
 

 

 

 

 

GELIJKHEID 

Hallo tieners!! 

 

Het thema van deze tienerkrant is GELIJKHEID. Alle mensen zijn van gelijke waarde en 

moeten daarom gelijk behandeld worden. Dat is het beginsel van mensenrechten. Gelijkheid 

houdt in: gelijke behandeling voor de wet. De Universele Verklaring van de Rechten van de 

Mens stelt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren.  

 

Gelijkheid wil niet zeggen dat iedereen recht heeft op evenveel bezit of dat mensen zo veel 

mogelijk op elkaar lijken in levenswijze. Onder het gelijkheidsbeginsel valt bijvoorbeeld gelijke 

rechten van man en vrouw, gelijke betaling voor gelijk werk en gelijke rechten bij verkiezingen. 

Er zijn tientallen mensenrechten. Denk hierbij aan het recht op leven, onderdak, geen 

discriminatie, vrijheid van meningsuiting, schoon drinkwater, gezondheid en een redelijke 

standaard van leven. Arbeidsrechten zijn ook mensenrechten, bijvoorbeeld het recht op een 

leefbaar loon of leefbaar inkomen. 
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De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is een verklaring die op 10 december 

1948 is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om de 

Rechten van de mens te omschrijven. 

Mocht je nieuwsgierig geworden zijn naar wat er precies in de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens staat, dan kun je dat lezen op: Universele Verklaring van de Rechten van 

de Mens | Verenigde Naties 

  

 

 

  

Ontmoetingskerk & gelijkheid 

Weet je wat zo fijn is aan onze kerk? 

We mogen zijn wie we zijn. Je wordt niet 

veroordeeld op wat je aan hebt, welke 

huidskleur geaardheid of wat dan ook. 

We zijn allemaal gelijk: een kind van God! 

 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights


 

MENSENRECHTENVOORVECHTERS 

 

 

MARTIN LUTHER KING JR. (1929-1968) 

Martin Luther King Jr. was één van de meest bekende voorvechters van geweldloze sociale 

verandering in de twintigste eeuw. Hij werd geboren in Atlanta, Georgia, en King’s uitzonderlijke 

spreekvaardigheid en persoonlijke moed trokken voor het eerst landelijk de aandacht in 1955, toen hij 

en andere burgerrechtenactivisten gearresteerd werden na het leiden van een boycot tegen een 

vervoersbedrijf in Montgomery in Alabama, dat eiste dat niet-blanken hun zitplaats moesten afstaan 

aan blanken en ze achter in de bus moesten gaan zitten of staan. In de daaropvolgende tien jaar 

organiseerde King geweldloze protesten en massademonstraties om de aandacht op 

rassendiscriminatie te vestigen en om wetgeving af te dwingen om de burgerrechten van Afro-

Amerikanen te beschermen. 

 



 

Paulus als radicale 
gelijkheidsdenker 

 

Paulus door Guido Reni (1575-1642), te zien in het Prado 

Ook in de Bijbel gaat het vaak over gelijkheid. Paulus was een radicale gelijkheidsdenker. 

Zijn dopelingen waren niet langer Jood of Griek, slaaf of vrij, man of vrouw. Het was het 

antwoord op de onderdrukking door de Romeinen. Jezus’ boodschap van sociale 

rechtvaardigheid viel in goede aarde. Dat hij aan het kruis stierf was zag Paulus als een 

vorm van onderdrukking. Op weg naar Damascus kwam hij tot het inzicht dat God juist 

daardoor liet weten de kant te kiezen van de “verworpenen der aarde” . 

 

 

 

  



 

FAIRTRADE 

Eerlijke handel of fairtrade is een term die wordt gehanteerd als 

beschrijving van internationale handel die gericht is 

op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden, met name bij 

de export van zulke landen naar rijkere westerse landen.   



 

 

Koop jij wel eens Fairtrade producten? 

Vind je het belangrijk om eerlijke producten te kopen? 

Vind je deze producten ook lekkerder? 

 

 

 

 

  



 

DILEMMA 

Zorgt een driejarige brugperiode voor meer gelijkheid onder jongeren? 

  



 

INZETTEN VOOR MENSENRECHTEN 

Er zijn allerlei manieren om je in te zetten voor mensenrechten.  

Doe jij ook mee? 

 

Amnesty International                  

Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die 

strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren zij actie voor gerechtigheid, vrijheid, 

menselijke waardigheid en gelijkheid. 

Het werk van Amnesty beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf 

tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten 

van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Ze maken 

een vuist tegen onrecht. Dat doen ze doen al meer dan vijftig jaar. 

Polen is niet zo ver bij ons vandaan. Toch gelden daar andere rechten dan bij ons. Kijk maar 

eens naar de volgende actie van Amnesty. 

 

 

 

Een Poolse rechter sprak de activisten Elzbieta, Anna en Joanna op 2 maart vrij van het 

beledigen van religieuze gevoelens. Ze konden 2 jaar cel krijgen omdat ze opkwamen voor 

lhbti-rechten. Een opluchting voor de dappere vrouwen. Maar de aanklager heeft nu hoger 

beroep ingesteld. In Polen worden mensenrechtenverdedigers vaak lastiggevallen en 

geïntimideerd.   

 



 

In Polen staat het recht op vrije meningsuiting en op vreedzame demonstraties onder druk. 

Leden van de lhbti-gemeenschap worden weggezet als een bedreiging voor het traditionele 

gezin. En ook de rechten van vrouwen, zoals het recht op abortus, worden ingeperkt. De 

regering duldt geen tegenspraak en probeert met verzonnen aanklachten critici achter de 

tralies te krijgen.  

 

Waar staat LHBTI voor? 

De afkorting LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse. 

Ongeveer 4 tot 7 procent van de mensen in Nederland is gay of bi en ongeveer 1 op de 250 

mensen is transgender. Maar waar staan LHBTI eigenlijk voor? Lesbisch, homoseksueel of bi 

zijn is onderdeel van de seksuele oriëntatie. Seksuele oriëntatie gaat over aantrekkingskracht: 

op wie word je verliefd? Tot wie voel je je aangetrokken? En is dat een jongen, een meisje, of 

maakt het volgens jou niet uit wat voor gender iemand heeft? 

 

 

  



 

De LHBTI-vlag wordt ook wel de Pride vlag 

genoemd. De Gay Pride is namelijk de mooiste 

dag om met de pride-vlaggen te laten zien dat 

je trots bent op wie je bent. De Gay Pride is een 

manifestatie van de LHTBI-community, die 

jaarlijks in vele landen wordt gehouden. Deze 

Pride heeft zowel een feestelijk als een 

demonstratief karakter, mensen willen vieren 

dat ze trots zijn op wie ze zijn en willen ook dat 

anderen hen ook zullen begrijpen. 

 

 

 

 

 
The Prom (te zien op NETFLIX, kijkwijzer alle 

leeftijden) 

Wanneer de narcistische musicalartiesten Dee Dee Allen 
en Barry Glickman hun productie over first lady Eleanor 
Roosevelt flopt, besluiten de twee om hun carrière nieuw 
leven in te blazen door een goed doel te steunen. Samen 
met de ervaren achtergrondzangeres Angie Dickinson en 
acteur Trent Oliver besluiten ze om naar Edgewater 
(Indiana) te reizen om het tienermeisje Emma Nolan te 
helpen. Emma's schoolbal werd geannuleerd omdat ze 
met haar lesbische vriendin Alyssa naar het bal wilde 
gaan.  

(filmcategorie: musical, muziek, LHBTI, tienerfilm) 

  



 

#CHOOSE TO CHALLENGE 

 

De cijfers zijn schrikbarend: 11,2 miljoen meisjes - die voordat de COVID-19-pandemie 

uitbrak wel naar school gingen - lijken nooit meer terug te gaan. Daarmee voegen ze zich bij 

de 132 miljoen (!!) meisjes die nu al niet naar school gaan. Niet naar school gaan betekent 

dat de kans dat meiden te maken krijgen met huiselijk geweld, uithuwelijking en 

tienerzwangerschap enorm groot is. De pandemie zorgt ervoor dat de vooruitgang die we met 

elkaar hebben geboekt, dreigt terug te draaien. 

En daar blijft het niet bij. De nodige maatregelen rondom COVID-19 hebben ook een 

negatieve invloed op het leiderschap en de werkgelegenheid van vrouwen wereldwijd. En dus 

op het aantal vrouwelijke rolmodellen. Dit heeft een enorme impact op toekomstige 

generaties. 

Als meisjes dezelfde kansen op onderwijs krijgen als jongens, dan profiteert iedereen daarvan: 

het aantal kind huwelijken en vroege zwangerschappen zal dalen en meisjes maken kans op 

een betere baan waardoor het gezinsinkomen zal stijgen. 

In het creëren van gelijke kansen spelen vrouwelijke rolmodellen zoals moeder, leerkrachten 

en coaches een belangrijke rol. Zij laten zien wat er mogelijk is, wat je kunt bereiken als je zelf 

het voortouw neemt. Zij kunnen jonge meiden weer laten dromen van een mooie toekomst 

waar plek is voor iedereen. 

 

  



 

Daar kunnen en moeten wij ze bij helpen. Doe je mee? 

 

Nu kunnen we het tij nog keren en deze terugval 

stoppen. #ChooseToChallenge 

Bekijk de video en laat jouw stem horen! 

(1) Choose To Challenge - Steun Meiden Wereldwijd 

- YouTube 

 

Dit kun jij doen: #ChooseToChallenge 

Draag samen met ons uit dat je voor de gelijke 

behandeling van jongens en meisjes gaat. Juist in 

deze tijd, waarin de positieve ontwikkeling die er was, 

terug lijkt te draaien. 

 

 

Zo kun je dat doen: 

 

• Deel onze posts op Instagram, Facebook en LinkedIN over dit onderwerp 

• Praat met vrienden, familie en collega’s over de impact van vrouwelijke rolmodellen in 

jouw leven 

• Steun de programma’s van Right To Play door te doneren of in actie te komen  

https://www.youtube.com/watch?v=kEdr92tlCrE
https://www.youtube.com/watch?v=kEdr92tlCrE


 

PLAYLIST van de week 

 

Op YouTube Music staat de nieuwste playlist voor je klaar. 

Check de onderstaande link voor de nummers van deze week. 

YOUNG_12 

****** 

Heb je zelf een nummer of clip waarvan je denkt: 

Deze muziek is zo goed, die moet ik delen? 

Zet het in de tiener-appgroep of  

 naar tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

****** 

 van de week  

Deze keer is de clip van de week: Frank Boeijen Groep - Zwart/Wit 

Nadat de vijftienjarige Antilliaanse jongen 

Kerwin Duinmeijer in 1983 wordt 

neergestoken, inspireert dat Frank Boeijen 

om Zwart Wit te schrijven. Het wordt zijn 

grootste hit, maar brengt de zanger in 

potentieel gevaar. 

Wat begint als een feestelijke avond in de 

hoofdstad, eindigt als een drama. Kerwin 

Duinmeijer gaat op zaterdagavond 20 

augustus 1983 met twee pleegbroers en 

twee van hun vrienden de stad in om een 

verjaardag te vieren. Ze moeten eigenlijk om 

middernacht thuis zijn, maar nadat dat ze 

zich thuis hebben vertoond, gaan ze toch 

weer terug de stad in. Bij een snackbar in de 

https://music.youtube.com/playlist?list=PLTI5P0ERNjznNBKGNfA6uCoR5TyTuk58T&feature=share
mailto:tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl
https://music.youtube.com/watch?v=d8-mZ3lLQSw&feature=share


 

Damstraat gaat het mis; Kerwin raakt verwikkeld in een woordenwisseling met twee 

skinheads, waarna hij door een derde skinhead, de dan zestienjarige Nico Bodemeijer, wordt 

neergestoken. Gewond vlucht Kerwin naar de Dam en vraagt een taxichauffeur om hem naar 

het ziekenhuis te brengen. De bestuurder weigert, want het is blijkbaar verboden gewonden 

per taxi te vervoeren. Een andere taxichauffeur weigert eveneens hem mee te nemen, maar 

verleent wel eerste hulp en belt een ambulance. Door het vele bloedverlies overlijdt Kerwin 

een paar uur later in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. 

 Lees het hele verhaal van Frank Boeijen achter het lied ‘Zwart/Wit’ op Frank Boeijen schrijft 

Zwart Wit naar aanleiding van misdrijf - Nieuwsbericht - NPO Radio 2 

 

 

 

https://www.nporadio2.nl/nieuws/29695/frank-boeijen-schrijft-zwart-wit-naar-aanleiding-van-misdrijf
https://www.nporadio2.nl/nieuws/29695/frank-boeijen-schrijft-zwart-wit-naar-aanleiding-van-misdrijf

