MENSENRECHTEN
IN DE OORLOG
VRAGENFORMULIER OVER DE PRESENTATIE (SEK I)
50 punten voor mensenrechten!
Doe mee aan de 50 punten-quiz. Beantwoord onderstaande vragen, waarmee deels jouw kennis die verdergaat dan de inhoud van de presentatie
getest wordt en probeer om het volle aantal punten van 50 te behalen! Bij
alle vragen waarbij meerdere antwoorden zijn toegestaan (zie ) kunnen
één, maar ook meerdere antwoorden correct zijn. Denk dus heel goed na!
Voor ieder juist antwoord ontvang je het in de vredesduif aangegeven aantal
punten. Tel deze bij elkaar op en kijk of jij een mensenrechten-expert bent!

Mensenrechtennieuweling
vanaf

15

Je hebt meer dan 25
punten. Jij beschikt
over kennis waar je
op kunt bouwen om
nog veel meer over
mensenrechten te
weten te komen!

Het winnende logo van Predrag Stakic van het internationale initiatief "Een logo voor mensenrechten".

Mensenrechtenkenner
vanaf

25

Mensenrechtenexpert

Jij weet niet alleen
veel over het ontstaan van de mensenrechten, nee, jij
begrijpt ook hoe
belangrijk het is om
ze in acht te nemen!

vanaf

40

Wow, jij weet bijna
alles over mensenrechten en kunt
zelfs consequenties
voor de huidige tijd
afleiden! Deel jouw
kennis!

Algemene mensenrechten en oorlog vandaag de dag
Waarvoor staat de
afkorting UVRM?

1

Hoeveel artikelen heeft
de UVRM?

Universele Vereniging voor
de rechten van de mens

54 artikelen

Universele verklaring van
de rechten van de mens

30 artikelen
22 artikelen

Uniek verbond voor de
rechten van de mens

In welk jaar is de UVRM
uitgeroepen?
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66 artikelen

1

Waarom vonden de tijd
genoten toentertijd de
vastlegging van de
UVRM noodzakelijk?

2

ervaringen van de Tweede
Wereldoorlog
ervaringen van de Eerste
Wereldoorlog

Noem trefwoordsgewijze minstens drie rechten, die door de
UVRM beschermd moeten worden.

1
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6

Zet de historische gebeurtenissen in de juiste volgorde! Doornummeren van 1 (= oudste gebeurtenis) tot 6 (= meest recente):
Oprichting van de Verenigde
Naties (VN)
Oprichting van de Volkenbond
Einde van de
Tweede Wereldoorlog
Slag bij Solferino

Geef met trefwoorden een
doelstelling van de Volksbund Deutsche Kriegs-gräberfürsorge e. V. weer:

5

Oprichting van het Internationale Comité van het
Rode Kruis (ICRC)

3

Gebruik van giftig gas in
Ieper tijdens de Eerste
Wereldoorlog

Van de Slag bij Solferino tot de Eerste Wereldoorlog
Welk comité richtten de
Zwitsers Henri Dunant
en Gustave Moynier op?

2

Leg uit waarom het zo belangrijk is dat de Rodekruishelpers
neutraal werken en bijgevolg door alle oorlogspartijen gerespecteerd moeten worden.

5

Centraal comité van de CPSU
Internationaal comité van
de hulpverenigingen voor
de gewondenverzorging
Comité voor Eenheid
en Vooruitgang

Aan welke taken wijdt
zich het ICRC (Internationale Comité van het
Rode Kruis)?

Het zoeken
van vermiste
personen

Bescherming van gewonde soldaten
Controle van de behandeling
van krijgsgevangenen

2

Hoeveel mensen zijn er gestorven
in de Eerste Wereldoorlog?

Probeer op deze actuele map met een stip te markeren waar de stad Urfa te vinden is.
Als je de stip op minder dan 2 cm afstand hebt gezet, is de taak correct opgelost!
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Mensenrechten in de context van de Tweede Wereldoorlog
Wat heeft het Protocol van
Genève van 1925 verboden?

2

het gebruik van moderne oorlogswapens
(machinegeweren, gevechts
tanks en vliegtuigen)
de verzorging van krijgsgevangenen
het gebruik van chemische
en biologische wapens

In welk jaar eindigde de
Tweede Wereldoorlog?
1939

In welk jaar begon de
Tweede Wereldoorlog?

Als men vaandelvlucht
pleegt, dan ...
... vlucht men naar de
plaats Fahne bij Aurich.

1

2

1945

2

regelingen voor de behandeling van krijgsgevangenen

... komt een soldaat zijn
militaire verplichtingen
niet na.

regelingen ter bescherming
van de civiele bevolking

... steelt hij het vaandel van
zijn legerkorps.

1

Wat staat er in het Verdrag
van Genève van 1929?

... draagt hij het vaandel
van zijn geboorteland bij
militaire parades.

regelingen voor krijgsgevangenen om contact op te
nemen met hun families
30 artikelen over universele
rechten van de mens

Mensenrechten na de Tweede Wereldoorlog

3

de waarborg van de wereldvrede en van de internationale veiligheid

Wie bekleedt actueel het
ambt van secretarisgeneraal van de
Verenigde Naties (VN)?
Van Dutch Ministry of Foreign Affairs 130115 UNHCR bij Timmermans 0388,
CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50950037

Wat behoort tot de zelfverklaarde doelen van
de Verenigde Naties?

de ontwikkeling van betere,
vriendschappelijke betrekkingen tussen de naties
de internationale samenwerking, oplossing van globale problemen en bevordering van de mensenrechten
het middelpunt te zijn,
waar de naties gemeenschappelijk over deze doelen onderhandelen.

2

Welke punten bevat de uitbreiding van de Conventies
van Genève van 1949?

bescherming van krijgsgevangenen
bescherming van de civiele
bevolking in oorlogstijden
bescherming van politieke
elites

António Guterres
Hoeveel leden hebben
de Verenigde Naties
(VN) actueel?

1

Henry Dunant
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