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Uitleg symbolen
Naast dit symbool worden de
doelstellingen van dit lespakket
opgesomd.

Dit symbool geeft aan wanneer iets
besproken moet worden binnen
de groep.

Dit symbool wijst je op tips en
ideeën die je kunnen helpen om de
inhoud nog beter over te brengen.

Dit symbool geeft de tijdsduur van
een werkvorm aan.

Dit symbool duidt op een actie.

1 Inleiding
Dagelijks worden jongeren overspoeld met beelden uit
conflictgebieden en de gruweldaden die daar meestal mee
gepaard gaan. Ook worden ze steeds vaker beïnvloed door
en soms betrokken bij geweld in hun eigen omgeving. Bij
velen ontstaat daardoor de overtuiging dat in extreme
omstandigheden, zoals in gewapende conflicten en andere
conflictsituaties, alles is toegelaten en dat alle middelen
mogen worden aangewend om een doel te bereiken.
Deze les rond internationaal humanitair recht (IHR) wil
deelnemers de volgende basisboodschap meegeven: in elk
conflict zijn er regels. Zelfs in de chaotische omstandigheden van gewapende conflicten gelden regels. Deze fundamentele regels moeten, omwille van de menselijkheid,
op ieder moment worden gerespecteerd. Het gebruik van
sommige wapens, bijvoorbeeld, is altijd onaanvaardbaar.

De online module op de website van Rode Kruis-Vlaanderen is één mogelijke werkvorm binnen een les over internationaal humanitair recht. Dit is een interactief werkinstrument waarin deelnemers via filmpjes kennismaken met
vijf thema’s verbonden aan het internationaal humanitair
recht. In dit lespakket stellen we ook enkele andere werkvormen voor die het gebruik van de online module kunnen
ondersteunen of uitdiepen.
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Die basisboodschap is niet alleen van belang om de
informatie over gewapende conflicten die mensen bereikt
op een kritische manier te kunnen verwerken. Stilstaan

bij deze humanitairrechtelijke regels voor gewapende
conflicten, helpt hen een sociaal bewustzijn te ontwikkelen
en aandacht te hebben voor het belang van regels in de
samenleving. Internationaal humanitair recht handelt over
de bescherming van het leven en de menselijke waardigheid in oorlogstijd, en bij uitbreiding, in al onze ervaringen. Kennis van de basisregels en -principes van dit recht,
heeft daarom een centrale plaats in de voorbereiding op
volwassen burgerschap en ondersteunt de opvoeding tot
burgerzin.
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2 Pedagogische fiche
Doelgroep
De online module is bedoeld voor personen van 16 jaar en
ouder. Je kan er in de klas mee aan de slag, maar ook voor
andere groepen en gelegenheden (in (jeugd)verenigingen
of Rode Kruisafdelingen, op een infoavond, workshop…) is
het een zeer geschikte werkvorm om rond het internationaal
humanitair recht te werken.

Concrete doelstellingen
Met de online module werk je aan de volgende doelstellingen. De deelnemer kan
1.

vertellen dat er specifieke regels bestaan bij gewapende conflicten, en dat deze regels behoren tot het
internationaal humanitair recht;

2.

een concreet voorbeeld geven van de toepassing van
internationaal humanitair recht in oorlogssituaties;

3.

*het belang inzien van internationaal erkende regels bij
een gewapend conflict.

Attitudes worden aangeduid met een asterisk (*)

Keuze voor online module
Er zijn verschillende argumenten voor het gebruik van de
online module. De belangrijkste zijn:
•

•

•

•

Het lespakket sluit op die manier aan bij de onderstaande eindtermen voor de 3e graad secundair onderwijs.

‘E-learning’ maakt het onderwerp aantrekkelijker voor
jongeren, omdat het aansluit bij hun leefwereld (Sloep
et al. 2007).

Vakoverschrijdende eindtermen

Technologisch onderbouwd leren vereist een actieve
bijdrage van de deelnemers. Dat leidt tot een toegenomen
aandacht en verhoogt het leereffect. Belangrijk is wel dat
de interactiviteit zinvol is (Stolovitch et al. 2011). In deze
module gebeurt het activeren door de deelnemers te laten
nadenken over een concrete situatie in een gewapend
conflict. De deelnemer krijgt zelf de mogelijkheid om een
besluit te nemen dat het vervolg van de situatie beïnvloedt.

De leerlingen

Het gebruik van video is vooral gericht op de weergave van gebeurtenissen en processen. Omdat men de
factor ‘tijd’ kan manipuleren, kan een langdurig proces
worden ingekort of kan een erg snel proces vertraagd
worden weergegeven. Daardoor wordt het mogelijk
om ‘zicht’ te krijgen op wat in de werkelijkheid erg
moeilijk te zien is (Janssens et al. 2000).

(kritisch denken) (13) kunnen onderwerpen benaderen
vanuit verschillende invalshoeken.

De werkelijkheid wordt via het gebruik van video bovendien op een visuele en geconcretiseerde wijze gepresenteerd. Deze wijze van presenteren kan bijdragen tot een
beter inzicht in de realiteit als men de concrete informatie naderhand ‘decontextualiseert’ en op een hoger niveau
van abstractie brengt (Janssens et al. 2000). Door eerst
de concrete situaties te bekijken en nadien bij de nabespreking in te gaan op de geldende regels en principes bij
een gewapend conflict, wordt het internationaal humanitair recht toegankelijker. De koppeling met de realiteit
maakt dat het recht een concrete invulling krijgt.

Gemeenschappelijke stam

(communicatief vermogen) (1) brengen belangrijke
elementen van communicatief handelen in praktijk;
(kritisch denken) (11) kunnen gegevens, handelwijzen
en redeneringen ter discussie stellen aan de hand van
relevante criteria;

Context Politiek-juridische samenleving
De leerlingen
(5) tonen aan dat het samenleven in een democratische
rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die
gelden voor burgers, organisaties en overheid;
(12) tonen het belang aan van internationale organisaties en instellingen.

Context Socioculturele samenleving
De leerlingen
(5) geven voorbeelden van de potentieel constructieve
en destructieve rol van conflicten.

Vakgebonden eindtermen
Deze opdracht kan aansluiten bij leerdoelen van levensbeschouwelijke vakken, Nederlands, PAV, gedrags- en
cultuurwetenschappen.
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3 Inhoud online module
1.

Culturele goederen

2.

Gevaarlijke krachten

3.

Vluchtelingen

4.

Behandeling van gewonde strijders

5.

Journalisten

Per thema bekijken de deelnemers een kort filmpje vanuit
het perspectief van een strijder. Het filmpje wordt onderbroken met de vraag wat zij, als strijders, zouden doen in deze
situatie: vuren of niet vuren. Hun keuze bepaalt hoe de situatie in het filmpje verder verloopt.

De deelnemers krijgen vervolgens een korte samenvatting
van het basisprincipe of de basisregel uit het internationaal
humanitair recht waar deze situatie naar verwijst. Hierna
kunnen de deelnemers meer informatie verkrijgen over het
thema of een volgende situatie bekijken.
In het onderdeel 5. ‘Achtergrondinformatie’ vind je meer
informatie over de thema’s die in de filmpjes aan bod komen
en de basisregels waarop deze situaties zijn gebaseerd. De
‘Achtergrondinformatie’ is de meest actuele versie van ‘Meer
informatie’, die online verschijnt na ieder filmpje. Deze achtergrondinformatie treedt ook meer in detail, zodat je als lesgever kan inspelen op eventuele vragen van de deelnemers.
Heb je opmerkingen of suggesties op dit lespakket? Laat
het ons weten! Onze contactgegevens vind je op blz. 20.
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De module belicht vijf thema’s verbonden aan het internationaal humanitair recht:
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4 Werkvormen
Lesaanpak 1: In groep aan de slag met de online module
Werkvorm

maken (bijv. via het in de lucht steken van een rode
of groene kaart, door handen op te steken, links
of rechts te gaan staan in het lokaal...). Vraag aan
enkele deelnemers waarom ze voor dit antwoord
kozen. Laat telkens iemand aan het woord voor elk
van de twee mogelijke antwoorden.

Groepsdiscussie

Tijd

•

Selecteer online het antwoord van de meerderheid. Je krijgt de rest van het filmpje te zien.

•

Laat één van de deelnemers de informatie over het
thema online verschijnt na de rest van het filmpje
voorlezen. Laat vervolgens de deelnemers doorklikken op ‘Meer informatie’ en bespreek deze informatie in een klasgesprek. Je kan de thema’s ook
bespreken op basis van de achtergrondinformatie
aan de hand van een vraag- en antwoordgesprek
(zie blz. 6).

•

Bespreek opnieuw: wie van de deelnemers heeft
een andere kijk gekregen? Waarom? Wat leert
deze informatie?

Het in groep doorlopen en bespreken van de online
module neemt 50 tot 70 minuten in beslag.

Materiaal
•

Pc, geluidsboxen, beamer en scherm/SMART
Board

•

Internetverbinding (met Flash) om de webpagina
met de online module te bekijken:

www.ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/Over-InternationaalHumanitair-Recht/Test-je-kennis.html

o

Je kan de groep ook in kleinere groepen
verdelen (twee à vier deelnemers per groepje).
De deelnemers moeten dan eerst bespreken
of de bijkomende informatie invloed heeft op
hun antwoord.

o

Je kan er ook voor kiezen om iedereen eerst
een antwoord voor zichzelf te laten formuleren
alvorens de hele groep aan te spreken. Op die
manier zorg je dat iedereen zijn/haar eigen
mening vormt.

Werkwijze

Je neemt de online module klassikaal of in groep door
via bijv. een SMART Board of via een pc en beamer.
Het filmpje doet mensen nadenken over regels die gelden in een conflict: welke handelingen mag je stellen in
een gewapend conflict? Wat mag wel en wat mag niet,
en waarom?
Bij deze aanpak volg je per thema onderstaande stappen. De stappen komen grosso modo overeen met de
fasen in een groepsdiscussie (Standaert et al. 2007). In
een volgende lesfase kan je vervolgens dieper ingaan op
de besproken thema’s.
•

Toon het filmpje.

•

Geef de deelnemers individueel de keuze of ze willen vuren of niet. Laat hen eerst hun antwoord noteren. Vraag vervolgens om hun mening kenbaar te

•

Klik op ‘Volgende’ om het volgende filmpje te
bekijken.

Tip

Je kan de groep op voorhand krantenartikels laten
verzamelen over een recent conflict. Je kan ook zelf
krantenknipsels verzamelen en ze tijdens de bespreking
ter beschikking stellen. Tijdens de bespreking kan je dan
vragen de link te leggen tussen de reële berichtgeving
over een actueel conflict en het filmpje dat net besproken werd. Zo wordt de link met de werkelijkheid en
actualiteit geconcretiseerd.
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Lesaanpak 1: In groep aan de slag met de online module
Bijbehorende vragen

•

Onderstaande vragen kan je na afloop van een filmpje
gebruiken als inspiratie voor een vraag- en antwoordgesprek. De antwoorden op deze vragen vind je in het
onderdeel 5. Achtergrondinformatie.

Laat de deelnemers opzoeken hoeveel mensen er
wereldwijd op de vlucht zijn.

•

Overloop de IHR-principes (zie onderdeel 5.
Achtergrondinformatie). Welke principe van het
IHR wordt geschonden wanneer in het filmpje
wordt aangevallen?

Culturele goederen
•

Wat zijn culturele goederen?

•

Waarom is het belangrijk om culturele goederen te
beschermen?

Behandeling van gewonde strijders
•

Wat houdt het principe van onderscheid in?

•

Welke personen worden beschouwd als strijders?

•

Waarom is het tijdens gewapende conflicten extra
belangrijk om culturele goederen te beschermen?

•

Welke bescherming moet worden gegeven aan de
burgerbevolking?

•

Geef enkele voorbeelden van een aantal culturele
goederen. Ken je voorbeelden van culturele goederen in België?

•

Wat zijn krijgsgevangenen?

•

Met welk embleem worden culturele goederen
beschermd? (zie ook Bijlage 2)

Gevaarlijke installaties
•

Toon het embleem van installaties met gevaarlijke
krachten: de drie oranje cirkels (zie ook Bijlage 2).
Wat zijn installaties met gevaarlijke krachten?

•

Overloop de IHR-principes (zie onderdeel 5. Achtergrondinformatie). Bespreek welke IHR-principes er
geschonden zouden worden als een installatie met
gevaarlijke krachten wel zou worden aangevallen.

Journalisten
•

Welke status heeft een journalist in een gewapend
conflict?

•

Kan een journalist in bepaalde omstandigheden
worden aangevallen?

•

Is er een speciaal embleem dat journalisten
beschermt?

Vluchtelingen
•

Wanneer wordt iemand beschouwd als een
vluchteling?

•

Wat is het verschil tussen vluchtelingen en
ontheemden?

•

Welke bescherming moet worden gegeven aan
vluchtelingen en ontheemden?

•

Mogen de partijen die betrokken zijn bij het conflict
de bevolking dwingen om zich te verplaatsen
tijdens een gewapend conflict?
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Lesaanpak 2:
Individueel doorlopen van de online module met nabespreking
Werkvorm

Nabespreking in groep

Individuele opdracht + nabespreking in groep (klasgesprek)

Het klasgesprek is een gesprek dat de deelnemers
vooral onderling voeren en waarbij de begeleider meer
op de achtergrond blijft. De interacties in de groep zijn
direct en gaan dus niet via de begeleider. Het doel is
om tot een meer genuanceerde houding tegenover de
aan bod gebrachte problematiek te komen. Dit nuanceringproces gebeurt door de wisselwerking van diverse
meningen en opvattingen (Standaert et al. 2006).

Tijd

Het individueel doorlopen van de online module en
de bijkomende informatie neemt 35 tot 45 minuten in
beslag. Je besteedt dan best nog eens 20 minuten aan
de nabespreking.

Er zijn verschillende manieren om dit aan te pakken.
Enkele suggesties:
•

Je kan de situaties opnieuw in de groep gooien en
ze kort bespreken. De argumentatie en het kritisch
hanteren van de geraadpleegde informatie is hierbij belangrijk.

•

Je kan ook werken rond volgende vragen: wat heb
je geleerd? Waarover ging het? Wat vond jij het
belangrijkste? Wat was echt nieuw voor je? Hierbij
is de persoonlijke inbreng van de deelnemers
belangrijker dan de argumentatie die in de module
wordt aangereikt. Je werkt dus meer op communicatieve vaardigheden dan kritisch denken.

Materiaal
Voor de deelnemers:
•

Pc met geluidsboxen

•

Internetverbinding (met Flash) om de webpagina
met de online module te bekijken:

www.ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/Over-InternationaalHumanitair-Recht/Test-je-kennis.html

Werkwijze

Aanpak
•

Laat de deelnemers zich rechtstreeks tot elkaar
richten met hun ervaringen en inzichten.

Op voorhand: individueel doorlopen van de module

•

Laat de deelnemers de online module zelfstandig doornemen. Geef duidelijke instructies: wat wordt er van hen
verwacht tijdens het doorlopen en nadien?

Zorg dat de deelnemers luisteren naar wat de
andere te zeggen heeft.

•

Laat de opgedane inzichten uitleggen, samenvatten en eventueel noteren. Kom tot besluiten.

We raden aan om als richtlijn te geven dat deelnemers
alle thema’s bekijken en na een filmpje telkens de informatie lezen die verschijnt nadat ze hebben geklikt op
‘Meer informatie’. De bijkomende links onder ‘Verwante
informatie’, hoeven ze niet door te nemen.

Tip

Net als bij lesaanpak 1, kan je de link tussen de werkelijkheid en de actualiteit concretiseren door de groep
op voorhand krantenartikels te laten verzamelen over
een recent conflict. Je kan ook zelf krantenknipsels
verzamelen en ze tijdens de bespreking ter beschikking
stellen. Tijdens de sessie kan je dan vragen om de koppeling te maken tussen de reële berichtgeving over een
actuele ramp en de online module.
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Extra werkvormen

Suggestie 1: Stellingenspel

Suggestie 2: Rollenspel

Doel

Doel

Verdieping in het internationaal humanitair recht

Zich inleven in een concrete situatie/ het beslissings
proces rond de regels in een (gewapend) conflict

Tijd

Tijd

15-30 minuten
15 minuten per situatie (met korte nabespreking)

Materiaal
Stellingen per thema (zie Bijlage 1)

Materiaal
•

onderstaande situaties op een kaartje

Werkwijze

•

eventueel: verkleedmateriaal en attributen

Werkwijze

Geef enkele deelnemers een van onderstaande situaties
op een kaartje. Zij spelen de situatie voor de rest van
de groep. Geef ze even de tijd om zich in te leven in de
situatie en de rol die op hun kaartje staat en om na te
denken over argumenten voor of tegen. Na het rollenspel geef je de deelnemers de ruimte om hun ervaring
te vertellen. Bespreek tenslotte kort inhoudelijk de
situatie. Welke argumenten sluiten aan bij het internationaal humanitair recht? Welke basisregels en –principes
komen aan bod?

Situatie 1: Behandeling van een gevangen
genomen strijder
Deze situatie komt uit het lespakket Grenzen aan Oor
log, eveneens een uitgave van Rode Kruis-Vlaanderen.
Meer informatie over dit lespakket vind je op blz. 11.

Photos

Voor dit rollenspel toon je onderstaande foto. Deze foto
is ook terug te vinden in Bijlage 3.

© ICRC/Raymond Depardon-Magnum

Hanteer de werkwijze uit lesaanpak 1, maar breid uit met
een aantal van de extra stellingen over de vijf thema’s
en andere elementen van het internationaal humanitair
recht. Zorg voor een nabespreking.
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Extra werkvormen
Een strijder is gevangen genomen door een rebellenbeweging. Hij is de enige overlevende van de aanval op
zijn stad. Zijn lot hangt af van de bevelen die de ofﬁcier
aan zijn strijders geeft.
Welke bevelen zou jij als ofﬁcier aan je strijders geven?
Bijkomende vragen:
•

Stel je voor dat de gevangene jouw broer is. Hoe
zou je willen dat hij wordt behandeld? Waarom?

•

Stel je voor dat de gevangene jouw vriend heeft
gedood tijdens de strijd. Hoe zou je willen dat hij
wordt behandeld? Waarom?

•

Maakt het uit of de gevangene een burger is of een
strijder?

•

Veronderstel dat de gevangene over belangrijke
informatie beschikt, heeft dit een invloed op hoe
hij moet worden behandeld? Is het geoorloofd een
gevangene te martelen om informatie te verkrijgen? Zo ja, onder welke omstandigheden?

Toelichting
Strijders die gevangen worden genomen door de strijdkrachten van de vijandelijke staat zijn krijgsgevangenen.
Burgers mogen slechts onder bepaalde omstandigheden gevangen genomen worden (omwille van dringende vereisten van veiligheid). Zowel strijders als burgers
die gevangen genomen zijn, moeten menselijk worden
behandeld.
Het martelen van gevangen genomen strijders om informatie te verkrijgen, is verboden door het internationaal
humanitair recht. Krijgsgevangenen zijn enkel verplicht
hun naam, rang, legernummer en geboortedatum bekend te maken.

© ICRC/B. Heger

Situatie 2: Behandeling van een krijgsgevangene

Na hevige vijandelijkheden tussen twee legers en zware
verliezen aan beide kanten, neemt het ene leger een
aantal strijders van de tegenpartij gevangen.

Rol 1: Je bent een strijder in dit leger
Je brengt dit klein groepje gevangenen naar je bevelhebber. Hij is niet opgezet met de gevangenen: er zijn
geen voorzieningen om hen vast te houden. Uiteindelijk
zet je bevelhebber ze vast in een te klein gebouw zonder voedsel of hygiënische voorzieningen.
Ben je akkoord met je bevelhebber of niet?
Speel het gesprek tussen de strijder en de bevelhebber.
Leg als stijder uit waarom je het eens of oneens bent
met je bevelhebber. Verandert jouw mening iets aan de
situatie?

Rol 2: Je bent een Rode Kruismedewerker
Je mag de gevangenen bezoeken en je klaagt de wantoestanden aan bij de bevelhebber, die zich er echter
niet veel van aantrekt. Je hebt plots een idee: stel dat je
een journalist foto’s laat trekken van de wantoestanden
en de vernederende situatie van de krijgsgevangene. Als
die foto’s worden gepubliceerd, is dat misschien wel het
drukkingsmiddel dat je kan gebruiken om de bevelhebber
te overtuigen dat deze toestand niet aanvaardbaar is.
Werk je samen met de journalist of niet?
Speel het gesprek tussen twee Rode Kruismedewerkers
die hierover discussiëren.

Toelichting
Krijgsgevangenen moeten te allen tijde menslievend
worden behandeld. Er bestaan ook regels met betrekking tot de leefomstandigheden van krijgsgevangenen:
zo moet bijvoorbeeld de huisvesting van krijgsgevangenen voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het dagelijks
voedselrantsoen moet voldoende zijn om de krijgsgevangenen in goede gezondheid te houden. Wat hygiëne
betreft moeten krijgsgevangenen bijvoorbeeld dag en
nacht kunnen beschikken over een toilet.
Krijgsgevangenen moeten bovendien te allen tijde worden beschermd, in het bijzonder tegen iedere daad van
geweld of intimidatie, tegen beledigingen en de nieuwsgierigheid van het publiek. Daarom pleit Rode Kruis
ervoor dat men geen - en zeker geen vernederende of
herkenbare - afbeeldingen van krijgsgevangenen mag
publiceren in de media. Nadat de oorlog is afgelopen,
moeten de krijgsgevangenen vrijgelaten worden.
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Extra werkvormen
Deze regels en afspraken staan o.a. beschreven in het
derde Verdrag van Genève betreffende de behandeling
van krijgsgevangenen (1949). Het ICRC (Internationale
Rode Kruiscomité), waarvan Rode Kruis-Vlaanderen
deel uitmaakt, ijvert voor het handhaven van deze
regels en zorgt tevens voor de verspreiding ervan. Meer
informatie over het ICRC en zijn rol vind je in onderdeel
5. Achtergrondinformatie.

Situatie 3: Medisch personeel

Suggestie 3: Bijkomende spelen rond
het belang van regels
Doel
Het belang inzien van sociale regels in de omgang met
anderen en bij conflicten.

Tijd

In functie van de gekozen werkvorm

Materiaal
In functie van de gekozen werkvorm

© ICRC/Saoure

Werkwijze

Je bent een strijder in het leger
Twee legers zijn bij hevige vijandelijkheden betrokken
in een grensgebied. Je verwondt een soldaat van de tegenpartij. Op het moment dat je naar hem wilt toegaan
en hem gevangen wilt nemen, wordt hij vastgenomen
en afgevoerd door het medisch personeel van zijn eigen
leger.
Schiet je op het medisch personeel van het andere leger
of niet? Behoren ze tot de strijdkrachten?
Speel de situatie en overleg met je medestrijders.

Toelichting
Medisch personeel wordt beschermd onder het internationaal humanitair recht. Medisch personeel moet onder
alle omstandigheden worden ontzien en mag dus niet
worden aangevallen. Medisch personeel dat behoort tot
de strijdkrachten wordt niet geacht deel te nemen aan
de vijandelijkheden. Dat betekent dat het medisch personeel zelf geen geweld pleegt en enkel de verzorging
van de gewonden voor zijn rekening neemt.

•

www.jeugdwerknet.be/spelen/spel/barnga

•

www.jeugdwerknet.be/spelen/spel/limit-20

•

www.jeugdwerknet.be/spelen/spel/de-regels-vanhet-spel

•

www.jeugdwerknet.be/spelen/spel/alles-kan-beter

Leg op het einde van elk spel kort het verband uit met
het international humanitair recht: ook bij grote (gewapende) conflicten zijn regels belangrijk.

Toelichting
Sociale regels zijn belangrijk in de omgang tussen mensen, en zeker ook bij conflicten. Je kan de deelnemers
op ludieke manier laten kennismaken met het belang
van deze regels. JeugdWerkNet heeft op zijn site een
aantal groepsspelen voor jongeren, voor binnen en buiten en van verschillende duur, die werken rond multiculturalisme en diversiteit.
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Suggestie 4: Andere lespakketten
Doel
Verdieping in het thema internationaal humanitair recht

Tijd

Afhankelijk van de gekozen werkvorm(en) uit het lespakket

Materiaal
Maak integraal gebruik van het lespakket Grenzen aan
oorlog of het lespakket Antipersoonsmijnen en cluster
munitie, beiden uitgaven van Rode Kruis-Vlaanderen.

Toelichting
Met het lespakket Grenzen aan oorlog wil het Rode
Kruis 14- tot 18-jarigen leren dat in gewapende conflicten regels gelden die altijd gerespecteerd moeten worden. Het lespakket sluit aan bij de vakoverschrijdende
eindtermen opvoeden tot burgerzin, sociale vaardigheden, en ‘leren leren’. De inhoud van het lespakket heeft
ook een link met de vakken geschiedenis, Nederlands,
godsdienst of moraal en met taalvakken.

Grenzen aan oorlog

Het lespakket Antipersoons
mijnen en clustermunitie biedt
een aanvulling op dit lespakket. Dit educatief pakket wil
jongeren (14-18 jaar) bewust
maken van de gevolgen van
wapens.
Dit lespakket kan gebruikt
worden in de vakken geschiedenis, moraal, godsdienst en
Nederlands.

© ICRC/M. Kokoîc/AF-E-00780

Extra werkvormen

Antipersoonsmijnen
en clustermunitie:
een dodelijke
erfenis

Je kan beide lespakketten gratis downloaden op
www.jeugdrodekruis.be > Aanbod.
Hier kan je alfabetisch of op trefwoord zoeken.
Het lespakket Grenzen aan oorlog kan je bestellen voor
€ 12 inclusief dvd bij de dienst Humanitair recht van
Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen,
tel. 015 44 35 19, humanitair.recht@rodekruis.be. De dvd
is afzonderlijk verkrijgbaar voor € 5.
Het lespakket Antipersoonsmijnen en clustermunitie kan
je gratis bestellen (zolang de voorraad strekt).

Het lespakket bestaat uit een
inleiding, een besluit en vier themalessen: ‘regels in oorlog’, ‘wapens in oorlog’, ‘gerechtigheid
na oorlog’ en ‘vermist in oorlog’.
Telkens is een didactische leidraad, achtergrondinformatie en
lesmateriaal opgenomen.

in samenwerking met

Rode Kruis

Vlaanderen
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Extra werkvormen

Suggestie 5: Fototentoonstelling
Our World, At War
Doel
•

Zich inleven in de leefwereld van slachtoffers van
gewapende conflicten

•

Verdieping in het thema internationaal humanitair
recht

Tijd

De educatieve opdracht bij de fototentoonstelling
neemt anderhalf uur in beslag. Hierbij is de tijd voor
eventuele voorbereiding en nabespreking niet inbegrepen.

Materiaal
Je kan de reizende fototentoonstelling
Our World, At War bestellen of bezoeken
en werken met de bijbehorende educatieve opdracht. Er is een handleiding voor
de begeleider ter beschikking.

Rode Kruis-Vlaanderen ontwikkelde ter gelegenheid
van de tentoonstelling ook een spel voor jongeren. Via
een virtuele “missie” voeren de jongeren als afgevaardigden van het Rode Kruis uiteenlopende opdrachten
uit. Op die manier krijgen ze voeling met het leed waarmee mensen tijdens en in de nasleep van gewapende
conflicten worden geconfronteerd. De jongeren worden
op een interactieve wijze meegevoerd door verschillende actuele thema’s.
De fototentoonstelling met bijhorende educatieve opdracht kan je gratis ontlenen. Het betreft een 40-tal foto’s
(vijf foto’s per conflictland van 40cm x 50cm). Deze
foto’s zijn voorzien van onderschriften (Nederlands, Engels en Frans), uitleg over de betreffende landen
en informatie over de fotografen. Scholen kunnen de reizende tentoonstelling reserveren
via administratieIS@rodekruis.be.
Voor meer informatie kan je terecht op
www.jeugdrodekruis.be > Aanbod.

Toelichting
De tentoonstelling Our World, At War vestigt
de aandacht op het leven en lijden in conflictgebieden. Het Rode Kruis stuurde vijf bekende
oorlogsfotografen, waaronder James Nachtwey, naar
acht verschillende (post-)conflictlanden: Afghanistan,
Colombia, DRC, Georgië, Libanon, Liberia, Haïti en de
Filippijnen. Daar legden ze vast hoe gewelddadige
conflicten het leven van onze medemensen aantasten.
Met dit project wil Rode Kruis-Vlaanderen het belang
onderstrepen van het internationaal humanitair recht,
dat de humanitaire gevolgen van oorlogsgeweld tracht
te beperken.
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5 Achtergrondinformatie
1.

Algemeen: Basisregels van het
internationaal humanitair recht (IHR)

Het internationaal humanitair recht omvat regels die gelden
in oorlogstijd. Internationaal humanitair recht (IHR) beschermt personen die niet (langer) aan de vijandelijkheden
deelnemen en beperkt de middelen en methoden van oorlogsvoering. Deze regels bepalen hoe alle betrokkenen zich
moeten gedragen en beklemtonen respect voor de vijand.
Wie er zich niet aan houdt, kan vervolgd en bestraft worden.
Het IHR
1.

beschermt gewonde en zieke strijders ter zee en op
het land;

2.

beschermt wie niet (of niet langer) deelneemt aan de
vijandelijkheden, zoals burgers (mannen, vrouwen en
kinderen) en krijgsgevangenen;

3.

bepaalt de methoden van oorlogsvoering. Enkel
strijders en militaire doelen mogen worden aangevallen (zie principe 2) en binnen het conflict mag er geen
onnodig leed veroorzaakt worden (zie principe 3).

4.

bepaalt welke wapens gebruikt mogen worden en
welke niet. Het internationaal humanitair recht verbiedt
het gebruik van bepaalde wapens zoals chemische
en biologische wapens, clustermunitie, blindmakende
laserwapens en antipersoonsmijnen.

1.

Het principe van menselijkheid. De waardigheid van
de mens, van strijders, burgers en gevangenen, moet
altijd gerespecteerd worden. Mensen moeten als mens
behandeld worden. Dat betekent dat ze niet gemarteld
mogen worden, recht hebben op voeding en onderdak.

2.

Onderscheid tussen burgers (en goederen) en strijders (of militaire doelwitten). Burgers en burgerlijke
goederen moeten worden ontzien en mogen niet worden aangevallen. Wapens of methoden van oorlogvoering die dit principe niet respecteren, zijn verboden.

3.

Het verbod op onnodig (of buitensporig) leed. Conflictpartijen mogen niet meer geweld gebruiken dan
nodig om de vijand buiten strijd te stellen.

4.

Het principe van proportionaliteit. Vaak is het niet
mogelijk om enkel een militair doelwit te raken, bijv.
wanneer strijders hun activiteiten in bewoond gebied
ontplooien. Zo’n militair doelwit mag wel aangevallen
worden, maar enkel binnen redelijke (proportionele)
verhoudingen. Er moet onder andere altijd gekozen
worden voor het doelwit dat het minst schadelijk is
voor de niet-strijders. Wanneer er twee manieren zijn
om een vijandelijk doelwit onschadelijk te maken, moet
die manier gekozen die het minste gevaar inhoudt voor
de bevolking en burgerlijke goederen zoals hospitalen
en scholen.

© ICRC/Thomas Pizer

© ICRC/Photothèque

Het IHR is gebaseerd op de volgende basisprincipes:
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Wanneer is het IHR van toepassing?

Wat is de rol van het ICRC?

Het IHR is van toepassing in situaties van gewapend conflict. Dus niet bij interne spanningen en onlusten, bijv. een
betoging of rellen. Het recht vindt een toepassing zodra een
gewapend conflict begint en bindt alle betrokken partijen, los
van de vraag wie of wat aan de oorsprong van het gewapend
conflict ligt.

Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) zet zich in om:

Wat zijn de bronnen van het IHR?
De regels van het IHR vind je terug in verschillende internationale verdragen, waarvan de vier Verdragen van Genève
(1949) en de drie Aanvullende Protocollen (twee van 1977 en
één van 2005) de bekendste zijn.

Wie moet het IHR (doen) naleven?
Staten moeten maatregelen nemen om het IHR na te leven.
Zij hebben een verplichting om deze regels te onderwijzen
aan hun strijdkrachten en de bevolking in het algemeen. Zij
moeten schendingen voorkomen en inbreuken bestraffen.
Ook Rode Kruis-Vlaanderen vervult een belangrijke taak bij
de verspreiding van het IHR.

•

het internationaal humanitair recht bekend te maken en
te doen naleven;

•

als neutrale onderhandelaar tussen gevechtspartijen
op te treden: het Rode Kruis kiest nooit partij in een
conflict;

•

slachtoffers van gewapende conflicten te beschermen
en te ondersteunen door bijvoorbeeld vermiste personen op te sporen en hen te herenigen met hun familie.

Tip: Bijlage 1 bevat ook enkele algemene stellingen over IHR
en een toelichting over de achterliggende regels.

Emblemen
De drie beschermende emblemen van de Internationale
Rode Kruis- en Rode Maanbeweging zijn het rode kruis, de
rode halve maan en het rode kristal (zie Bijlage 2). Deze
herkenningstekens dienen om zichtbare bescherming te
verlenen aan gewonden, zieken en diensten die instaan voor
hun verzorging: de medische diensten, hun personeel (leden
van ziekenboegen van het leger, vrijwilligers van de nationale verenigingen, afgevaardigden van het Internationale
Rode Kruiscomité) en voertuigen. De drie emblemen bieden
dezelfde bescherming. Staten mogen zelf kiezen welke van
de drie emblemen zij willen gebruiken.

© ICRC/K. Strugg

© ICRC/Luc Chessex

Misbruik van het embleem is schadelijk omdat zijn beschermende kracht daardoor in oorlogstijd verzwakt wordt. Het
IHR bepaalt dat regeringen en conflictpartijen maatregelen
moeten nemen om misbruik van de emblemen tegen te gaan
en te bestraffen. Ook Rode Kruis heeft als taak om de strijdende partijen te herinneren aan hun plicht het embleem te
respecteren. Nationale verenigingen doen hetzelfde wanneer
in vredestijd het embleem verkeerd wordt aangewend.
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2.

Informatie per thema uit de online
module

2.1

Culturele goederen

A

Tijdens militaire operaties moet bijzondere zorg worden
besteed aan het vermijden van schade aan gebouwen
gewijd aan de eredienst, kunst, wetenschap, educatie
of liefdadigheid, net als aan historische monumenten,
tenzij dit militaire doelen zijn.

B. Goederen van groot belang voor het culturele erfgoed
van elk volk mogen niet worden aangevallen, tenzij
dwingende militaire noodzaak is geboden.

© ICRC

Elke partij bij een conflict moet culturele goederen ontzien:

Extra informatie
Historiek
•

Al in 1899 en 1907 erkenden de Verdragen van Den
Haag dat ‘gebouwen gewijd aan kunst en wetenschap’
in oorlogstijd bescherming verdienen en ontzien moeten worden tijdens de vijandelijkheden.

•

In de jaren dertig van de vorige eeuw werden voor
het eerst pogingen ondernomen om tot een verdrag
te komen dat uitsluitend de bescherming van culturele goederen tot doel had. De Tweede Wereldoorlog
verhinderde echter dat de onderhandelingen daadwerkelijk tot resultaat leidden.

•

Pas in 1954 kwam het ’Verdrag ter bescherming van
cultuurgoederen in geval van een gewapend conflict’
(bekend als het ‘Cultuurgoederenverdrag’) tot stand.
Gelijktijdig werd een Protocol ondertekend met het
oog op het voorkomen van de uitvoer van culturele
goederen uit bezet gebied en de teruggave van illegaal
geëxporteerde goederen.

•

In 1999 werd nog een tweede Protocol ondertekend
om de doeltreffendheid van het Cultuurgoederenverdrag te verbeteren.

•

Naast deze instrumenten bevatten ook de Aanvullende
Protocollen bij de Verdragen van Genève een aantal
bepalingen ter bescherming van culturele goederen.
Deze zijn te vinden op www.ihr.rodekruis.be > Over
internationaal humanitair recht > A tot Z > Aanvullende
Protocollen bij de Verdragen van Genève.

•

België werd in 1960 partij bij het Cultuurgoederenverdrag en het Protocol van 1954. Het tweede Protocol van
1999 werd door België geratificeerd op 13 oktober 2010
en is voor België op 13 januari 2011 in werking getreden.

Culturele goederen
Culturele goederen kunnen zowel roerende als onroerende goederen zijn die van groot belang zijn voor het cultureel patrimonium van een volk. Meestal genieten deze goederen in vredestijd
al een speciaal statuut en bescherming. Zowel archeologische
sites, monumenten, kunstwerken, boeken, als gebouwen waarin
zich culturele goederen bevinden (zoals musea en bibliotheken)
komen in aanmerking als cultureel goed.
Voorbeelden van culturele goederen zijn het Colosseum in
Rome, de piramides in Egypte en het Belfort in Brugge.

Cultureel patrimonium van een volk
Culturele goederen moeten ook tijdens een gewapend
conflict worden beschermd. De bescherming van culturele goederen onder het internationaal humanitair recht is
gebaseerd op het principe dat schade aan het erfgoed van
elk volk “schade is aan het erfdeel van de mensheid”. Het
culturele erfgoed weerspiegelt immers de eigenheid en ontstaansgeschiedenis van een gemeenschap. Het bewaren van
het culturele erfgoed helpt gebroken gemeenschappen om
hun identiteit terug te vinden. Het vormt hun band met het
verleden, het heden en de toekomst. Daarom wordt er ook in
oorlogstijd een bijzondere bescherming toegekend aan het
culturele erfgoed. Elke staat moet in zijn nationaal strafrecht
sancties voorzien die schendingen van deze beschermingsregels bestraffen.

Beschermend embleem: een witblauw
schild (zie ook Bijlage 2)

Om hun bescherming kenbaar te maken, kunnen culturele
goederen worden aangeduid met een speciaal daartoe
ontworpen kenteken, namelijk een witblauw schild. Slechts in
heel uitzonderlijke omstandigheden verliest een beschermd
goed zijn beschermde status.

Voorbeeld van een aanval op een cultureel goed
In maart 2001 reageerde de internationale gemeenschap geschokt op de vernietiging van de eeuwenoude Boeddhabeelden van Bamyan in Afghanistan. De vernietiging werd niet
enkel gezien als een verlies voor Afghanistan, maar voor het
culturele erfgoed van de mensheid. In een context van gewapend conflict is dergelijke vernieling een duidelijke schending
van de regels van het internationaal humanitair recht.
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Gevaarlijke krachten

Indien werken en installaties die gevaarlijke krachten bevatten, bijv. stuwdammen, dijken en kerncentrales, of andere
installaties ter plaatse of in de nabijheid, worden aangevallen,
moeten voorzorgen worden genomen om te verhinderen
dat gevaarlijke krachten vrijkomen die zware verliezen aan
mensenlevens onder de burgerbevolking tot gevolg zouden
hebben.

Bescherming van installaties met
gevaarlijke krachten
Stuwdammen, dijken en kerncentrales mogen nooit aangevallen worden als er daardoor gevaarlijke krachten zouden
kunnen vrijkomen waardoor er veel slachtoffers onder de
burgerbevolking zouden vallen. Dit verbod geldt zelfs als de
installatie op dat moment een militair doelwit is – doordat
het bijv. het hoofdkwartier van de vijand is. Een aanval waarbij een militair doel in de nabijheid van dergelijke installatie
zou worden geraakt, is ook verboden als dat tot gevolg heeft
dat er gevaarlijke krachten kunnen vrijkomen.

Beschermend embleem: drie oranje
cirkels

Er is een speciaal embleem ontwikkeld om installaties met
gevaarlijke krachten herkenbaar te maken. Dit embleem bestaat uit een groep van oranje cirkels, op één as geplaatst.
De aanwezigheid van het embleem is echter geen voorwaarde voor de bescherming. Ook zonder het embleem moet een
installatie met gevaarlijke krachten beschermd worden.

2.3

Vluchtelingen

© ICRC/Dominic Sansoni

2.2

Gevaarlijke krachten die kunnen vrijkomen zijn bijvoorbeeld
grote waterstromen of radioactieve stoffen.
Een aanval op een stuwdam of een dijk is enkel toelaten
indien de installatie:
•

wordt gebruikt voor een ander doel dan haar oorspronkelijk gebruik;

•

wordt gebruikt als rechtstreekse ondersteuning van een
militaire operatie;

•

én de ondersteuning van die militaire operatie enkel
kan beëindigd worden door een aanval op de installatie.

Een aanval op een kerncentrale is enkel toegelaten indien de
installatie:
•

alleen elektrische energie levert;

•

wordt gebruikt voor het rechtstreeks leveren van energie voor ondersteuning van de militaire operatie;

•

én de ondersteuning van die militaire operatie enkel kan
beëindigd worden door een aanval op die installatie.

Een aanval uitvoeren waarvan verwacht kan worden dat zij tot
bijkomende dood of verwondingen van burgers, schade aan
burgerlijke goederen of een combinatie daarvan zal leiden, én
dit in buitensporige mate ten opzichte van het te verwachten
tastbare en rechtstreeks militaire voordeel, is verboden.

Principe van proportionaliteit
Bij een aanval of militaire operatie moet er rekening gehouden worden met de gevolgen voor de bevolking. Indien
de schade voor of het leed bij de bevolking niet in verhouding staat tot het te verwachten tastbare en rechtstreekse
militaire voordeel, moet van een aanval worden afgezien. De
aanval op het vluchtelingenkamp in het filmpje van de online
module was dus o.a. een schending van het principe van
proportionaliteit.

Vluchtelingen en ontheemden
Vluchtelingen, in de juridische betekenis van het woord, zijn
personen die zich uit gegronde vrees voor vervolging wegens hun ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging
of het behoren tot een sociale groep, buiten het land bevinden waarvan zij de nationaliteit bezitten en die de bescherming van dit land niet kunnen of willen inroepen.
Ontheemden zijn personen die gedwongen of verplicht
werden om te vluchten of hun huis of gewone verblijfplaats
te verlaten, maar zich binnen de grenzen van hun eigen land
bevinden.
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Bescherming voor vluchtelingen en
ontheemden
Vluchtelingen en ontheemden worden in gewapende
conflicten beschermd op basis van hun status als burgers.
Onder het IHR genieten vluchtelingen een speciale bescherming als vreemdeling op het grondgebied van een staat
waarvan zij geen onderdaan zijn. Zij mogen niet als vijandige
vreemdelingen worden beschouwd louter op basis van hun
nationaliteit. Ze genieten ook bescherming ten opzichte van
de staat die ze ontvlucht zijn wanneer deze partij is bij het
conflict. Het Vluchtelingenverdrag van 1951 (een verdrag dat
niet onder het IHR valt) biedt internationale bescherming
aan vluchtelingen.
© ICRC/Willem Smit

Ontheemden behouden als burgers hun rechten en blijven
onder de bescherming van hun eigen regering staan.

Bijstand en bescherming onder het
IHR voor mensen op de vlucht
Het IHR probeert op verschillende manieren bijstand en
bescherming te bieden aan deze kwetsbare personen.
1.

Respect voor het IHR moet voorkomen dat mensen hun
woonplaats verlaten. Bescherming van burgers tegen
de gevolgen van de vijandelijkheden, garanties inzake
voedselvoorziening (zie www.ihr.rodekruis.be > A tot Z
> U > Uithongering), medische verzorging en onderdak,
en bescherming tegen de willekeur van de tegenpartij moeten het de bevolking mogelijk maken onder
oorlogsomstandigheden hun ‘normale’ leven zo goed
mogelijk verder te zetten. Bij de hulpverlening vragen
personen die op de vlucht zijn voor de vijandelijkheden extra aandacht. Doordat ze zich niet langer in hun
vertrouwde omgeving bevinden, hebben ze immers
minder gemakkelijk toegang tot de bestaande hulpverleningskanalen.

2.

In het IHR geldt een expliciet verbod op de
gedwongen verplaatsing van een bevolkingsgroep
(zie www.ihr.rodekruis.be > A tot Z > D > Deportatie).
Een tijdelijke evacuatie van de bevolking mag slechts
plaatsvinden wanneer de veiligheid van de bevolking in
het gedrang komt of om dwingende militaire redenen.
De omstandigheden waarin dit moet gebeuren zijn
nauwkeurig uitgewerkt:
• Er moet aandacht zijn voor de hygiënische omstandigheden.
• Er moeten maatregelen genomen worden om de
veiligheid tijdens de evacuatie te verzekeren.
• Er moet in geschikte en voldoende accommodatie
en voedsel voorzien worden.
• Er moet op toegezien worden dat familieleden niet
van elkaar gescheiden raken.

© ICRC/B. Maver

• Deze personen moeten naar hun woonplaats kunnen terugkeren zodra de vijandelijkheden gestaakt
zijn.
Het verbod op het verplaatsen van burgers tijdens een
conflict komt voort uit het principe dat de burgerbevolking
zoveel mogelijk gespaard en beschermd moet worden tegen
de gevolgen van de vijandelijkheden. Het onwettig verplaatsen van de bevolking staat in de Verdragen van Genève
omschreven als een oorlogsmisdaad (zie www.ihr.rodekruis.be
> A tot Z > V > Verdragen van Genève en > O > Oorlogsmisdaden). Dit wordt ook bevestigd door de rechtspraak van het
Joegoslavië-Tribunaal en het Statuut van het Internationaal
Strafhof (zie www.ihr.rodekruis.be > A tot Z > I > Internationaal Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië en > Internationaal Strafhof).
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2.4

Behandeling van gewonde strijders

Burgers en buiten gevecht gestelde personen moeten menselijk worden behandeld.
Het is verboden bij de toepassing van het IHR nadelig onderscheid te maken op grond van ras, huidkleur, geslacht, taal,
godsdienst of geloof, politieke of andere opvatting, nationale
of maatschappelijke afkomst, rijkdom, geboorte of andere
status of op enig ander gelijkaardig criterium.

Bescherming van gewonde en zieke
strijders
In de groep van strijders wordt er een onderscheid gemaakt
tussen enerzijds gewonde en zieke strijders en anderzijds de
strijders die nog steeds deelnemen aan de vijandelijkheden.
De partijen bij het conflict zijn verplicht om gewonden en
zieken te verzorgen, ook als ze behoren tot de vijandelijke
troepen. Medische hulp moet worden verleend zonder discriminatie, alleen op basis van medische urgentie mag men aan
bepaalde personen voorrang verlenen.

Onderscheid burgers en strijders
© ICRC/Bjorn Fjortoft

Het IHR beschermt personen die niet (of niet meer) deelnemen aan de vijandelijkheden. Zo wordt er in het IHR een
onderscheid gemaakt tussen burgers en strijders.
Strijders zijn personen die rechtstreeks deelnemen aan de
vijandelijkheden. Dit zijn bijv. leden van de strijdkrachten van
de staat, maar ook leden van een niet-statelijke gewapende
groep, bijv. de FARC in Colombia. Als je als strijder wordt
beschouwd, dan mag je worden aangevallen.
Iedereen die niet behoort tot de strijdkrachten of lid is van een
niet-statelijke gewapende groep, wordt beschouwd als ‘burger’.
Burgers kunnen zich op bescherming tegen de vijandelijkheden
beroepen zolang ze zelf niet rechtstreeks deelnemen aan de
vijandelijkheden. Doen ze dit wel, dan verliezen ze hun bescherming als burger en mogen ze worden aangevallen, wanneer en
voor de duur dat ze deelnemen aan de vijandelijkheden.

Bescherming van burgers
Het IHR beschermt de burgerbevolking ook tegen willekeur
wanneer ze onder de controle van de tegenpartij valt in een
bezet gebied of door gevangenneming. De regels moeten
een garantie bieden voor de levensomstandigheden van de
bevolking. Volgende basisbehoeften moeten ook in gewapende conflicten worden gegarandeerd:
•

toegang tot medische verzorging, voedsel, water en
onderdak

•

recht op informatie over het lot van vermiste personen

Bescherming van krijgsgevangenen
Als een strijder gevangen wordt genomen door vijandige
gewapende troepen, dan krijgt hij bescherming als krijgsgevangene. Krijgsgevangenen worden beschouwd als personen
die niet meer rechtstreeks deelnemen aan de vijandelijkheden. Ze mogen dus niet aangevallen worden. De status van
krijgsgevangenen in internationaal gewapende conflicten
wordt geregeld door het derde Verdrag van Genève betreffende de behandeling van krijgsgevangenen (1949).
In een niet-internationaal gewapend conflict bestaat de status van krijgsgevangene niet. Strijders die gevangen worden
genomen moeten wel altijd menselijk en in overeenstemming
met het IHR worden behandeld.
Tip: Bekijk ook situatie 1 en 2 over krijgsgevangenen bij de
extra werkvormen (zie blz. 9).

© ICRC/Thierry Gassmann

Indien de conflictpartijen niet zelf voor deze basisbehoeften
kunnen instaan, moeten ze het humanitaire organisaties
mogelijk maken om hulp te bieden.

•

algemeen verbod op foltering en
collectieve straffen

•

expliciete bepalingen inzake
arbeid, het toekennen van een
gedwongen verblijfplaats of het
detineren van burgers

© ICRC/Pedram Yazdi

Daarnaast biedt het IHR ook heel wat andere garanties voor
de bevolking:
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2.5

Journalisten

Burgerlijke journalisten die beroepsmatig werkzaam zijn in
gebieden van gewapend conflict moeten ontzien en beschermd worden zolang zij niet rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelnemen.

Journalisten
Het IHR biedt in gewapende conflicten bescherming aan
personen die niet of niet meer aan de vijandelijkheden deelnemen (zie www.ihr.rodekruis.be > A tot Z > D > Deelname
aan de vijandelijkheden). Journalisten die in conflictgebieden
actief zijn, krijgen hier bijzondere aandacht. Het IHR onderscheidt twee categorieën van journalisten.

Uitdrukkelijke erkenning van het
recht van journalisten
De specifieke verwijzing in het Eerste Aanvullende Protocol
van 1977 kent journalisten geen nieuwe en bijzondere bescherming toe. Het biedt enkel een verduidelijking ten aanzien van de vroegere teksten. Journalisten hebben het recht
in conflictsituaties hun beroep uit te oefenen. Zij moeten wel
de beperkende maatregelen respecteren die een overheid
instelt. De uitdrukkelijke erkenning van het recht van journalisten om informatie in te winnen en verslag uit te brengen,
moet ook bescherming bieden tegen verdachtmakingen van
spionage.

Hotline van het ICRC voor hulp

Geaccrediteerde journalisten: statuut
van krijgsgevangene

Journalisten die op eigen initiatief
in de conflictzone werken: statuut
burger
In 1977 maken de Aanvullende Protocollen voor het eerst
melding van journalisten die op eigen initiatief in de conflictzone actief zijn (zie www.ihr.rodekruis.be > A tot Z > A
> Aanvullende Protocollen bij de Verdragen van Genève).
Zij hebben het statuut van burger en genieten aldus bescherming tegen de gevolgen van de vijandelijkheden en bij
gevangenneming. Om als journalist herkenbaar te zijn, biedt
het dragen van een speciale identiteitskaart, uitgegeven door
de nationale overheid of de overheid van het land waar men
actief is, een extra herkenning. Journalisten die niet over
een dergelijke kaart beschikken, verliezen hun bescherming
echter niet.
Het statuut en de bescherming als burger kan slechts worden
ingeroepen zolang personen zich onthouden van deelname
aan de vijandelijkheden. Dit geldt voor burgers en dus ook
voor journalisten. Door hun aanwezigheid in de gevechtszone is het voor de partijen niet altijd eenvoudig het statuut
van de journalist te achterhalen, zeker wanneer die wapens
of kledij van militaire aard draagt. Daarom werd in 1977 overwogen aan journalisten een speciaal herkenningsteken toe te
kennen. Dit idee werd echter vlug verlaten uit vrees dat dit
de journalisten hierdoor een doelwit zouden worden en hun
werkomstandigheden nog risicovoller zouden worden.

© ICRC/Boris Heger

De eerste en ‘oudste’ categorie bestaat uit journalisten
geaccrediteerd bij de strijdkrachten. Al in het Landoorlog
reglement van 1907 was er sprake van correspondenten en
reporters die de strijdkrachten volgen, zonder er daadwerkelijk deel van uit te maken. Hun accreditatie (schriftelijk
bewijs van de toelating) bij de strijdkrachten geeft hen bij
gevangenneming door vijandige troepen het recht op de
behandeling en het statuut van krijgsgevangene (zie www.
ihr.rodekruis.be > A tot Z > K > Krijgsgevangenen). Zij moeten wel een identiteitskaart kunnen voorleggen die door de
militaire overheid is uitgegeven.

De erkenning van deze juridische regels verhindert echter
niet dat jaarlijks vele journalisten worden vermoord, gewond,
gearresteerd of gewoonweg verdwijnen, zowel in oorlogs- als
vredestijd. Hoewel het vrijwaren van het recht van journalisten om hun beroep uit te oefenen niet tot het mandaat van
het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) behoort, kan
het ICRC hulp bieden wanneer journalisten worden vastgehouden of verdwijnen. Het ICRC beschikt daartoe over
een hotline die 24 uur op 24 bereikbaar is. Deze hotline kan
gebruikt worden:
•

bij verdwijning: het ICRC verzamelt dan informatie en
communiceert die naar familieleden.

•

bij verwonding: evacuatie van de gewonde journalist.

•

bij gevangenschap: toelating vragen voor een bezoek
van het ICRC en eventueel een dokter.

•

bij vrijlating: repatriëring organiseren indien nodig.
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8 Bijlagen
Bijlage 1: Stellingen per thema
Thema 1: Culturele goederen

Thema 3: Vluchtelingen

Als er geschoten wordt vanaf een gebouw dat als
een cultureel goed wordt beschouwd, dan mag je dit
aanvallen.

In een gewapend conflict mogen er geen onschuldige
mensen gekwetst raken.

Waar. Het is verboden culturele goederen aan te vallen, tenzij
in uitzonderlijke omstandigheden. Dit is het geval wanneer
er sprake is van dringende militaire noodzaak of wanneer de
goederen worden gebruikt bij de vijandelijkheden en er geen
ander alternatief is om de tegenpartij op een minder schadelijke manier uit te schakelen.
Beschermde culturele goederen mogen bovendien niet worden gebruikt om vijandelijke daden te stellen, zoals in dit geval door het beschieten van de vijand vanop een beschermd
cultureel goed.

Een staat kan zelf zoveel objecten als hij wil aanduiden binnen zijn grondgebied als cultureel goed.
Waar. Elk staat die partij is bij het Cultuurgoederenverdrag
bepaalt zelf welke goederen binnen zijn grondgebied beschouwd worden als culturele goederen en welke goederen
het beschermend kenteken krijgen.

Thema 2: Gevaarlijke krachten
Een kerncentrale mag nooit aangevallen worden.
Onwaar. Een kerncentrale mag enkel worden aangevallen indien twee voorwaarden samen vervuld zijn: de kerncentrale
moet elektriciteit leveren die aanzienlijke en rechtstreekse
steun geeft aan de militaire operaties van de tegenpartij én
een aanval op de kerncentrale moet de enige militaire mogelijkheid zijn. Indien men een kerncentrale aanvalt, moeten er
bovendien ernstige voorzorgsmaatregelen worden genomen.
Er mag in geen geval worden aangevallen indien er gevaarlijke krachten kunnen vrijkomen die ernstige verliezen onder
de bevolking zouden kunnen veroorzaken.

Een waterzuiveringsinstallatie is een van de installaties met gevaarlijk krachten die niet mag worden
aangevallen.
Onwaar. Onder installaties die gevaarlijke krachten bevatten,
worden enkel dijken, stuwdammen en kerncentrales gerekend. Een waterzuiveringsinstallatie staat niet in de lijst.

Dit is geen zwart-wit stelling.
Burgers mogen nooit het doelwit zijn van een aanval, maar
het kan wel gebeuren dat burgers het slachtoffer worden
van oorlogsgeweld. Het is niet verboden om burgerslachtoffers te maken als het principe van proportionaliteit correct
wordt toegepast. (zie onderdeel 5. Achtergrondinformatie)
Bovendien moeten de nodige voorzorgsmaatregelen worden
getroffen om de burgerslachtoffers tot het minimum te
beperken.

Vrouwen en kinderen mogen nooit worden aangevallen.
Dit is geen zwart-wit stelling.
Als vrouwen en kinderen deel uitmaken van een regulier
leger of een gewapende groep, zijn ze strijders. Dit houdt in
dat zij legitieme militaire doelwitten zijn en dus aangevallen
mogen worden. Opgelet: Kinderen onder de 15 jaar mogen
nooit worden ingezet in een strijdmacht.
Als vrouwen en kinderen niet deel uitmaken van een regulier
leger of een gewapende groep en dus gewone burgers zijn,
mogen ze nooit het doelwit worden van een aanval. Dit geldt
uiteraard ook voor mannelijke burgers.

Thema 4: Behandeling gewonde
strijders
Een vijand die gewond is, moet je helpen.
Waar. Als een (vijandige) strijder gewond is geraakt, neemt
hij niet meer deel aan de vijandelijkheden en is hij dus beschermd. In de mate van het mogelijke dient de persoon dan
ook verzorgd te worden.

Een krijgsgevangene heeft het recht om contact te
houden met zijn familie.
Waar. Naast voedsel, voldoende ruimte, hygiëne, enz… (zie
onderdeel 5. Achtergrondinformatie) heeft een krijgsgevangene ook recht op nieuws over zijn familie. Dit kan bijv. tot
stand worden gebracht door Rode Kruisberichten, telefoongesprekken of zelfs videoconferenties.
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De staat die de krijgsgevangene gevangen houdt, is
voor verantwoordelijk voor zijn welzijn.

Het Rode Kruis kiest in een gevecht geen partij voor
de ene of andere groep.

Waar. De staat is verantwoordelijk voor zijn krijgsgevangenen. Naast verzorging houdt dit ook bescherming tegen aanvallen in, aangezien krijgsgevangenen beschouwd worden als
personen die niet meer deelnemen aan de vijandelijkheden.

Waar. Het bestaan en de werking van alle Rode Kruis verenigingen is gebaseerd op zeven basisprincipes. Neutraliteit en
onpartijdigheid zijn twee basisprincies die erg belangrijk zijn
voor de legitimiteit van de werking. Het Rode Kruis zal dus
nooit partij kiezen voor de ene of ander groep.

Het medisch personeel van de strijdkrachten is
beschermd, zelfs als het deelneemt aan de vijandelijkheden.

Sommige wapens, zoals blindmakende laserwapens,
mogen door niemand in een conflict gebruikt worden.

Onwaar. Het medisch personeel van de strijdkrachten wordt
beschermd omdat ze geacht worden niet deel te nemen aan
de vijandelijkheden. Indien ze wel deelnemen, dan verliezen
ze hun bescherming.

Waar. Het leed dat door sommige wapens wordt veroorzaakt
is zo onnodig of buitensporig dat er door middel van een
internationaal verdrag een verbod op is gekomen. Blindmakende laserwapens maken deel uit van de verboden wapens.

Thema 5: Journalisten

Een ziekenhuis mag nooit aangevallen worden.

Journalisten hebben een apart statuut in het
internationaal humanitair recht.
Onwaar. Journalisten worden wel vermeld in het IHR maar
hebben geen apart statuut. Het IHR maakt alleen een onderscheid tussen burgers en strijders. Zolang journalisten niet
deelnemen aan de vijandelijkheden, worden ze beschouwd
als burgers en genieten ze bescherming.

Een journalist kan het statuut van krijgsgevangene
krijgen.
Waar. Journalisten die geaccrediteerd zijn bij de strijdkrachten en hen volgen, kunnen bij gevangenneming beroep doen
op het statuut van krijgsgevangene, ondanks dat zij niet als
strijder maar als burger worden beschouwd.
Journalisten die op eigen initiatief aanwezig zijn in een
conflictgebied, hebben de status van een burger. Zij kunnen bijgevolg geen statuut van krijgsgevangene krijgen bij
gevangenneming.

Algemeen

Dit is geen zwart-wit stelling.
In principe mag een ziekenhuis nooit worden aangevallen
aangezien het een burgerlijk goed is.
Wordt een ziekenhuis echter gebruikt voor militaire i.p.v. medische doeleinden, dan kan de bescherming in heel uitzonderlijke omstandigheden en onder erg strikte voorwaarden
vervallen. De principes van proportionaliteit (zie onderdeel 5.
Achtergrondinformatie) en voorzorg dienen dan goed in acht
te worden genomen vooraleer er mag worden overgegaan
tot een aanval. Het principe van voorzorg houdt in dat je bij
het plannen van een aanval steeds alle beschikbare maatregelen moet nemen om de burgerbevolking zoveel mogelijk
te sparen.

Een school mag nooit aangevallen worden.
Dit is geen zwart-wit stelling.
Een school is een burgerlijk goed. Burgerlijke goederen
mogen in principe nooit worden aangevallen, tenzij in zeer
uitzonderlijke omstandigheden cfr. bovenstaande stelling.

Alleen strijders van een officieel leger moeten zich
aan de regels van het IHR houden.
Onwaar. Alle partijen betrokken bij een gewapend conflict
moeten zich aan de regels van het IHR houden, dus zowel
het reguliere leger als de gewapende groepen.

Het IHR geldt alleen voor westerse landen.
Onwaar. Het IHR geldt voor iedereen! Alle staten ter wereld
hebben de Verdragen van Genève erkend.
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Bijlage 2: Beschermende emblemen
De drie emblemen van het Rode Kruis

90°
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Embleem culturele goederen
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Embleem installaties met gevaarlijke krachten
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Bijlage 3: Foto rollenspel – situatie 1
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Notities
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