Mensenrechtenwandeling
Start: Picknickplaats parking cc De Zwaan, dorp 1 Nazareth

Locatie 1: Amnesty International
Je start zo meteen je mensenrechtenwandeling. We organiseren deze wandeling in het kader van de
schrijfmarathon van Amnesty International. Elk jaar in de periode december-januari is het de
bedoeling om door middel van brieven en petities zoveel mogelijk druk te zetten op landen en
regimes die de mensenrechten met de voeten treden. Ieder jaar worden enkele figuren in de
spotlights geplaatst om actie voor te voeren.
Je ziet hun foto’s hier uitgestald. Het is de bedoeling om voor hen op te komen. Dit jaar heeft A.I. het
heel gemakkelijk gemaakt: je hoeft maar op de link te klikken naar de petitie onderaan de tekst op je
gsm en enkele gegevens in te vullen en op de knop ‘ondertekenen’ te drukken. A.I. doet de rest.
Naast deze link kan je ook via de QR-code op de affiches op diezelfde link terecht komen.
We begeleiden je op deze wandeling via een audiogids. Daarin wordt alles uitgelegd: het parcours, de
vragen en de opdrachten. Je kan kiezen voor de korte of de lange wandeling.
Op verschillende stopplaatsen kan je vragen krijgen of opdrachten en op het einde kan je zelfs
meedoen aan een prijsvraag (en eventueel een verrassingspakket winnen). Opgelet: het deelnemen
aan quiz vragen en poll's op de gsm vereist wat meer technische vaardigheden. We raden dan ook
aan dat mensen die hiermee minder vertrouwd zijn, enkel de gesproken opdrachten uitvoeren. Ze
hoeven dan ook enkel de audiogids te starten en de instructies te volgen. Als er problemen zijn met
de applicatie, kan je de applicatie stopzetten en heropstarten. Er is ook een handleiding die je
terugvindt met nummer 14 op locatie van het gemeentehuis op de kaart.
Wie niet digitaal wenst mee te doen, kan een papieren versie aanvragen en afhalen aan het infoloket
van de gemeente (mailtje sturen naar duurzaam@nazareth.be en tijdstip van afhalen afspreken);
Beluister alvorens de wandeling te beginnen dit filmpje met wat uitleg over het thema
‘mensenrechten’.
Zie www.youtube.com/watch?v=ew993Wdc0zo&trk “Human rights in two minutes”
Na het bekijken van dit filmpje kunnen we naar onze volgende stopplaats vertrekken. Je gaat terug
door de poort richting kerk. Je gaat dan rechts op het voetpad rechtdoor.
Veel succes en een aangename wandeling toegewenst.
Teken de petitie op https://www.amnesty-international.be/voer-actie/petities

Locatie 2: Universele verklaring van de rechten van de mens
Op het einde krijg je een prijsvraag over de briefschrijfactie van A.I. Bovendien krijg je ook een vraag
over een ‘verre voorloper van de mensenrechten in Vlaanderen’. Wie meedoet kan een
verrassingspakket winnen.
De Universele verklaring van de rechten van de mens heeft uiteraard de bedoeling van het leven van
iedereen op deze planeet drastisch beter te maken. Iedereen heeft recht op een menswaardig leven
en hoeft niet in armoede te leven. Op de wandeling zal je op een bepaald moment een ‘godshuis’
tegenkomen. Dit was vroeger een plaats waar armen, zieken, ouderen en wezen werden verzorgd.
Noteer het juiste adres voor de prijsvraag.
Ga nu verder door de straat langemunt tot aan de 's gravenstraat. Die steek je over op het zebrapad
om vervolgens links op het voetpad de weg te vervolgen tot aan het huisnummer 106.

Locatie 3: Gezonheidszorg
Gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen. Maar kwalitatieve, betaalbare gezondheidszorg is
lang niet voor iedereen beschikbaar. In sommige streken in de wereld zijn er geen dokters,
tandartsen of apothekers. En als er zijn, zijn ze soms onbetaalbaar.
We willen naar aanleiding van de gezondheidszorg en mensenrechten ook even spreken over
professor Djalali, een Iraans-Zweedse professor, die ook voor de VUB werkt. Hij werd onlangs
beschuldigd van spionage en ter dood veroordeeld. Dankzij de snelle interventie van Amnesty
International werd ‘tijd gewonnen’ en werd het vonnis niet meteen uitgevoerd. Maar wat was de
specialisatie van deze professor?
•
•
•

Bio-medicus
Specialist in rampengeneeskunde
Ingenieur in de nucleaire geneeskunde

Weet je hoeveel mensen in de wereld geen gezondheidszorg genieten?
•
•
•

1 miljard
2 miljard
3 miljard

(Juiste antwoord is Specialist in rampengeneeskunde en 1 miljard)

Na het beantwoorden van deze vragen, kan je verder rechtdoor stappen tot aan het uitvaartcentrum
verder in de 's Gravenstraat.

Locatie 4: Conflict tussen mensenrechten
Sommige mensen protesteerden tegen de corona maatregelen en wilden hun vrijheid niet opgeven.
Eén van de mensenrechten is recht op vrije mening en vrij kunnen handelen. Daar staat tegenover
dat er heel veel doden vallen en de regering ons strenge beperkingen oplegde.
Achter welke uitspraak sta jij het meest?
- Ofwel gaat het individueel recht boven alles. Je kan sensibiliseren, maar nooit verplichten.
- Ofwel moet je een evenwicht vinden. Beperkingen opleggen kan omwille van de volksgezondheid,
maar we moeten bewaken dat de democratie niet in gevaar komt of dat er misbruiken ontstaan.
- Ofwel gaat in noodsituaties het collectief altijd boven het individuele recht.
Op het scherm van je smartphone, vind je onderaan een link waar je je mening kan geven.
https://www.facebook.com/groups/1961202094168690/permalink/2794745607480997/

Locatie 5: Menswaardig inkomen
Iedereen heeft recht op een menswaardig inkomen, maar welvaart en rijkdom is zeer ongelijk
verdeeld. De wereldeconomische regels en handelsmechanismen zorgen voor deze ongelijkheid. Veel
mensen hebben geen toegang tot werk of werken in erbarmelijke omstandigheden. Enkelen
proberen te overleven via de zogenaamde ‘informele’ economie (schoenen poetsen, bloemen
verkopen, zich verhuren als dagloner…)
Enkele landen proberen rekening te houden met de mensenrechten, andere helemaal niet. Bekijk
even de kaart aan het venster van de wereldwinkel, zo krijg je een idee.
Op deze plaats hebben we een vraag en een opdracht voor u:
Vraag: Onder armoedegrens wordt verstaan: het inkomen dat iemand nodig heeft om minstens in de
basisbehoeften te kunnen voorzien. De wereldbank hanteert 3 categorieën: minder dan 5;5 dollar
per dag, minder dan 3;20 dollar per dag en extreem minder dan 1,90 Dollar per dag.
Hoeveel mensen zijn er - wereldwijd- die volgens een schatting in 2018 met minder dan 5,5 dollar
per dag moeten rondkomen?
•
•
•

12,5 %
27 %
46 %

(Juiste antwoord is 46%)

Opdracht : Loon van een textielarbeidster afscheuren van een krantenpagina:
Dit zijn de cijfers die je nodig hebt:
•
•
•
•
•
•

Een Truitje van de Rode Duivels van Adidas kost 89,95 euro
58 euro daarvan gaat naar de distributeur, inclusief btw (64,5%)
Het merk krijgt nog eens 24;3 euro, taksen, personeel van Adidas, marketing en 13 euro
zuivere winst (samen goed voor 29%)
De leverancier krijgt 2,25 euro (2,5%)
Transportkosten en douane: 1,8 euro (2%)
De arbeidster krijgt 0,9 euro of 1%

Neem een pagina van de krant die je bijhebt en vouw die in twee, zo krijg je twee maal 50%, nog
eens vouwen en je hebt 25%, nog eens en je hebt 12,5%....blijf verder vouwen en scheur uiteindelijk
een stukje van de krantenpagina dat overeenkomt met het loon van de arbeidster
Na het beëindigen van de opdracht, steek je 's gravenstraat over op het zebrapad om dan links op
het voetpad richting de kasteelstraat te stappen.

Locatie 6: Drinkbaar water
Toegang tot zuiver en drinkbaar water is niet overal vanzelfsprekend. De wereld
gezondheidsorganisatie schat dat ongeveer 2,2 miljard mensen geen toegang hebben tot gezuiverd
en drinkbaar water. Op andere plaatsen moeten mensen soms kilometers vér lopen om water te
halen. We willen jullie eventjes een kort, lastig parcours voorschotelen om dit een heel klein beetje
te simuleren.
Loop het paadje af zoals aangeduid door de bordjes. Het wordt jou wat moeilijker gemaakt ‘om op
het einde van het paadje drinkbaar water te vinden’.
Je kan één van deze zaken doen.
- Mensen met kinderen kunnen een kind op de rug nemen en zo het parcours afleggen.
- Volwassenen kunnen het pad aflopen door een ‘kruiwagen’ na te bootsen. Iemand loopt op de
handen, de andere houdt de benen vast.
- Wie alleen is, suggereren we het parcours te lopen op één been.
In de volgende opdracht knuffel je een boom en bedenk daarbij twee zaken.
- Door corona was lichamelijk contact zo goed als uitgesloten. Denk bij de knuffel aan een persoon
die je graag hebt. Het ‘ Recht op familieleven ‘ staat trouwens expliciet in de universele verklaring
van de rechten van de mens.
- We gaan onze bomen ook figuurlijk moeten ‘knuffelen’. Door ontbossing en vervuiling gaan veel
bomen kapot. Een zuiver milieu met bossen is ook een mensenrecht.
De volgende stopplaats is aan de kerk van Nazareth rechtover het gemeentehuis. Sla hiervoor de
kasteeldreef in en ga rechtdoor tot aan het dorp. Sla op het einde links af om via een doorgang over
het kerkhof naar de voorzijde van de kerk te gaan. Zoek daar een zitbank tegenover het
gemeentehuis.

Locatie 7: Vrije meningsuiting en godsdienstvrijheid
Wie zin heeft kan even uitrusten bij de 100jarige vredesboom.
Steek daarna over ter hoogte van het gemeentehuis
We willen je hier een aantal vragen voorleggen in het zicht van de kerk, het gemeentehuis, de
bibliotheek, het politiekantoor. De vragen betreffen het recht op vrijheid van levensbeschouwing,
democratie, schending van mensenrechten
Vraag: welke godsdiensten en levensbeschouwingen zijn in België officieel erkend en heb je een idee
hoeveel aanhangers ze ongeveer tellen (schatting 2018). Het antwoord vind je onderaan de tekst.
Vraag: We leven in een democratie en niet in een politiestaat, maar dat is niet overal zo. De reden
dat A.I. de briefschrijfmarathon (nu een digitale petitie-) blijft uitvoeren, jaar na jaar.
The Economist Intelligence Unit maakt elk jaar een lijst met een rangschikking van de zogenaamde
democratie-index (met verschillende parameters). Noem 3 landen die goed scoren op die index en 3
landen die slecht scoren. Om je te helpen hangt een kaart voor het raam van de bibliotheek.
Vraag : werd België in de afgelopen 5 jaar veroordeeld door het Europees Hof omdat ze
mensenrechten hebben geschonden?
•
•
•

Nee, helemaal niet
Ze kregen een vermaning voor de omstandigheden in sommige Belgische gevangenissen
Ze werden veroordeeld omdat ze de gevaren van een Soedanese vluchteling niet goed
hadden ingeschat bij gedwongen repatriëring

Na het beantwoorden van deze vragen, gaat de wandeling verder richting sporthal. Verder in de
drapstraat stoppen we aan de school.

(Juiste antwoorden:
Dit zijn de officieel erkende godsdiensten in België.
Katholiek: officieel 6 miljoen, waarvan ongeveer 1 miljoen praktiserend
Islamitisch: Ongeveer 800.000
Georganiseerde vrijzinnigheid/ geschat op ongeveer 100.000
Orthodox Ongeveer 150.000
Protestants Evangelisch 140.000
Joods Ongeveer 40.000
Anglikaans: niet meer als 10.000
België werd veroordeeld omdat ze de gevaren van een Soedanese vluchteling niet goed hadden
ingeschat bij gedwongen repatriëring.)

Locatie 8: Armoede
Tijd voor enkele vragen ter hoogte van één van de basisscholen van Nazareth. Ondertussen zijn we
ook wat voedingswinkels gepasseerd. Dit brengt ons bij een vraag over honger in België.
Ook in België heerst armoede. Sommige kinderen gaan naar school zonder brood doos, omdat de
ouders het niet kunnen betalen. In een recente enquête werd aan 160 basis scholen gevraagd
hoeveel kinderen zonder eten of deftige kledij naar school komen.
Hoeveel bedroeg het totaal aantal gevallen in al deze scholen?
•
•
•

160
350
1100

Hoe zit het nu met de alfabetisering in de wereld? Inzake alfabetisering is er zeker in het laatste
decennium veel vooruitgang geboekt. Dit hoorden we in een voordracht van journalist Stijn
Vercruysse die vorig jaar in Nazareth nog te horen viel. Vooral sommige Afrikaanse landen doen het
eigenlijk niet zo slecht. Met uitzondering van de landen die in conflict zijn of waar een dictator aan de
macht is. Eén land sprong er zelfs torenhoog bovenuit inzake de alfabetisering bij jonge meisjes. Daar
is er maar liefst een alfabetiseringsgraad van 90%! Welk land was dit? onderaan deze tekst.
•
•
•

Kenia
Eritrea
Democratische Republiek Congo

Na het beantwoorden van de quizvraag, gaan we rechtdoor tot de gemeentelijke sporthal verder in
de drapstraat.

(Juiste antwoorden: 1100 en Kenia)

Locatie 9: Onderwijs
Overal ter wereld willen kinderen spelen en hebben ze recht op naar school gaan. Sommigen moeten
daarvoor enorme afstanden afleggen.
Volgende opdracht op het domein van de sporthal wil deze inspanning een beetje ‘simuleren’
Opdracht:
Maak van de krant, die je zelf meegebracht hebt en plakband een voetbal,
Start aan de ingang van de sporthal en loop al voetballend (passen geven aan elkaar) de hele sporthal
rond (volg de bordjes-) tot je aan de overkant aan het jeugdhuis Jena uitkomt. (hier staan
vuilnisbakken waarin je je gebruikte krant kunt deponeren-).
Mocht je bal nat worden of uiteenvallen, dan wordt het alternatief “een processie van Echternach”
een beetje zoals het in veel van die derdewereldlanden aan toe gaat: ze maken wat vooruitgang,
maar (veelal externe-) omstandigheden maken dat ze weer terugvallen: stap 3 stappen vooruit en
daarna 2 achteruit en leg zo het volledige parcours rond de sporthal af.

Locatie 10: Amnesty in actie
Opkomen voor de mensenrechten zoals Amnesty doet en af en toe succes boeken, hangt vaak af van
snelheid en volume. Je moet heel snel reageren en liefst met heel veel om een regime ‘onder druk’ te
zetten en zo misschien tijd te winnen en slachtoffers van schendingen vrij te krijgen.
Hier een opdracht waar je je snelheid kan uittesten.
Op de Sterrebossite zie je verschillende speeltuigen. Leg zo snel mogelijk een parcours af waarbij je
de speeltuigen altijd aan je linkerkant hebt (er staan bordjes).
Je start een beetje schuin rechts en als je rond het speeltuig (klimrek-) komt, zie je voor je een
heuvel, loop die zo snel als je kan naar boven. Beneden zie je opnieuw speeltuigen (schuifaf, klimrek,
wip). Loop rond die speeltuigen (speeltuigen bevinden zich links van jou- ) en bereik zo terug je
beginpunt.
Je hebt 1 minuut dertig om het parcours af te leggen en iemand ‘te redden’, maar…. Als je met
meerderen bent, mag je telkens de tijd per persoon verdubbelen.
Na het beëindigen van je parcours ga je rechts richting ksa lokaal en parking en loop dan verder tot
de sterrebosstraat.

Locatie 11: Discriminatie
In het midden, ter hoogte van huis nummer 13 van de Kleine Steinstraat is een lijn getrokken. Ga op
die lijn staan met je gezicht richting dorp. Iets verder, terug hoogte van nummer 31, aan de
verkeersdrempel is de “eindmeet van deze opdracht”.
De oefening simuleert ‘het bereiken van economische welvaart’: bedoeling is dat iedereen de
eindstreep haalt. De eindstreep wordt aangeduid en bevindt bijna op het einde van het straatje, daar
waar je straks het wandelpad zal nemen. Iedereen kan aan de meet geraken, snel lopend, joggend,
stappend, kruipend desnoods, maar sommigen krijgen ‘een aantal voordelen’ mee, anderen worden
benadeeld. Voor deze oefening kruip je in de huid van één (of meerdere) personages, die zo meteen
beschreven worden. Daarna worden vragen gesteld en krijg je een voordeel of een nadeel te horen.
Vergelijk de situatie van 4 personages en voer de opdrachten uit die bij de situatie horen: sommige
figuren mogen stappen naar voor zetten, anderen hebben minder geluk en moeten stappen naar
achter zetten; veel van deze situaties lijken onrechtvaardig, maar er wordt uitgegaan van een
‘algemene perceptie, algemeen beeld in de samenleving’, niet van wat wenselijk of rechtvaardig is.
a)
Een 30jarige blanke man, hoog opgeleid, goede job met prima verloning, woont in een groene,
residentiële wijk. Zijn vrouw ook heeft werk, 2 kinderen.
b) Congolese businessvrouw, 55 jaar, heeft geen diploma maar heeft met succes haar eigen
business uitgewerkt, twee kinderen, geen man. Migreerde 20jaar geleden naar België.
c)
Blanke 30jarige lesbische vrouw, enkel lagere school afgemaakt, werkloos, woont in
verloederde buurt. Krijgt uitkering en volgt avondles.
d) 40 jarige blanke man, zichtbare handicap, secundair onderwijs afgemaakt, heeft werk maar
verloning is niet zo goed. Zijn vrouw doet klusjes in het zwart.
Als één van de volgende elementen op jouw personage van toepassing is, voer je de bijhorende
‘common sense beoordeling’ uit:
-

Man 1 stap voorwaarts, vrouw 1 stap naar achter
Voor elk afgemaakt schoolniveau 1 stap vooruit (lager, secundair, hoger)
Blank 2 stappen vooruit, niet-blank 2 stappen naar achter
Migratie achtergrond: 1 stap achteruit
Economisch ok (goed loon of bloeiende business) 3 stappen vooruit
Partner werkt met redelijk loon: 1 stap vooruit, geen regulier werk of Uitkering: 2
stappen achteruit
“ uitgesproken goede buurt”: 1 stap vooruit, geen info of “slechte” buurt: 1 stap
naar achter
Hetero 1 stap vooruit, niet-hetero: 1 stap naar achter
Getrouwd en kinderen: 1 stap vooruit
Boven de 50 jaar: 1 stap achteruit
Doet uit zichzelf inspanningen om situatie te verbeteren: 1 stap vooruit
Zichtbare handicap of niet overeenstemmend met ‘werkgeversideaal’ van 30jarige
blanke man met veel ervaring, getrouwd, kinderen uit goede buurt: 1 stap
achteruit.

Na het beëindigen van de opdracht, ga je verder door de steinstraat om dan rechts het paadje
richting steinstraat in te slaan.

Locatie 12: De toekomst van de mensenrechten
De naam van deze school doet denken aan de toekomst.
Vandaar een vraag over de toekomst van de mensenrechten.
Eerst wat uitleg en dan graag uw mening.

Mensenrechten worden soms omschreven in termen van eerste, tweede en derde generatie rechten.
Onder de eerste generatie verstaat men meestal de klassieke, veelal individuele burgerrechten
en politieke grondrechten. Vooral het Westen was hier voorstander van. Het westen had al wat
verdragen in die zin, vóór de Universele verklaring in 1948 tot stand kwam. Zoals de vrije
meningsuiting, het recht op leven en de godsdienstvrijheid.
De tweede zijn meer economisch, sociaal en cultureel van aard. Ze leggen meer de nadruk op
sociale rechtvaardigheid. Zoals het recht op voedsel, inkomen, onderdak of scholing. Vooral de
communistische landen drongen hier op aan.
Uiteindelijk werd een soort compromis gesloten. De mensenrechten zijn individueel. Maar het is aan
de landen om te zorgen dat ze geïnstalleerd worden.
De term ‘ derde generatie mensenrechten’ werd vanaf 1970 ingevoerd, maar wordt door
meerdere landen betwist. De discussie kwam op gang onder meer door klachten over ontbossing bij
het gebied van de amazone-indianen. Het gaat om collectieve rechten. Ze zijn meestal niet
individueel, maar betreffen een groep, een volk, eventueel zelfs de planeet. Voorbeelden zijn het
recht op dekolonisatie, het recht op grondstoffen, een eerlijke welvaartsverdeling en het indijken van
de negatieve gevolgen van de klimaat veranderingen.
Waar gaat uw voorkeur het meest naar uit als je onderstaande stellingen leest?
Ofwel blijven inzetten op individuele rechten, want er zijn nog altijd veel misbruiken en schendingen.
Individuen worden gefolterd en gedood. De strijd is niet af.
Ofwel een combinatie van de eerste en tweede generatie rechten. Ze gaan hand in hand, er moet op
beide sporen gewerkt worden. De dialoog tussen landen is daarbij essentieel.
Ofwel moet er nu meer aandacht komen voor de derde generatie rechten. De planeet is in gevaar.
Je kan je mening via de link hieronder geven.

https://www.facebook.com/groups/1961202094168690/permalink/2794815487474009/
Dit was de laatste stopplaats. Nu keren we terug via de zwanestraat, waar we verder in de straat
links afslaan om dan via het woon- en zorgcentrum de wiel kine en het sociaal huis naar onze
startplaats terug te keren.

Locatie 13: Eindpunt
Om af te sluiten stellen we jullie nog een prijsvraag.
De aandacht voor het verbeteren van het leven van mensen bestaat al heel lang. Allerlei initiatieven
hebben mee aan de basis gelegen om uiteindelijk tot de universele verklaring van de rechten van de
mens te komen. Zo zou je de godshuizen in Vlaanderen kunnen zien als een verre voorloper om de
situatie van armen, zieken en wezen te verbeteren. Al was er toen natuurlijk nog geen sprake van
‘rechten’, maar eerder van liefdadigheid.
Op welk adres ben je op de wandeling een voormalig godshuis tegen gekomen?
Graag het exacte adres.
Vergeet niet je antwoord door te sturen, met je adres naar NazarethGRIS@gmail.com.
We hebben nog één schiftingsvraag. Hoeveel brieven verstuurde Amnesty International België in
2019?
Vergeet niet je antwoord door te sturen, met je adres naar NazarethGRIS@gmail.com.
Hier eindigt de wandeling. Hopelijk was het een leerrijke en aangename wandelervaring die u dichter
bracht bij de organisatie Amnesty International. Maar vooral ook bij de vele mensen waarvoor zij
vechten.

