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KIND ONDEr VUUr

EEN TENTOONSTEllING DIE jE rAAKT!

Het lijkt de gewoonste zaak van de wereld: Kinderen in Oorlog. Vrijwel 
dagelijks zien we het in het nieuws. Maar wat weten wij nu eigenlijk 
over deze kinderen? En begrijpen onze kinderen in veilig Nederland 
wel wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt? Weten zij 
waarom deze kinderen toevlucht zoeken naar onze veiligheid? 

De tentoonstelling Kind onder Vuur geeft op een aansprekende wijze 
een beeld van kinderen in oorlogsgebieden. Farah, Vian, Otim en 
Angie vertellen hun verhaal. Farah’s huis in de Palestijnse gebieden 
werd verwoest en nu woont ze in een container. Vian moest vluchten 
omdat er raketten ontploften in haar Syrische wijk. Otim heeft 
als kind jarenlang gedwongen door de jungle getrokken. En Angie 
verloor haar been toen ze op een landmijn stapte in Colombia.

Van 8 januari tot 13 april heeft het Rode Kruis met deze tentoonstelling 
door Twente gereisd. We hebben bijna 2800 kinderen kennis laten 
maken met de kinderen uit oorlogsgebieden. Ze hebben ervaren 
hoe het is voor deze kinderen om te moeten vluchten, om je huis te 
verliezen, niet meer naar school te kunnen, familie kwijt te raken en 
niet meer veilig te kunnen spelen. De indruk die dit gemaakt heeft 
op onze kinderen weerspiegelt zich in hun geschreven wensen voor 
Farah, Vian, Otim en Angie. Verderop in dit boekje kun je ze lezen. 



Tijdens onze toer door Twente hebben we een warm onthaal gevonden 
op de diverse locaties: de bibliotheek in Enschede, het Thijcollege in 
Oldenzaal, de bibliotheek in Denekamp, het gemeentehuis in Rijssen, 
de bibliotheek in Almelo, het Dijkhuis in Borne, de bibliotheek in 
Hengelo en het Assink Lyceum in Haaksbergen. De samenwerking 
en ondersteuning waren fantastisch. Op alle locaties waar we zijn 
geweest hebben burgemeesters of wethouders de tentoonstelling op 
de eerste dag geopend. En op hun eigen manier het verhaal van de 
kinderen uit oorlogsgebieden onder de aandacht gebracht. 

Ook hebben we steun gehad van de Rijnbrinkgroep, gemeente Borne, 
gemeente Rijssen, gemeente Oldenzaal, gemeente Hengelo, Roggekamp-
Peitsch Fonds Almelo, Kroon Oil foundation, Plus Markt Denekamp, 
AH XL Enschede.

Tientallen vrijwilligers hebben zich vier maanden lang met enorme 
passie ingezet om deze tentoonstelling mogelijk te maken. Onze 
bouwploeg heeft maar liefst 8 keer de gehele tentoonstelling opge-
bouwd en gedemonteerd. Onze begeleiders hebben met veel kennis 
en geduld de kinderen geholpen met hun opdrachten. 

Wij zijn dankbaar voor alle hulp en ondersteuning die deze indruk-
wekkende tentoonstelling van het Rode Kruis mogelijk heeft gemaakt. 

Namens de werkgroep Kind Onder Vuur Twente 
Marianne Stevelink
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Een van de opdrachten in het werkboekje bij 
Vian was om een wens op te schrijven voor 
een kind op de vlucht. De wensen gingen 
vervolgens in de grote fles.
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mijn wens voor een kind op de vlucht is:









HUmANITAIr 
OOrlOGSrEcHT

Zelfs oorlog kent grenzen. Dit uitgangspunt 
van het humanitair oorlogsrecht is voor mil-
joenen mensen van levensbelang. Het Rode 
Kruis is van oudsher bewaker en promoter 
van dit rechtsgebied.

Humanitair Oorlogsrecht
Het humanitair oorlogsrecht is internationaal recht. 
Het geldt tijdens gewapende conflicten. Het doel is 
het beschermen van mensen door het beperken van 
de schadelijke gevolgen van die conflicten. De kern:  
 
Spaar mensen die niet (langer) deelnemen aan de 
strijd, zoals burgers, gewonde soldaten, krijgsge-
vangenen en medische hulpverleners. 
Gebruik geen wapens die geen onderscheid maken 
tussen strijders en burgers, of die onnodig lijden en 
schade veroorzaken.

Het humanitair oorlogsrecht bevat regels voor alle 
staten, gewapende groepen en individuele personen 
die in de gewapende strijd betrokken zijn.

GrENZEN AAN OOrlOG

Waar staat het?
De vier Verdragen van Genève zijn de bekendste 
bronnen van het humanitair oorlogsrecht. Ze zijn 
breed erkend: alle landen ter wereld onderschrijven 
ze. Ook de drie Aanvullende Protocollen bij deze 
verdragen zijn belangrijk.
Andere verdragen verbieden bijvoorbeld het rekru-
teren van kindsoldaten of het gebruik van bepaalde 
wapens.

Sommige regels behoren tot het internationaal ge-
woonterecht. Ze zijn in de praktijk ontstaan en gel-
den wereldwijd.
 
Wat zegt het?
Het humanitair oorlogsrecht beschermt alle mensen 
die niet of niet langer meedoen aan de strijd.

Het recht verplicht strijdende partijen onderscheid 
te maken tussen strijders en burgers. Strijders 
mogen worden aangevallen, burgers niet. Militaire 
voordelen van een aanval moeten bovendien altijd 
worden afgewogen tegen de nadelige gevolgen voor 
beschermende personen of gebouwen. Bovendien 
moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om 
burgerslachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen.

Het humanitair oorlogsrecht verbiedt het gebruik 
van bepaalde wapens die onnodige verliezen en 
ernstig lijden veroorzaken. En van wapens die vooral 
burgers of het milieu treffen. Daartoe behoren 
bijvoorbeeld landmijnen en biologische wapens.



Relevant voor Nederland?
Nederland kent al decennialang vrede. Toch is kennis 
van het humanitair oorlogsrecht ook hier belangrijk: 

Nederland is ook betrokken in gewapende conflicten. 
Naast militairen bevinden zich Nederlandse burgers, 
zoals politietrainers, hulpverleners en journalisten 
in oorlogsgebieden.
Het humanitair oorlogsrecht werkt alleen als 
respect ervoor al in vredestijd is bevorderd en in de 
wet vastgelegd. Wanneer er een gewapend conflict 
is uitgebroken, is het voor preventieve maatregelen 
vaak te laat.
In Nederland worden oorlogsmisdadigers vervolgd, 
onder andere bij het Internationaal Strafhof in 
Den Haag. Daarnaast kunnen Nederlanders voor 
oorlogsmisdaden gepleegd in andere landen worden 
veroordeeld, zoals voor het leveren van grondstoffen 
voor gifgas.
 
Het Rode Kruis
Het Rode Kruis is een drijvende kracht achter de 
bewaking, ontwikkeling en verspreiding van het 
humanitair oorlogsrecht. Deze unieke rol is onder 
meer vastgelegd in de Verdragen van Genève.
 
Wereldwijd dringen we aan op de naleving ervan 
en maken we de regels bij zoveel mogelijk mensen 
bekend. Aan strijders en aan burgers. In tijden van 
oorlog en van vrede. Want hoe beter deze regels 
bekend zijn, hoe groter de kans dat personen 

tijdens gewapende conflicten menswaardig worden 
behandeld. 
Verder zijn we aanwezig in bijna alle conflictge-
bieden. We zijn daar actief met noodhulp voor bur-
gers, gewonden verzorgen, gevangenen bezoeken, 
en contact herstellen tussen familieleden die elkaar 
zijn kwijtgeraakt door oorlog of rampen. Ook spre-
ken we alle partijen bij een gewapend conflict aan 
op naleving van het recht.

Zeven hoofdregels
Het Rode Kruis heeft het humanitair oorlogsrecht 
samengevat in zeven regels. Ze gelden in elk gewa-
pend conflict, overal ter wereld.

1. Iedere persoon die niet of niet langer meevecht 
moet menswaardig worden behandeld.

2. Strijders die zich overgeven mogen niet worden 
aangevallen.

3. Gewonden moeten worden verzorgd en medisch 
personeel moet worden beschermd.

4. Alle gevangenen moeten menswaardig worden 
behandeld. Zij hebben recht op contact met hun 
familie.

5. Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. 
Martelen is verboden.

6. Gebruik van wapens die onnodige verliezen of 
ernstig lijden veroorzaken is niet toegestaan.

7. Alleen militaire doelen mogen worden 
aangevallen. Burgers en burgerobjecten moeten 
worden gespaard.
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Totaal Kind Onder Vuur Twente 2018
• 2796 kinderen
• 77 scholen
• 129 klassen
• 62 dagen
• 45 leerlingen per dag 



rEAcTIES lEErlINGEN:
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Vrijwilligers, medewerkers 
van de locaties; bibliotheken 

en middelbare scholen, 
gemeenten, burgemeesters, 

wethouders, sponsoren, 
basisscholen, leerkrachten 

en ouders en vooral 
de kinderen die onze 

tentoonstelling hebben 
bezocht!

VEEl DANK AAN:

Contact: 
KOVTwente@rodekruis.nl 
 
Marianne Stevelink 
Werkgroep Kind Onder Vuur Twente 
06-41529740
Rode Kruis District Twente
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