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De kwetsbare ander

Introductie
Je dient ervoor te zorgen dat rechten van 
andere mensen worden nageleefd.
Artikel 29, URVM

Kwetsbare mensen met pijnlijke verhalen. 
De Zweedse schrijver Lars Norén toont 
in ‘Thuislozen’ een wereld die we maar 
al te goed kennen, maar waar we liever 
aan voorbij lopen. We vinden het vaak 
ongemakkelijk om te zien hoe ‘gewone’ 

mensen worstelen met sociale en 
emotionele onzekerheden. Oogcontact 
vermijdend lopen we op straat snel door. 
Wat zou er gebeuren als we niet zouden 
wegkijken, maar stil blijven staan en de 
minder gefortuneerden zouden aankijken 
en -spreken, deze mensen echt zouden 
zien, spreken en horen?
Onze maatschappij kent een diversiteit 
aan culturen en doelgroepen. De 

doelgroep dak- en thuislozen wordt 
in onze maatschappij vaak snel 
voorbijgelopen. Zien we hen over het 
hoofd of negeren wij hen omdat zij een 
zeker ongemak bij ons oproepen? Wie 
is de vreemde ander, wat is zijn/haar 
verhaal?



Opdracht Op de vlucht    
Mardjan Seighali ontvluchtte Iran en zei in 2019 hierover: Gruwelijkheden 
doorstaan en vervolgens je kinderen een ‘normale’ jeugd geven, is geen sinecure. 
Want niet alleen acuut geweld maakt je hard. Ook honger, kou, onzekerheid of 
continue angst kan ieder mens vervormen. Je gaat overleven . En opnieuw. Tot 
op dit moment. Ook vandaag worden er weer mensen van hun vrijheid beroofd, 
worden zij in onzekere angstige situaties geplaatst en zijn ze hun leven niet zeker. 
Heb jij ooit stilgestaan bij het leven van een vluchteling. Hoe zou het zijn als jij 
zelf moest vluchten uit jouw land?  Wat laat je achter, wat neem je mee? Hoe 
verloopt jouw reis naar vrijheid?

Beschrijf met je groep jullie 
ervaringen (circa 500 woorden) en 
gebruik hierbij de volgende zinnen 
(de zinnen mag je aanpassen):
• Jullie zijn op de vlucht en in de verte 

zien jullie...
• Jullie zijn op de vlucht en onderweg 

worden jullie aangesproken...

opdracht 1 Subgroep

Leerdoelen

opdracht 2 subgroep

Casus vluchteling (film of artikel). 
De groep wordt opgesplitst in 
subgroepen. Vanaf nu is iedere 
groep een familie, vriendengroep of 
bepaalde doelgroep. Elk groepslid 
krijgt een bepaald personage en 
leeft zich helemaal in in de rol van 
dit personage. Per persoon heb je 
een gemiddeld budget van 400 euro.
• Jullie moeten vluchten en hebben 

ieder een rugzak voor circa 5 kilo 
bagage: wat neem je mee?

• Jullie doen er circa een week over om 
bij de boot te komen, elke dag zijn 
jullie circa 10 euro per persoon aan 
eten e.d. kwijt.

• Welke route kiezen jullie om het land 
uit te komen?

• Jullie moeten buiten slapen, maar ‘s 
nachts wordt het koud: hoe zorg je 
ervoor dat je de nacht overleeft?

• Onderweg wordt iemand ziek, wat 
doen jullie? Koop je medicijnen en 
zorg in, met kosten van 250 euro, of 
zien jullie wel wat er gaat gebeuren?

• Een overtocht met de boot kost 300 

Als je rechten worden bedreigd, mag je 
vluchten naar een ander land. 
Artikel 14, UVRM 

Door globalisering is onze wereld 
‘gekrompen’ en kunnen we zogeheten 
wicked problems niet meer negeren. 
Wicked problems zijn grote en 
complexe problemen, de informatie 
is vaak onvolledig of tegenstrijdig. 
Ook zijn bij een wicked problem veel 
mensen betrokken. Het probleem heeft 
daardoor enorme invloed op economie, 

welvaart en welzijn. Een van deze wicked 
problems zijn vluchtelingen. 
Wereldwijd zijn er 65 miljoen mensen 
op de vlucht. Mensen vluchten om 
verschillende redenen. Dit kan vanwege 
oorlog of natuurrampen zijn, maar ook 
uit angst voor vervolging vanwege 
iemands keuze voor een bepaalde 
religie, politieke overtuiging, seksuele 
voorkeur of het behoren tot een 
bepaalde etnische groep. 
In het Vluchtelingenverdrag van de 
Verenigde Naties, dat door meer dan 150 

• De student kan benoemen wat 
‘wicked problems’ zijn.

• De student weet wat met het 
Universele Verdrag van de Rechten 
van de Mens wordt bedoeld.

• De student heeft kennis van 
vluchtelingenproblematiek.

• De student kan zich inleven in het 
leven van een vluchteling.
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65 miljoen mensen op de vlucht

https://www.amnesty.nl/encyclopedie/
vluchtelingenverdrag-in-10-vragen
https://humanityhouse.org/mensen/
aiham-al-saadi/
Marit Tornqvist: Het gelukkige eiland. 
Uitgeverij Querido 
Babah Tarawally: Gevangen in zwart wit 
denken.Uitgeverij Ten Have

landen is ondertekend, staat de definitie 
van een vluchteling. 
Vluchtelingen hebben recht op inter-
nationale bescherming en mogen niet 
worden teruggestuurd naar het land 
dat ze ontvlucht zijn. Wanneer iemand 
niet kan terugkeren naar het land van 
herkomst is deze in feite stateloos en kan 
hij/zij asiel aanvragen.

Bronnen

euro p.p. Er is te weinig geld en één 
iemand kan niet mee: wie blijft achter?

• Na de overtocht is één van de 
groepsleden ziek geworden en niet 
meer in staat zelfstandig verder te 
gaan: wat doen jullie?

• Onderweg komen jullie zonder geld, 
uitgehongerd en dorstig langs een 
kraam die fruit heeft uitgestald. Het 
fruit lokt: wat doe je?

• Onderweg verdwalen jullie: hoe zorg 
je dat je weer op de goede route komt?

• Jullie zijn aangekomen in Nederland, 
maar spreken geen Nederlands of 
Engels: hoe maak je contact?

• Jullie zijn op de vlucht en iemand rent 
schreeuwend en woedend achter 
jullie aan...

• Jullie zijn op de vlucht en eenmaal bij 
het water aangekomen zien jullie...

• Jullie zijn op de vlucht, hebben honger 
en geen geld...

Klassikale afsluiting
Bespreken van de vluchtelingenpro-
blematiek en belevingsaspecten van 
een vluchteling. 
• Wat zou het voor jou betekenen als je 

een vluchteling was?
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Opdracht Een dag uit het leven van een Dak- of Thuisloze
Het aantal dak- en thuisloze jongeren is de laatste jaren verdrievoudigd. Door de 
wijze waarop wij in de maatschappij met hen omgaan hebben dak- en thuislozen 
vaak het gevoel geen rechten meer te hebben. Sociale zekerheden en gevoel van 
veiligheid vallen weg. Voor vrouwen  is het leven op straat nog onveiliger dan voor 
veel mannen en heeft het een grotere impact op hun gezondheid. Bij dak- en 
thuislozen staan mensenrechten onder druk.

Voor deze opdracht ga je je verdiepen in het leven van dak- of thuislozen.

Schrijf een verhaal of gedicht 
waarin je zelf de rol van dak- of 
thuisloze hebt.

opdracht 1 Subgroep

Leerdoelen

opdracht 2 Individueel
Samen met je subgroep (max. 4 
personen) ga je je verdiepen in een 
dag uit het leven van een dak- of 
thuisloze. Hiervoor ga je een dak- 
of thuisloze interviewen, filmen of 
fotograferen.

Onderzoeken
Voor je aan de slag gaat doe je eerst 
onderzoek naar deze doelgroep. Stel  
jezelf hierbij de volgende vragen; 
• Wie zijn zij? 
• Welke oorzaken kunnen tot dak- of 

thuisloosheid leiden? 
• Bij welke organisaties kunnen dak- of 

thuislozen eventueel terecht voor 
hulp?

•  Welke grondrechten en 
mensenrechten zijn in het geding? 

Voorbereiding van de reportage
• Bedenk wat je gaat maken, hoe je dit 

gaat aanpakken en welke vragen je 
gaat stellen? Wie doet wat?

Maken van de reportage
• Maak een foto- of een korte 

filmreportage.

Well, I see that the world is upside-down
Seems that my pockets were filled up 
with gold
And now the clouds, 
Well they’ve covered everything over
And the wind is blowing cold
Well, I don’t need anybody
Because I learned, I learned to be alone
Well, I said anywhere, anywhere, 
anywhere I lay my head, boys
Well, I’m gonna call my home 
Tom Waits. 1985

Onze maatschappij kent een diversiteit 
aan culturen en doelgroepen. De 
doelgroep dak- en thuislozen wordt 
in onze maatschappij vaak snel 
voorbijgelopen: kwetsbare mensen met 
pijnlijke verhalen. De Zweedse schrijver 
Lars Norén toont in ‘Thuislozen’ een 
wereld die we maar al te goed kennen, 
maar waar we liever aan voorbij lopen. 
We vinden het vaak ongemakkelijk 
om te zien hoe ‘gewone’ mensen 
worstelen met sociale en emotionele 

• De student kan benoemen wat 
‘wicked problems’ zijn.

• De student weet wat met het 
Universele Verdrag van de Rechten 
van de Mens wordt bedoeld.

• De student heeft kennis van 
vluchtelingenproblematiek.

• De student kan zich inleven in het 
leven van een vluchteling.
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Dak- en thuislozen

https://www.cbs.nl/nl-nl/
nieuws/2019/34/aantal-daklozen-
sinds-2009-meer-dan-verdubbeld
https://www.legerdesheils.nl/
herstart-2

onzekerheden. Oogcontact vermijdend 
lopen we op straat deze mensen snel 
voorbij. Wat zou er gebeuren als we 
niet zouden wegkijken, maar stil blijven 
staan en de minder gefortuneerden 
zouden aankijken en -spreken? Welk 
verhaal zouden we horen als we ze 
spreken? Zie jij deze mensen of negeer 
jij ze omdat zij een zeker ongemak 
oproepen?

Bronnen

Presentatie van reportage.
• Mocht je niet tevreden zijn over de 

reportage, dan kun je ook je verhaal of 
gedicht voordragen.

Klassikaal
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