
 

UITNODIGING 
KLEINE MENSEN, GROTE  (ON-) RECHTEN 

Kinderen zijn kleine mensen. Mensen zijn grote kinderen (Onorato Fava) 

 
Kinderen en geweld… een trieste combinatie die helaas veel voorkomt. Kinderen horen niet 
thuis in mijnen en fabrieken, toch worden duizenden kinderen uitgebuit als slaven. Kinderen 
horen niet thuis in gevangenissen en gesloten centra, toch kunnen duizenden kinderen niet 
vrij en zorgeloos naar school… De meest extreme vorm van geweld is het gebruik van 
kindsoldaten. Kinderen worden ingezet om te vechten en moorden in naam van een 
schimmige ideologie. 

Het project ‘Kleine mensen, grote (on-)rechten’ wil de benarde situatie waarin veel kinderen 
verkeren, tonen. Heden en verleden worden verweven tot één samenhangend verhaal. Een 
verhaal dat aantoont dat ondanks het Kinderrechtenverdrag (1989) er nog gigantisch veel 
werk aan de winkel is. 

Kinderen hebben ook rechten, kinderrechten. Met het project willen we aantonen dat dit 
lang niet zo vanzelfsprekend was en is. 
JOHN CONDON, 14 jaar, jongste, gesneuvelde soldaat tijdens WO 1 
SADAKO SASHI, 12 jaar, slachtoffer van de atoombom op Hiroshima 
JUSTIN, 9 jaar, ontvoerd en verplicht om als kindsoldaat te vechten en te doden… 

Stuk voor stuk confronterende, mensonterende verhalen. 

Maar ook bij ons worden kinderrechten niet altijd gerespecteerd. Wat met inspraak? 
Wat met een veilige speelomgeving? Wat zijn rechten? En is er een verschil tussen rechten 
en plichten?  
Recht… krom… scheef…: via schrijnende getuigenissen en via dit project ‘Kinderrechten’ 
plaatsen we onze kinderen voor het voetlicht. 

 
KINDEREN TOEGELATEN ! 

Een groot deel van de bezoekers aan het IJZERTORENMUSEUM zijn jongeren. Daarom willen 
we dit project al opstarten in 2008, als aanloop naar de 20ste verjaardag van het 
KINDERRECHTENVERDRAG in 2009. 
  
In 2009 viert het KINDERRECHTENVERDRAG zijn 20ste verjaardag. Het ideale moment om 



er extra aandacht aan te besteden. Natuurlijk wil het verdrag alle kinderen beschermen. 
Maar toch moet er OOK aandacht zijn voor de vele problemen waarmee meisjes te kampen 
hebben, in veelal underdogposities: besnijdenis, verkrachting, ongewenste zwangerschap, 
gebrek aan kansen (onderwijs, werk…), uithuwelijking, abortus van meisjesfoetussen omdat 
men een zoon verkiest… 

Het project zal meer omvatten dan alleen een statische tentoonstelling. Aanvullende 
activiteiten zullen worden georganiseerd. 

 
OPBOUW 

De bedoeling is om de kinderrechten onder de aandacht te brengen. Vooraleer we tot de 
uiteenzetting van de kinderrechten komen, wordt er in het museum op verschillende 
verdiepingen duiding gegeven aan verschillende probleemsituaties waarin kinderen 
verkeren. 

Zo is er o.a. een tentoonstelling die begint in de crypte van de oude IJzertoren en loopt 
doorheen heel het IJZERTORENMUSEUM. 
Zes centrale thema’s komen aan bod: 
- Kinderarbeid in het verleden en nu 
- Kinderen en Onderwijs: verschillende soorten scholen. Niet alle kinderen kunnen naar 
school 
- Gevangenis: wereldwijd zitten kinderen opgesloten in de gevangenis 
- Honger en ziektes 
- Oorlog: kinderen op de vlucht en kindsoldaten 
- Kinderrechten: uiteenzetting over de kinderrechten 

 
HOE/WAAR KOMEN KINDERRECHTEN AAN BOD ? 

In de crypte van de oude IJzertoren komt er een inleiding en wordt het verhaal van JOHN 
CONDON gebracht: een Brits soldaat en op 14-jarige leeftijd gesneuveld tijdens WO 1. 

 

 



In de lift: terwijl de kinderen de lift nemen naar de 22ste verdieping (panoramazaal) in 30 
seconden, zijn er 5 kinderen gestorven van de honger. Per dag zijn dat 14.000 kinderen! 

In de panoramazaal: hier vinden we de interactieve reizende tentoonstelling: ‘Wij beslissen 
mee’. Kinderen hebben immers het recht om mee te praten over zaken die voor hen 
belangrijk zijn. 

Verdieping 13 : Bij de filmbeelden van ‘DAENS’ wordt bijkomende uitleg gegeven over het 
thema ‘Kinderarbeid’. 

 

Verdieping 9: Bij de atoombom op Hiroshima wordt uitleg gegeven over de symboliek van 
de kraanvogel. 

 

Verdieping 5: In samenwerking met het Vlaams Internationaal Centrum (VIC) komt 
uitgebreid het thema 'KINDSOLDATEN'  aan bod. 

 

Gelijkvloerse verdieping: Hier wordt onder begeleiding een kraanvogel in origami gemaakt.  
Als apotheose van de rondleiding brengt de kinderrechtswinkel alle kinderrechten nog eens 
op een interactieve manier onder de aandacht. 

 

 
 

 
 
 



 
PROGRAMMA 

1. Doorlopend tentoonstelling: ‘Wij beslissen mee' van maandag 17 november tot eind 
december 2008 
Inkom: 1 euro (extra werkkaarten 'Wij beslissen mee' = 0,5 euro/kaart) 

2. Kinderrechtenweek maandag 17 tot en met vrijdag 21 november. 
Inkom: 1 euro (GRATIS werkkaarten 'Wij beslissen mee' aan 0,5 euro/kaart) 

3. Kinderrechtendag = donderdag 20 november. MAX. 200 KINDEREN 
INKOM + ACTIVITEITEN + RONDLEIDINGEN : GRATIS 
(VOORAF inschrijven NOODZAKELIJK) 

Info: www.ijzertoren.org - peter@ijzertoren.org of steven@ijzertoren.org - tel. 051/500.286 

 

 

http://www.1euromuseum.be/

