Handleiding voor leerkrachten

0-nummer

Conflicten in de klas
Conflicten en oorlogen beheersen het nieuws. Er gaat
geen dag voorbij of ergens op de wereld vallen er
slachtoffers. Sommige conflicten vinden we iedere
dag terug in de krant, op de radio of tv. Andere
verliezen hun nieuwswaarde en worden ‘vergeten’.
De serie Conflict Courant belicht de achtergronden
van deze conflicten in het nieuws. Hoe zijn de
conflicten ontstaan? Wie zijn de actoren? Welke
pogingen worden ondernomen om de conflicten op te
lossen en welke partijen zijn daarbij betrokken?
Dit 0-nummer geeft algemene suggesties hoe om te
gaan met mondiale conflicten in de klas en met de
berichtgeving in de media daarover.
De website (http://www.cmo.nl) geeft onder meer
historische achtergronden van een groot aantal
conflicten, overzichten van hoofdrolspelers, pogingen
om conflicten op te lossen of juist te voorkomen,
artikelen over de rol van nationalisme en fundamentalisme, aanvullende lessuggesties en de mogelijkheid om vragen te stellen aan ‘deskundigen’ van het
het CICAM (Centrum voor Internationale ConflictAnalyse en –Management) en het ECCP (Europees
Centrum voor Conflict Preventie).

Januari 2003

Wat is de
Conflict Courant?
De Conflict Courant
helpt u bij het lesgeven
over de grote mondiale
conflicten.

Inhoud:
Fotokopieerbare activiteiten
voor gebruik in de klas,
bestemd voor leerlingen
van het Studiehuis.
Inhoud van deze editie:
* Conflicten en oorlogen
* De gerechtvaardigde oorlog
* Niet-gewelddadige acties
* Pressiegroepen
* Wapenhandel
* Conflicten en de media
* De rol van de correspondent
* Na de oorlog
Leerplan:
Maatschappijleer
* Politieke besluitvorming
* Massamedia
Geschiedenis/staatsinrichting
* Internationale betrekkingen
en oorlogvoering
Aardrijkskunde
* Politiek en ruimte

Kijk voor aanvullende informatie en extra lessuggesties op internet: http://www.cmo.nl
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Conflicten en de media
Doelstellingen
De Conflict Courant heeft als doel
leerlingen van het Studiehuis te
helpen zichzelf zicht te verschaffen
op conflicten in het wereldnieuws.
Hierbij staat een aantal sleutelbegrippen centraal:
Media
Het helpen van leerlingen met het
interpreteren van mondiale conflicten als belangrijke en contro versiële zaken in het nieuws.
Stereotypen
Wat voor beeld hebben leerlingen
over mensen elders op de wereld bol en welke vooroordelen hebben
ze daarover? Hoe voorkomen we
het wij-zij-denken? Hoe kun je
leerlingen helpen hun oordeel te
vormen en eventuele vooroordelen
te onderzoeken en te lijf te gaan?
Inlevingsvermogen
Hoe kunnen we leerlingen helpen
zich in te leven in de situatie van
de mensen die bij de conflicten
elders op de wereld betrokken
zijn? De levensomstandig heden
van de betrokken mensen verschillen vaak sterk van die van de
leerlingen. Wat bete kenen de
conflicten voor hun dagelijks
leven? En wat betekent het voor
het leven van de mensen hier?
Verschillende meningen
Welke verschillende meningen zijn
er te onderscheiden? Hoe kunnen
we ervoor zorgen dat leerlingen
van deze uite enlopende standpunten kennis kunnen nemen?
Oorzaken en oplossingen
Hoe kunnen we leerlingen helpen
oorzaken en gevolgen van de
conflicten te onderzoeken? Wat
moet er gebeuren om de kwesties
op te lossen? Wat doen mensen
en o rganisaties ter plekke en wat
kunnen we hier van buitenaf aan
bijdragen?

Wie maakt uit wat nieuws is?
“Een verhaal is een verhaal als
een verslaggever vindt dat het een
verhaal is.”
Hitting the Headlines,
A practical guide to the media

Wat is nieuws in de optiek van de
media? Nieuws heeft waarde als het
§ op het goede moment komt
§ van ‘belang’ is in de ogen van de
redacteur en veel mensen aangaat
§ zich dichtbij afspeelt (hoe dichter
bij huis hoe beter)
§ controversieel is (conflicten zijn
goed voor de oplage- en kijkcijfers)
§ ongewoon is (bizarre verhalen
hebben een grotere nieuwswaarde)
Wie bepaalt welke verhalen over
de wereld moeten worden verteld
en welke niet? Buitenlandcorrespondenten kennen vele beperkingen: tijd, geld, uitrusting en de
moeite die ze moeten doen om
hun verslagen langs de ‘portier’ te
krijgen (de redacteuren en managers).
In het algemeen bepaalt echter de
‘nieuwswaarde’ wat nieuws is (zie
voor criteria het kader hierboven).
Dat helpt journalisten om uit te
maken wat de moeite waard is om
als nieuws te vermelden. Een
verhaal wordt pas nieuws als het
origineel is, spectaculair en bovendien grote groepen mensen aangaat. Hoe verder weg een gebeurtenis plaatsvindt, hoe minder
mensen er zich door aangesproken voelen. Er zijn tientallen
conflicten in de wereld gaande en
maar enkele halen het nieuws.
Positief
nieuws,
zoals
het
vreedzaam oplossen van een
conflict, openbaart zich gewoonlijk
op weinig specta culaire wijze en
langzaam. Het is in de regel dan
ook niet het vermelden waard.
Bovendien concurreren diverse afdelingen met elkaar. Wat heeft er
nou meer nieuwswaarde? Een conflict, sport, economisch nieuws?
Verhalen krijgen vaak niet de
diepgang en achtergrondanalyse
die ze verdienen, want ze moeten
in korte tijd geschreven worden.

“Diepe interesse in de andere cultuur”

De Conflict Courant wordt gemaakt
door het Centrum voor Mondiaal
Onderwijs in samenwerking met
Pax
Christi,
met
financiële
ondersteuning van het VSB-Fonds.
Naast dit 0-nummer zullen er per
jaar twee lesbrieven verschijnen
over mondiale conflicten die op dat
moment in het nieuws zijn.
Voor de landenbeschrijvingen op
de website is gebruik gemaakt van
informatie van Pax Christi en van
het ECCP (Europees Centrum voor
Conflict Preventie).
Op de website kunnen leerlingen
vragen stellen over aspecten van
de gepresenteerde conflicten aan
onze eigen ‘deskundigen’: medewerkers van het CICAM (Centrum
voor Internationale Conflict-Analyse
en –Management) en het ECCP.
Wie een emailadres op de website
achterlaat
of
doorgeeft
aan
cmo@nsm.kun.nl
(met
als
onderwerp: ‘Op de hoogte houden
van nieuwe edities van Conflict
Courant’) of de bon achterop dit
blad invult, wordt geïnformeerd
over het verschijnen van nieuwe
edities.
De Conflict Courant kost €3,50 per
editie, maar is ook gratis te downloaden vanaf http://www.cmo.nl.
Als u een abonnement neemt, kunt
u na elk nummer weer opzeggen. U
krijgt bij een abonnement dit 0nummer er gratis bij.

De citaten die u onderaan de
werkbladen en sommige pagina’s
van de handleiding vindt, zijn
ontleend aan krantenkoppen over
mondiale conflicten.

“Reünie van journalistieke aasgieren”
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HET ONDERWIJZEN
VAN OMSTREDEN
ZAKEN

W

ereldnieuws, en met name
conflicten, betreft uiteenlopende visies, belangen
en waarden en vaak zijn
ze strijdig met elkaar. Dat maakt
dat nieuws vaak omstreden is en
niet met feiten of bewijzen alleen
kan worden afg edaan.
Verschillende groepen die zich
baseren op verschillende waarden
of belangen, zijn geneigd tegenstrijdige verklaringen af te leggen
over wat er gebeurd is en waarom,
wat er moet g ebeuren en hoe dat
dan moet. Het maakt bijvoorbeeld
nogal wat uit als je een Israëlische
of een Pale stijnse woordvoerder
laat vertellen wat er aan de hand
is.

H

oe kun je op een pro ductieve manier met zulke
kwesties in de klas o mgaan?
In dit soort zaken is hooren-wederhoor een algemeen geaccepteerde methode: tegenstrijdige
standpunten moeten evenwichtig
worden gepre senteerd.
De keuze van het bronnenmateriaal moet zodanig zijn dat
alle uiteenlopende meningen tot
uitdrukking komen en leerlingen
moeten leren dat een ‘vriendschappelijk’ verschil van mening
een aanvaardbaar resultaat is.

DE ROL VAN DE
LEERKRACHT

L

eerkrachten moeten daadwerkelijk bedenken en, zo
mogelijk, hun leerlingen die
afbeeldingen laten zien die niet
makkelijk voorhanden zijn, de
belangen die zijn weggelaten, de
stemmen die niet licht gehoord
worden, ze moeten die andere
verhalen vertellen en alternatieve
verklaringen geven.
Masterman, Teaching the Media

C

onflicten zijn per definitie
complex van aard. Achtergrondinformatie en lesact iviteiten in deze en volgende
uitgaven van de Conflict Courant
zijn daarop afgestemd.

O

ns inziens is de lakmoesproef voor het onderwijzen
van
omstreden
vraagstukken of de leerlingen die
de cursus of de lessenreeks
hebben doorlopen gemakkelijker
hun eigen vooronderstellingen en
meningen en die van anderen ter
discussie stellen.
Teaching Controversial Issues

“Mensen gaan niet onder in burgeroorlogen, rampen en oproer
omdat ze graag televisieploegen langs zien komen om dat
alles te filmen. Er zijn gewoonlijk spijkerharde, onvervalste
redenen waarom zulke dingen gebeuren. We moeten proberen
deze redenen te achterhalen en we moeten proberen deze
mensen te vertellen wat die redenen zijn.”
Trevor McDonald, nieuwslezer

“De media kennen een dilemma: enerzijds willen ze, veel van
hen, handelen als sociaal geweten, anderzijds moeten ze ook
de aandacht van hun publiek zien te verkrijgen en vermaak
bieden. Dit zoeken naar het extreme, het ongewone, de
sociale en persoonlijke drama’s heeft een verkeerde kijk op de
zaak tot gevolg.”
Anne Winter

Doug Harwood heeft in zijn boek
‘To advocate or educate’ zes verschillende functies omschreven die
leerkrachten kunnen vervullen
wanneer ze in de klas omstreden
vraagstukken behandelen. Elk van
die functies kan geschikt zijn, afhankelijk van het onderwerp, de
leeftijd van de leerlingen, voorbereidend werk en andere factoren.
Het is wellicht de moeite van het
proberen waard om uzelf een of
meer van die rollen aan te meten
en te kijken hoe het uitpakt:
Ø De betrokken leerkracht is
vrij om zijn eigen visie te geven
Ø De objectieve of wetenschappelijke leerkracht geeft
alle mogelijke visies door,
zonder zijn of haar eigen positie
te vertellen
Ø De advocaat van de duivel
verkondigt provocerende en
tegendraadse standpunten, los
van zijn eigen mening.
Ø De advocaat is de leerkracht
die eerst alle voorhanden zijn de
meningen ve rtolkt en dan pas
zijn eigen, met redenen omklede, visie.
Ø De neutrale voorzitter zorgt
ervoor dat alle standpunten aan
bod komen via verklaringen van
leerlingen of aan de hand van
gepubliceerde bronnen. De
leerkracht organiseert en ondersteunt, maar geeft niet zijn
of haar eigen mening.
Ø De
belanghebbende
leerkracht vertolkt eerst zijn eigen
standpunt zodat de leerlingen
achteraf kunnen beoordelen of
er sprake is van vooringenomenheid. Hij of zij presenteert daarna pas, zo objectief
mogelijk, andere mogelijke
standpunten.

“De oorlog begint! - na de reclame” – “Mijnenveld voor journalisten”
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LESSUGGESTIES
Werkblad 1: Conflicten en
oorlogen
Doel: de leerlingen hebben inzicht in de terminologie die gebruikt wordt
Zoals we op het werkblad zelf al
zeggen: je hebt conflicten en oorlogen in allerlei soorten en maten.
Wat is de terminologie die je zoal
kunt tegenkomen?
Antwoorden op de opdrachten:
1) In de definitie dienen de sleutelbegrippen geweld en slachtoffers voor te komen. De woordenboekdefinitie ‘oorlog is een strijd
tussen twee of meer volken, staten
of vorsten’ is te beperkt.
2) Strijd, gewapend treffen, internationaal of gewapend conflict. De
oorlog in Indonesië werd politionele actie genoemd, alsof er alleen
politieagenten en geen militairen
aan mee zouden hebben gedaan.
De politici en Navo-woordvoerders
vermeden in 1999 bij de oorlog om
Kosovo de term en spraken liever
over crisis, conflict, campagne of
missie. De Joegoslavische televisie
noemde de oorlogssituatie in
Kosovo ‘het herstellen van de
rust’.
3) a. guerrilla
b. burgeroorlog
c. vrijheids- of bevrijdingsoorlog
d. wereldoorlog
e. regionale oorlog
f. etnische zuivering
g. vergeten oorlog
h. totale oorlog
i. kernoorlog
j. oorlog, volgens d e definitie van
PIOOM
k. conflict, volgens de definitie van
PIOOM
4) burgeroorlogen.
5) Oorlogen gaan vaak gepaard
met mensenrechtenschendingen;
omgekeerd
kunnen
mensenrechtenschendingen tot oorlog
leiden. Zo vreemd is het dus niet.
6) Voor: voor onderzoek is het
handig om een onderscheid te
kunnen maken; je kunt je niet met
álle gewapende treffens bezig houden.

Tegen: de grens is arbitrair. Bij
999 doden spreek je van een
conflict, bij 1000 ineens van een
oorlog. Voor de slachtoffers maak
het ook niets uit of z e tijdens een
oorlog of een conflict sneuvelen.
7) -

Werkblad 2: De gerechtvaardigde oorlog
Doel: leerlingen denken na
over de vraag of en wanneer
een oorlog gerechtvaardigd is
Welke moderne oorlog is met de
criteria van de theoloog Augustino
van Hippo in de hand gerechtvaardigd te noemen?
Antwoorden op de opdrachten:
1) Er zijn verschillende manieren
om de stellingen te bespreken. Een
alternatieve manier is werken met
stoelen. Verdeel de klas in een
linker- en rechterkant. Links gaan
de leerlingen zitten die vóór de
stelling zijn. Rechts de leerlingen
die tegen de stelling zijn. Daarna
bedenken de leerlingen onderling
in hun eigen groep argumenten die
hun keuze ondersteunen. Deze
argumenten proberen een of meer
woord voerders met verve te verdedigen. Wie door een argument
van de ‘tegenpartij’ overtuigd
wordt, verwisselt van kamp. Na
afloop telt u de koppen en
bespreekt u welke argume nten het
meeste hebben bijg edragen tot de
uiteindelijke stellingname.
Een alternatieve vorm is het
Lagerhuis Debat. De groep zit een
grote kring en reageert op de
stelling die geponeerd wordt en op
elkaars antwoorden. Alleen degene
die het woord krijgt, mag spreken.
Als je wat wilt zeggen, geef je dat
aan door te gaan staan.
2) Deze opdracht kan individueel
of in groepjes gemaakt worden.

“Door oorlogszucht te onderkennen is ze in te dammen”

Werkblad 3: Nietgewelddadige acties
Doel: leerlingen onderzoeken
het nut van niet-gewelddadige
acties
aan
de
hand
van
concrete voorbeelden
De werkbladen 3 en 4 zijn verbonden, maar kunnen ook los van
elkaar behandeld worden.
Antwoorden op de opdrachten:
1) 2) Als de wet overtreden wordt.
3) Voorbeelden:
demonstratie,
(fakkel)tocht, handtekeningenactie, staking, sitdown-actie, blokkade, bezetting (g ebouw, boom,
machine of land), militaire dienst
weigeren, vredeskamp, uitrollen
spandoeken op plaatsen die in het
oog vallen, boycotactie, weigere n
van betalen van belasting, vormen
van een menselijk schild.
Sommige vormen zijn vrij onschuldig, andere gevaarlijk (zoals
vormen van een menselijk schild).
Voordelen zijn de publiciteit en de
last die de andere partij ervan
heeft. Nadelen kunnen het gevaar
en de boetes (geld - of gevangenisstraf) zijn.
4) Als leerlingen er geen vinden,
kunt u bijvoorbeeld wijzen op de
United Civilians for Peace, die met
iedere zoekmachine makkelijk te
vinden is.

Werkblad 4: Pressiegroepen
Doel: leerlingen hebben inzicht
in de manier waarop campagnes werken
Verdeel de klas in groepjes en geef
elk groepje één scenario.
Antwoorden op de opdrachten:
1) Organisaties waarmee je kunt
samenwerken bij het:
Racisme -scenario: LBR, Anti-discriminatiebureau’s; Zimbabwe-scenario:
Amnesty
International,
NiZA; Kanker-scenario: gezondheidsorganisaties; Dual use-scenario: vredesorganis aties

“Het tij voor vrede zit tegen
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Werkblad 5: Wapenhandel

Doel: leerlingen aansporen om
complexe onderwerpen m.b.t.
de wapenhandel te bediscussiëren door het aanbieden van
enkele morele dilemma’s waarmee ze zich kunnen identificeren.
U kunt ervoor kiezen om een of
allebei de dilemma’s aan uw leerlingen voor te leggen. U kunt ook
groepjes leerlingen een dilemma
toewijzen en hen binnen de eigen
groep laten discussiëren en er
daarna een groepsdiscussie van te
maken.
Een alternatief is om er kleine rollenspellen van te maken: laat de
leerlingen sollicitatiegesprekken
voeren waarbij het dilemma aan
bod moet komen.

Werkblad 6: Conflicten en de
media
Doel: leerlingen hebben inzicht
in de rol van de media bij
conflicten
Een conflict krijgt pas onze aandacht als het volop in de media is;
omgekeerd kunnen de media niet
zonder conflicten. Als er een groot
conflict is, stijgen de verkoopcijfers
van kranten wereldwijd.
De werkbladen 6 en 7 zijn met
elkaar ve rbonden, maar kunnen
ook los van elkaar behandeld
worden.
Antwoorden op de opdrachten:
1) Laat de leerlingen voor deze
opdracht
in
kleine
groepjes
werken. U kunt de result aten van
de schrijfopdracht bundelen, bijvoorbeeld in een speciale editie
van de schoolkrant.

Werkblad 7: Conflicten en de
media, de rol van de correspondent
Doel: leerlingen hebben inzicht
in de rol van de media en met
name in de moeilijke positie
van correspondenten
Vooraf: peil van tevoren of leerlingen de naam van een corre spondent weten en hoe ze die persoon
waarderen.
Houd
een
gesprek over wat iemand in de
ogen van de leerlingen tot een
goede corre spondent maakt.
Antwoorden op de opdrachten:
1) Voordelen: een correspondent
zit dicht op het nieuws en is na
enige tijd goed ingevoerd in de
materie.
Nadelen: een correspondent die te
midden van de mensen woont
waar hij of zij over schrijft, kan
wellicht moeilijker afstand bewaren
en kan te betrokken raken,
waardoor de objectiviteit van de
verslaggeving in het gedrang kan
komen.
2) Leerlingen zullen merken dat
het moeilijk is om in korte tijd een
samenhangend verslag te geven.
Ze zullen zich moeten beperken en
wellicht zelfs versimpelen om de
boodschap over het voetlicht te
krijgen.

Werkblad 8: Na de oorlog
Doel: leerlingen denken na
over wat er moet gebeuren na
beëindiging van een conflict
De hamvraag waarom het draait is
‘waarheid of verzoening’.
Antwoorden op de opdrachten:
1) Voordelen voor dader: je
ontloopt je straf. Nadelen: je moet
met de billen bloot; zonder
getuigenis zou wellicht niemand
hebben geweten dat jij de dader
bent of het niet kunnen bewijzen
2) Voordelen voor vrienden en
verwanten van slachtoffers: je
krijgt de waarheid te horen.
Nadelen: je moet toezien hoe de
dader zijn of haar straf ontloopt.
3) Je kunt onmogelijk alle daders
straffen. Wellicht kun je een streep
trekken bij wie bevelen heeft gegeven en wie ze alleen maar heeft
uitgevoerd. Je kunt verder redeneren dat gratie ook niet zou moeten
worden ve rleend aan mensen die
met wreedheid of onnodig veel
geweld
hun
taak
hebben
uitgevoerd.
4) Punt van discussie. Het Internationaal Strafhof zal de allerergste gevallen proberen te berechten. Ook hier geldt dat het
strafhof onmo gelijk alle daders kan
opsporen en berechten.
5) -

Meer links, lessuggesties en
achtergrondinformatie voor
leerlingen én leerkrachten
vindt u op internet:
http://www.cmo.nl

“Pers op afstand bij aankomst troepen” – “De macht van de vergeving”
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Conflict Courant heeft de bedoeling jongeren te helpen
zichzelf zicht te verschaffen op mondiale conflicten. Het
nieuws over de conflicten krijgt een context en er worden
verbanden gelegd tussen het dagelijks leven van de
jongeren hier en de gebeurtenissen elders op de wereld.
Deze editie is geschreven en geproduceerd door het
Centrum voor Mondiaal Onderwijs te Nijmegen in samenwerking met Pax Christi Nederland.
© CMO, 2003.
De werkbladen mogen alleen worden gefotokopieerd voor
gebruik binnen de instelling die het pakket heeft
aangekocht of gedownload.
Losse nummers kosten € 3,50. Wie een abo nnement
neemt, krijgt er het nulnummer er gratis bij. Op de
website van het Centrum voor Mondiaal Onderwijs wordt
elke nieuwe editie z.s.m. aangekondigd (www.cmo.nl).
Wie daar een emailadres doorgeeft, wordt geïnformeerd
over het verschijnen van nieuwe edities.

De Conflict Courant is mede mogelijk
gemaakt door het VSB-Fonds te Utrecht.

Conflict Courant is het antwoord op vragen
van leerlingen in het Studiehuis over mondiale
conflicten in het wereldnieuws.

COLOFON

Centrum voor Mondiaal Onderwijs,
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen
tel. 024-3613074
fax 024-3613014
e-mail cmo@nsm.kun.nl
http://www.cmo.nl

Pax Christi
Postbus 19318
3501 DH Utrecht
tel. 030-2333346
fax 030-2368199
e-mail paxchristi@paxchristi.nl
http://www.passievoorvrede.nl/

Frankeren
als briefkaart

Losse nummers kosten € 3,50 of zijn gratis te
downloaden vanaf http://www.cmo.nl
Naast het 0-nummer verschijnen er twee edities
per jaar. Wie een abonnement neemt, krijgt het
0-nummer gratis toegestuurd. Opzeggen kan na
elke editie.
School/instelling:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Handtekening:
q
q

Noteer mij voor een abonnement
Houd mij op de hoogte van nieuwe edities:
Mijn emailadres is:
@

Sturen naar:
Centrum voor Mondiaal Onderwijs
Postbus 9108
6500 HK Nijmegen

