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IJsbreker 2 – The Terminator    

Stap 1Stap 1Stap 1Stap 1. The Terminator. The Terminator. The Terminator. The Terminator    

Los onderstaande vragen op:  

o Wie is The Terminator?  

 
o Waarom wordt hij aangeklaagd door het ICC (Internationaal Strafhof in Den Haag)?  

 
o Wat maakt zijn aanhouding speciaal?  

 
o Human Rights Watch vindt de aanklacht tegen Ntaganda niet voldoende. Waarom niet?  

 

 

RWANDA RWANDA RWANDA RWANDA LIET ZIJN MARIONET BLIET ZIJN MARIONET BLIET ZIJN MARIONET BLIET ZIJN MARIONET BOSCO VALLENOSCO VALLENOSCO VALLENOSCO VALLEN    

Toen Bosco Ntaganda in maart uit het niets opdook bij de Amerikaanse ambassade in Rwanda, was Oost- 

Congo plots een van zijn grootste schurken armer. Tien jaar lang had hij het grondstofrijke Oost-Congo 

onveilig gemaakt, telkens met de volle steun van Rwanda. Hij gaf zich over, mogelijk omdat hij voelde 

dat hij niet meer werd gesteund door zijn rebellengroep M23 en Rwanda. Hij vreesde voor zijn eigen 

leven en vluchtte naar de Amerikaanse ambassade in Kigali, de hoofdstad van Rwanda, met hulp van zijn 

eigen familie. Maar ook dat was volgens hem niet zonder gevaar omdat de Rwandese regeringssoldaten 

hem zouden vermoorden, zodra hij de Rwandese grens bereikt. Momenteel staat hij terecht voor het 

Internationaal Strafhof in Den Haag, waar hij zijn onschuld staande houdt. 
 

Bron: Artikel ‘Rwanda liet zijn marionet Bosco vallen’, www.destandaard.be, 2 juli 2013        
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Stap 2Stap 2Stap 2Stap 2. De mensenrechten en het Internationaal Humanitair recht. De mensenrechten en het Internationaal Humanitair recht. De mensenrechten en het Internationaal Humanitair recht. De mensenrechten en het Internationaal Humanitair recht    

Hieronder vind je een opsomming van de mensenrechten en het Internationaal Humanitair 

Recht. Onderstreep de rechten die geschonden worden door Ntaganda en zijn kompanen.  

 

 

MensenrechtenMensenrechtenMensenrechtenMensenrechten    

Mensenrechten zijn altijd van toepassing op alle personen die onder de wetgeving vallen van een 

staat. Dit wil zeggen dat ze ook tijdens gewapende conflicten van toepassing zijn. 

• Slavernij en slavenhandel zijn verboden 

• Iedereen heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting 

• Iedereen heeft recht op onderwijs 

• Iedereen heeft recht op werk 

• Elk kind heeft recht op bescherming tegen mishandeling door ouders of voogd 

Wanneer mensenrechten op grote schaal geschonden worden, spreken we over mmmmisdaden tegen deisdaden tegen deisdaden tegen deisdaden tegen de 

mensheidmensheidmensheidmensheid....  

• Moord 

• Uitroeiing(van één bevolkingsgroep = genocide) 

• Slavernij 

• Deportatie (= een gedwongen verplaatsing van mensen)  

• Gevangenneming 

• Marteling 

• Verkrachting, seksuele slavernij (of elke andere vorm van seksueel geweld) 

• Vervolging van iemand op basis van politieke, raciale, etnische, culturele, ... reden 

• Gedwongen verdwijning van personen 

• Apartheid (=de scheiding van verschillende rassen, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika 

waar apartheid werd opgelegd om blank en zwart gescheiden te houden) 

Internationaal Humanitair RechtInternationaal Humanitair RechtInternationaal Humanitair RechtInternationaal Humanitair Recht    

Dit is een speciaal rechtssysteem dat tijdens gewapende conflicten ontstaat. Bij het internationaal 

humanitair recht is één van de belangrijkste zaken het onderscheid tussen burgers en strijders en 

het verbod op onnodig leed.  

• Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen burgers en strijders 

• Burgers en hun bezittingen mogen niet aangevallen worden 

• Als een persoon niet meer deelneemt aan vijandelijkheden moet deze beschermd 

en menselijk behandeld worden 

• Een vijand die zich overgeeft mag niet worden gedood of verwond 

• Strijders en burgers die gevangen genomen zijn hebben recht op respect 

• Strijders en burgers die gevangen genomen zijn hebben recht op contact met 

familieleden en recht op juridische hulp 

 


