
Educatief
aanbod

“Als het ginder is, is het hier”

2021
2022

“Als het ginder is, is het hier”: onze workshops
nodigen uit tot reflectie en dialoog
Deopkomst van extremen, geweld en conflicten in dewereld vormt
eenbedreiging vanonze vrijheden.Gaat ditmij aan?Hoe te reageren?
Wat kunnenwe leren vande verhalenovermassageweld inCambodja,
Burundi en Rwanda?
Wijbiedenworkshopsenvormingenvooreendiverspubliek: leerlingen
uit het secundair en hoger onderwijs, leerkrachten en opvoeders.
Centraal in deze workshops staan de verhalen van mensen die
slachtoffer of dader zijn geweest van massageweld. Door samen
dezeverhalen teontdekken, begrijpenwedemechanismendie leiden
totmassageweld, het belang van solidariteit en respect voor anderen,
maar ook de rol diewij allen kunnen spelen voor eenmeer inclusieve
en vreedzamewereld. Onzeworkshops zijn interactief en leggen op
een dynamische manier verbanden tussen de geschiedenis en de
leefwereld van jongeren.

Wat doet RCN Gerechtigheid & Democratie?
RCN Gerechtigheid & Democratie (RCN G&D) is NGO voor
ontwikkelingssamenwerking,opgericht in1994,dieviahaarverschillende
delegaties in België en Afrika bijdraagt aan het inrichten van een
rechtssysteemdattendienstestaatvandesamenlevingenhaarburgers,
enwaarinderechtenvandemeestkwetsbaren inwordengewaarborgd.
Onze belangrijkste missie in België is burgers uit te nodigen vragen
testellenbijpolarisatie,uitsluiting,discriminatieenanderemechanismen
die kunnen leiden tot geweld. Bovendien moedigen we iedereen
aan om actief een mondiaal burgerschap op te bouwen.

Een onderwĳsvisie toegespitst op solidair wereldbur-
gerschap en herinneringseducatie
Solidair wereldburgerschap en herinneringseducatie zijn van
fundamenteel belang voor de opbouw van een rechtvaardigere en
duurzame wereld. Wij zijn ervan overtuigd dat het verleden ons in
staat stelt het heden te begrijpen om zo te bouwen aan een betere
toekomst, want “Als het ginder is, is het hier”.

Workshop 1 “Voorbĳ de hokjes…Hoe weerstand te bieden
tegen stereotypen, vooroordelen en discriminatie?”

We delen mensen in groepen in: man, vrouw, kind, volwassene... Op
zich niets mis mee. Maar wat als die hokjes belemmerend werken en
zorgen voor uitsluiting, discriminatie of zelfs geweld?Waar komendeze
ideeën vandaan en hoe kunnen we nare gevolgen ervan vermijden?
Dat ontdekken we samen in deze workshop.

Workshop 2 “Ik doe, dus ik ben! Hoe leren kritisch te denken
én reageren?”

Op straat, in het station of op school ben je getuige van pestgedrag.
Reageer je? Waarom grijpen we in sommige situaties wel in en in
andere niet? Terwijl we de processen onder de loep nemen die
gewonemensen kunnen omvormen tot beulen (zoals conformisme,
groepsdruk, gehoorzaamheid aan autoriteit en bystandergedrag),
stimuleren we de jongeren deze processen te herkennen en zich
hiertegen te beschermen.

Workshop 3 “Gerechtigheid en de strĳd tegen straffeloosheid:
hoe breng je gerechtigheid na massageweld?”

Massageweld is een complex fenomeen. Komen tot gerechtigheid is
onderdeel van het proces tot vrede en verzoening. Hoewel het
onmisbaar is, omdathet ruimtebiedt voorgesprekenomfeitenonder
woorden te brengen, blijft het vaak een moeilijk proces. Hoe doe je
recht aan wat er gebeurd is? Hoe stel je de verantwoordelijkheid van
eenieder vast? Welke (inter)nationale mechanismen bestaan er? En
hoedraagtgerechtigheidbij aandewederopbouwvandesamenleving?
Dat verkennen we samen.

Workshop 4 “3, 2, 1, … Actie! Inspireer elkaar tot verandering
en word een doodgewone held in jouw leefomgeving”

Hoe boden gekende en minder gekende helden verzet in de loop
van de geschiedenis? Laat je inspireren door prikkelende verhalen
en ontdek hoe je zelf een actieve rol op kan nemen en het verschil
kan maken in jouw leefomgeving.

Ons team komt graag langs bij u in de klas en/of bereidt u
voor om zelf een (of meerdere) workshop(s) te begeleiden.
Kies zelf welke formule het beste bij u past!

RCN Gerechtigheid & Democratie maakt
het deel uit van het Bijzonder Comité
voor Herinneringseducatie (BCH)



Interesse in wereldburgerschaps- en herinneringseducatie?
Ontdek onze workshops in de klas of onze vormingen voor

leerkrachten en opvoeders!
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+32 (0)2 347 02 70
pedagogie@rcn-ong.be

www.rcn-ong.be

Vormingen voor leerkrachten en opvoeders
In onze vormingen laat u zich inspireren omop een autonomemanier
methet educatiefmateriaal aande slag tegaan.We reikenu concrete
didactische tips aan hoe gevoelige onderwerpen rond massageweld

en dadergedrag te bespreken in uwklas.
Duur? 2 lesuren
Wie? (Toekomstige) leerkrachten en andere
begeleiders van groepen jongeren
Prĳs?Gratis

Activiteiten in de klas
De workshops sluiten op elkaar aan maar zijn ook los van elkaar te
organiseren in bv. een les PAV, burgerschap, filosofie, mondiale
vorming, aardrijkskunde, geschiedenis…Voormeer impact en actie
zijn de workshops te combineren in bv. een vakoverschrijdend
burgerschapsprojectof tijdenseenwereldburgerschapsdag..
Duur? 2 lesuren per workshop
(of 2 workshops op één dag)
Wie? Jongeren vanaf 16 jaar
Prĳs? Gratis

Interesse in onze workshops,
vormingen of ons didactisch
materiaal?

■ Neem direct contact
met ons op: pedagogie@rcn-ong.be

■ Scan de QR-code of ga naar
https://bit.ly/2XMRuMk en ga naar de web-
site met al onze leermiddelen.

Meerdere formules om beter aan te sluiten op uwwensen!
Begeleid deworkshop zelfstandig of doe een aanvraag voor eenwoordje uitleg of een gastles door ons educatief team.

Scoort u punten met onze Quizizz?
Hoe goed is uw kennis over mechanismen die kunnen leiden tot
massageweld?Wat zegt u vaneen kleinewedstrijd?Daaguw leerlingen
(of uw collega’s!) eens uitmet een speelse online quiz!

We ontwikkelden 4 quizzen waarmee de leerlingen kunnen laten zien
hoeveel ze van deworkshops hebben onthouden.

De quiz kan in de klasworden gebruikt of online (als huiswerk of live via
videoconferentie). De hele collectie quizzen vindt u op onze Quizizz
account: QR-code hierboven of https://bit.ly/3kBr3RN

Kĳkwĳzer videogetuigenissen: tips ŉ tricks
We maakten 4 afleveringen met getuigenissen van mensen die de
gruwelijke gebeurtenissen in Rwanda, Burundi enCambodja hebben
meegemaakt. Genoeg materie voor een rijke discussie in de klas.
Maar waar te beginnen? Ontdek verschillende educatieve tools en
nodig uw leerlingen zo uit tot een actieve en kritische beschouwing
van de levensverhalen over massageweld.
In deze videoserie vertellen 4 bijzondere mensen hoe zij zich elk op
hun eigen manier hebben verzet tegen genocide en/of misdrijven
tegen de mensheid.
� ThongHoeungOng – Schrijver enoverlevende vandegenocide in

Cambodia 1975-1979.
� LaurienNtezimana–Theoloog, socioloogenverzetsstrijder tijdens

de genocide van de Rwandese Tutsis in 1994.
� Marie-Lousie Sibazuri – Theatermaakster, activiste en slachtoffer

van de Burundese burgeroorlog van 1993.
� SimonGasibirege–Psychotherapeut,directeurLifeWoundsHealing

Association, Rwanda.

Abonneer u op onze maandelĳkse nieuwsbrief
https://bit.ly/3B90Yjo
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