
Thema’s

Groepsgrootte

Rechten die aan bod komen

Aantal begeleiders

8 tot 30 deelnemers 2 begeleiders

 MENSENRECHTEN ALGEMEEN  DEMOCRATIE  MIGRATIE  

MENSENRECHTEN
ALGEMEEN

De drijvende stad
Wat als we opnieuw zouden kunnen beginnen?

120 MIN

BINNEN OF BUITEN

Deze werkvorm maakt deel uit van de SONAR  
toolkit uit de JINT Sherpa reeks.  
De SONAR toolkit omvat:

 l een inleidend boekje over jeugdwerk en 
mensenrechten

 l 12 kant-en-klare werkvormen
 l een mensenrechtenposter
 l 24 mensenrechtenkaarten 

De complete toolkit is te vinden op jint.be/sonar
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http://jint.be/sonar


Doelstellingen

Voorbereiding

Materiaal (checklist)

 o Verdeel de groep zodat er per eiland een groepje van minstens 4 deelnemers is. Je kan hiervoor een ‘teaser’ gebruiken. 

 o Tape (binnen) of krijt (buiten) om het eiland te tekenen

 o Mensenrechtenkaarten

 o Grote flappen 

 o Stiften 

HET BELANG VAN 
MENSENRECHTEN 
ERVAREN

ZELF BETEKENIS 
GEVEN AAN 
MENSENRECHTEN
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Omschrijving werkvorm BINNEN OF BUITEN30 MIN

Uitleg  5 MIN  
Je kan starten met het uitdelen van het krantenartikel in bijlage 1 (telkens 1 exemplaar per eiland) of je kan het zo vertellen:

“Een drijvende stad moet de wereld veranderen.  Jullie zijn allemaal geselecteerd om aan dit project mee te doen. Er zijn 
verschillende eilanden. Jullie ontwerpen straks zelf jullie eiland en kiezen hoe jullie op het eiland zullen samenleven. Jullie kiezen 
ook welke wetten belangrijk zijn en welke rechten iedereen op het eiland zou moeten hebben.” 

Verloop activiteit  60 MIN  Verdeel de deelnemers over de verschillende eilanden of drijvende steden. Zorg dat er 
minstens 2 deelnemers per eiland of drijvende stad zijn. Deze eilanden zijn niet verbonden. Ieder eiland doet de oefening 
afzonderlijk. Op het einde van de werkvorm kunnen de eilanden of drijvende steden vergeleken worden.

Fase 1: Geef jullie drijvende stad een naam en teken de vorm van de drijvende stad op de grond. Voeg 
letterlijk een aantal belangrijke zaken al toe, bijvoorbeeld een gebouw of een voorwerp.

Fase 2: Hoe gaan jullie straks beslissingen nemen? Zal er iemand op het eiland deze bevoegdheid krijgen of kan iedereen 
beslissen? Hebben jullie elk een bepaalde functie in de drijvende stad? Hoe gaan jullie met elkaar communiceren?  
 

Fase 3: Kies als eilandbewoners 10 mensenrechten die volgens jullie moeten gerespecteerd worden in jullie drijvende stad. Maak 
een mensenrechtenverklaring en geef die een naam.  

Fase 4: Eens de drijvende stad gevormd is, wordt er een “drenkeling” naar de drijvende stad gebracht.  De “drenkeling” hoeft geen 
echt persoon te zijn. Als je met voldoende begeleiders bent, kan iemand van de begeleiders vanaf nu drenkeling zijn. Bespreek 
op voorhand welke eigenschappen deze persoon heeft. Ben je niet met genoeg personen? Teken of beschrijf dan deze persoon, 
inclusief enkele specifieke noden, op een kaartje: een persoon in een rolstoel, een moeder, een persoon die een andere taal spreekt, 
een persoon die een ander geloof heeft, een ziek persoon, enzovoort. 
 

Fase 5: Stel als originele bewoners de drijvende stad voor aan de “drenkeling”. Is er discussie of net niet? 
Bekijk of jullie de mensenrechtenverklaring aanpassen of niet? Waarom wel of waarom niet?  
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Nabespreking

Iedere groep stelt heel kort hun drijvende stad voor, de manier van beslissen en de mensenrechtenverklaring.  
Afhankelijk van de grootte van de drijvende stad, kan je op wandel gaan door het eiland.

 l Zijn er grote verschillen en/of gelijkenissen tussen de eilanden? 

 l Was het gemakkelijk of moeilijk om de mensenrechten te bepalen?

 l Wat gebeurde er toen de “drenkeling” op het eiland kwam? Wie paste de mensenrechtenverklaring aan? Waarom?

Daarna geef je aan de deelnemers een kopie van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens of een kopie van de 
mensenrechtenkaarten. (ga naar jint.be/sonar) Welke mensenrechten kwamen weinig of niet aan bod tijdens het maken van hun 
drijvende stad. Vraag aan de deelnemers hoe dat komt:

 l Zijn het mensenrechten die een minder rechtstreeks impact hebben op jullie leven? 

 l Zijn het mensenrechten waarvan jullie nog nooit gehoord hebben? 
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http://www.jint.be/sonar


BIJLAGE 1
Drijvende stad   
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