouwen, of door een oorlogsverleden getraumatiseerde vluchtelingen - zouden niet in aanmerking 
moeten komen voor vrijheidberovende maatregelen als detentie."

Wat heb je met dit project bereikt?
"We hebben om te beginnen veel media-aandacht gegenereerd voor mensen die vaak niet voor zichzelf kunnen spreken. 
Verder blijven bezoekers van de actie met elkaar verbonden via Facebook, en ontstaan er allerlei acties voor deze groep. 
Ook de politiek deed van zich horen: de PvdA en de ChristenUnie beloofden om na de verkiezingen serieus werk te maken 
van een ander vreemdelingenbeleid. Als het nieuwe kabinet gevormd is, gaan we ze daaraan houden."

Bron: Blind. (2012, 6 november). Geraadpleegd op http://www.denieuwekoers.nl/item/110-film-over-vreemdelingendetentie.

http://www.denieuwekoers.nl/item/110-film-over-vreemdelingendetentie
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TEKST 2

PKN ondersteunt Vluchtkerk van harte

In de Vluchtkerk in Amsterdam is een aantal weken hard gewerkt. Deze Vluchtkerk is een gebouw dat al jaren geleden als 
kerk afgestoten werd, daarna klimhal was, en nu dienstdoet als toevluchtsoord voor de voormalige bewoners van het 
tentenkamp in Osdorp.

Een honderdtal asielzoekers kan hier tot eind maart blijven. Het betreft vooral mensen uit Somalië, Soedan en Eritrea.

Moeten ze niet gewoon terug? Ze zijn toch uitgeprocedeerd? Stelt de kerk zich zo niet op als de beruchte linkse kerk? 
Zo simpel is dat niet. De dossiers van deze mensen zijn niet over één kam te scheren.

Sommigen moeten terug maar durven niet vanwege de door hen ingeschatte onveiligheid in het land van herkomst. 
Sommigen willen wel terug maar kunnen niet. In een petitie bepleitten ze niet dat ze allemaal een status moeten krijgen, 
maar dat er een leefbare oplossing komt voor hun probleem en dat, zolang deze er niet is, er door de overheid opvang 
geboden wordt.

Hartverwarmend
Nadat het tentenkamp ontruimd werd, is er snel door een groep jonge mensen, voornamelijk christenen, de opvang in de 
Vluchtkerk gerealiseerd. Er is veel ondersteuning geboden, onder andere door de diaconieën van de Protestantse Kerk in 
Amsterdam. Het is hartverwarmend te zien hoeveel positieve krachten er losgekomen zijn, hier maar ook in een plaats als 
Den Haag waar vergelijkbare ontwikkelingen zich afspelen. In een samenleving waarin veel geklaagd wordt over onver-
schilligheid en asociaal gedrag zijn er ook andere geluiden en andere daden.

Jammer, dat staatssecretaris Teeven, die deel uitmaakt van een regering die ook zorg heeft over agressie en hufterigheid, 
zich over deze actie alleen maar kritisch heeft uitgelaten. Wees blij dat mensen zich zo inzetten voor anderen, ook al vind je 
dat de groep asielzoekers zonder meer moet en ook kan terugkeren.

Individuele gevallen
Aan de andere kant zijn er mensen die vinden dat er al veel eerder kerkasiel had moeten worden gegeven. Zij menen dat de 
kerk laf is en haar verantwoordelijkheid niet neemt. Dat klinkt dapper, maar het is een misvatting van mensen die maar wat 
roepen.

Kerkasiel betreft individuele gevallen, en niet een groep waarvan de dossiers zeer verschillend zijn. Kerkasiel wordt verleend 
als er acuut gevaar dreigt bij uitzetting en waar een reële kans is dat er een oplossing komt. Bovendien is het onjuist wanneer 
de kerk zich tot probleemeigenaar opwerkt van iets wat door de overheid moet worden opgelost. Het is de overheid die zal 
moeten zorgen voor een oplossing.

Eén ding is duidelijk: de straat is geen oplossing. In de eerste helft van 2012 zijn al 5000 mensen op straat terechtgekomen. 
Gelukkig dat er gemeenten zijn die sommigen van hen opvangen, maar er zijn ook mensen 'verdwenen' op de straat en dat is 
voor niemand goed.
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Perspectief
We gaan niet idealiseren. Er zit 'van alles' onder de groep in de Vluchtkerk en ook onder andere groepen asielzoekers. 
Daarom is een goede behandeling van de individuele dossiers hard nodig. Sommigen kunnen inderdaad terug en waar 
mogelijk helpt de kerk mee aan een terugkeer met perspectief. Tegelijk weten we dat dit niet altijd het geval is.

Daarom is het goed dat er zoiets als een Vluchtkerk is. Als Protestantse Kerk ondersteunen we dit initiatief van harte. 
Mensen in de marge zijn ons terecht een zorg.

In de dagen na Kerst lezen we het vluchtverhaal van Maria, Jozef en Jezus. We beseffen dat het Kerstkind begon als 
asielzoeker. Het evangelie is het verhaal van Jezus die omgeven werd door een vreemd mengsel van zieken, gelukzoekers, 
vreemdelingen en zondaars. De kerk mag daar niet van af groeien. 

Dr. Arjan Plaisier is scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Bron: PKN ondersteunt vluchtkerk van harte. (2012, 20 december). Geraadpleegd op http://www.hetgoedeleven.com/

Default.aspx?tabid=240&IndexId=189887.

http://www.hetgoedeleven.com/Default.aspx?tabid=240&IndexId=189887
http://www.hetgoedeleven.com/Default.aspx?tabid=240&IndexId=189887
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WERKBLAD 2

Gekozen organisatie: 

1.  Hoe is de organisatie ontstaan? Door wie is zij opgezet en waarom? Is het iets christelijks?

2.  Wat voor projecten en acties organiseert de organisatie rondom het gekozen mensenrecht? 

3.  Wat vraagt de organisatie voor steun? (Bijvoorbeeld: geld, vrijwilligerswerk, gebed of actie.)

4.  Wat heeft de organisatie bereikt met betrekking tot het gekozen mensenrecht?
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OVERzICHT VAN ORGANISATIES

Algemeen 
• Amnesty International
• De Verenigde Naties (VN)
• Kerk in Actie
• OneMen

Vluchtelingen en asielzoekers
• ZOA Vluchtelingenzorg
• Vluchtelingenwerk
• Time to Turn (campagne 'Grenzeloos')
• Amnesty International (campagne 'Ik schaam me diep')

Vrijheid van godsdienst
• Open Doors
• Stichting de Ondergrondse Kerk

Kinderrechten 
• Unicef
• Compassion
• Red een Kind
• Terre des Hommes
• Edukans

Eerlijke lonen
• Stichting Fair Trade
• Tony's Chocolonely
• Consumentenorganisatie GoedeWaar.nl 
• Schone Kleren Campagne
• Time to Turn (campagne 'Kleedvermaak')

Slavernij / mensenhandel
• Stop the Traffik
• CoMensha 

Vakbonden
• CNV
• FNV
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GEBED

Gebed van Franciscus

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt, 
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd, 
laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt, 
laat mij eenheid stichten. 
Waar twijfel knaagt, 
laat me geloof brengen. 
Waar dwaling heerst, 
laat me waarheid uitdragen. 
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, 
laat me hoop doen herleven. 
Waar droefenis neerslachtig maakt, 
laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt, 
laat me licht ontsteken.

Maak dat wij niet zozeer zoeken 
om getroost te worden 
als wel om te troosten;
om begrepen te worden 
als wel om te begrijpen; 
om bemind te worden 
als wel om te beminnen.

Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken 
en wij worden tot eeuwig leven geboren 
door te sterven.

Amen.

Bron: Gebed van Franciscus. (z.j.) Geraadpleegd op http://www.gnostiek.nl/teksten/christendom/franciscusgebed.html.

http://www.gnostiek.nl/teksten/christendom/franciscusgebed.html

