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Voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs
____________________________
Oriëntatie op jezelf en de wereld: Mens en Samenleving

Verhalen van kindsoldaten
We liepen de school uit, en ineens stonden er soldaten om ons heen. We waren met een
groep van 40, 50 jongens en we werden allemaal opgepakt. Het leger wil kinderen hebben, omdat ze klein, lenig, gehoorzaam en goedkoop zijn. Soms sturen ouders kinderen, jonger dan 15 jaar, naar het leger, omdat ze op deze manier ervan verzekerd zijn
dat ze iedere dag een maaltijd krijgen.
Wanneer het leger te veel mannen heeft verloren, haalt
het kinderen weg van scholen om zo het tekort aan te vullen. Wanneer je probeert te ontsnappen, je te verzetten
of je ziek wordt, word je doodgeschoten. We waren
doodsbang. Onze leraren renden angstig weg.
Jongen, anoniem, Angola
We bleven nachtenlang wakker, wachtend op de vijand. Mijn eerste taak was het dragen van een zaklantaarn voor de volwassen rebellen. Zij vechten tegen
het leger van de regering. Later moest ik meevechten. Mij
werd geleerd hoe ik met handgranaten moest omgaan. Amper een
maand later had ik een AK47 en zelfs een G3.
Een voormalig kindsoldaat uit Burundi
Een AK47 links en een G3 rechts

Verdrag inzake de Rechten van het Kind
In het kinderrechtenverdrag uit 1989 staat: “Een
kind is een menselijk wezen onder de achttien
jaar”.
Wat is dan een kindsoldaat? Dat is simpel, zou je
zeggen. Een kindsoldaat is dus een soldaat die
jonger is dan 18 jaar. Mis!
Zo simpel is het niet. Artikel 38 van datzelfde
verdrag zegt: “Kinderen jonger dan vijftien
jaar mogen niet in militaire dienst.” Kinderen
van 15 jaar en ouder dus wel!
Kindsoldaten zijn dan soldaten van 14 jaar of
jonger. Maar velen vinden kinderen van 15,
16 of 17 jaar nog veel te jong voor het leger. Zij houden vast aan de grens van 18
jaar.
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1.

Noem minstens drie redenen waarom kinderen ingezet worden als soldaat.

opdracht

Russisch kindsoldaat in de modder

Kindsoldaat in Sri Lanka

2.

In het kinderrechtenverdrag staat dat je ophoudt kind te zijn als je 18 wordt. Wat
mag je allemaal doen als je 18 bent? Maak met een groepje een lijstje. Omcirkel
één ding dat je graag nu al zou willen doen, iets waarop je niet wilt wachten tot je
18 bent.

3.

Denk je dat kinderen vrijwillig soldaat worden?

4.

Verschillende organisaties, waaronder Amnesty International, Defence for Children
International en Unicef vinden dat kinderen niet in het leger thuis horen. Zij voeren actie om de grens van 15 jaar die in het Verdrag inzake de Rechten van het
Kind wordt genoemd te verhogen naar 18 jaar.

opdracht

opdracht

opdracht

Ze hebben in 2001 en 2002 een estafetteactie gehouden. De leus was:
‘Duizend bommen en granaten, kinderen zijn geen kindsoldaten!’
Deze actie had tot doel het gebruik van kindsoldaten door legers te stoppen. Er
zijn echter nog steeds meer dan 300.000 kindsoldaten in de wereld, sommigen niet ouder dan 7
jaar. Daarom is het nodig om opnieuw actie te voeren!
Jullie zijn vertegenwoordigers van de school die
deelnemen aan nieuwe, nog op te zetten acties
voor kindsoldaten.
Maak een tekening, radiospotje of verzin een leus
Een derde van de kindsoldaten is meisje

3

PerUurWijzer
De lesbrieven in de reeks PerUurWijzer bieden lesstof voor één lesuur. Ze zijn gericht op
leerlingen van de groepen 5/6 of 7/8 van het basisonderwijs en geschreven voor verschillende vakken. De lesbrieven bevatten alle één of meer kennisopdrachten, één of
meer meningsopdrachten en één of meer handelingsopdrachten, herkenbaar aan hun
eigen symbolen.

opdracht

opdracht

opdracht

Deze lesbrief richt zich op leerlingen van de groepen 7 en 8 en is geschreven voor
Oriëntatie op de Wereld: mens en samenleving.

Kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld
Mens en samenleving 34 en 37
Didactische aanwijzingen
Artikel 7
We werken deze les veel in groepen. Laat daarom de klas zich meteen in groepjes verdelen en de hele les zo blijven zitten.
Antwoorden op de opdrachten:
1) Er staan in het eerste tekstblokje zes redenen genoemd:
1-Kinderen zijn klein, 2-Kinderen zijn lenig, 3-Kinderen zijn gehoorzaam,
4-Kinderen zijn goedkoop, 5-Soms sturen ouders kinderen naar het leger, omdat
ze op deze manier ervan verzekerd zijn dat ze iedere dag een maaltijd krijgen.
6-Als er te veel mannen zijn gesneuveld vullen kinderen hun plaatsen op
2) Op je 18e mag je stemmen of gekozen worden. Je hebt recht op studiefinanciering.
Je kunt zelf een proces aanspannen of in een rechtszaak worden opgeroepen. Je mag
je rijbewijs halen. Je mag trouwen of 's nachts werken. Je kunt een uitkering aanvragen
of sterk alcoholische dranken kopen. Je mag werken met loslopende stieren en andere
gevaarlijke dieren. Je kunt je eigen omroepbijdrage betalen.
3) Het is nauwelijks voor te stellen wat kinderen meemaken als soldaat. In de tekstblokjes word wel van de angst melding gemaakt, maar het is best mogelijk dat kinderen
toch gevoelig zijn voor het stoere image dat soldaten en wapens hebben. Toch zullen
maar weinig kinderen, zeker in conflictgebieden, vrijwillig dienst nemen als soldaat.
4)
Laat de kinderen samenwerken in het bedenken van een leus of tekening. Zorg
dat u de laatste paar minuten van de les aan het resultaat aandacht besteedt. Eventueel
maakt u een tentoonstelling van de resultaten.
Meer over kindsoldaten
Wilt u meer aandacht aan kindsoldaten besteden, dan kunt u daarvoor de PerDagWijzer
gebruiken die CMO voor Kennisnet heeft ontwikkeld.

Ga daarvoor naar http://www.kennisnet.nl/po/leerkracht/perdagwijzer/kindsoldaten/.
Uw mening
Wij horen graag uw mening over onze nieuwe reeks PerUurWijzer. Wat vindt u van de
nieuwe reeks? Welke onderdelen heeft u wel en welke niet gebruikt?
Ga naar onze website http://www.cmo.nl/puw/enquete.html en vul daar de enquête in.
U krijgt als presentje gratis nog enkele PerUurWijzers toegestuurd.
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