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Schoppende
cameravrouw
zint op wraak
In een Hongaars tentenkamp
gaf Petra Laszlo afgelopen sep-
tember een trap aan een Syri-
sche vluchteling. De 52-jarige
Osama Abdul Mohsen en zijn
zoontje dat hij op zijn arm
droeg, vielen daardoor op de
grond. Hoewel ze eerder excuses
heeft gemaakt klaagt de camera-
vrouw hem nu aan.
Laszlo's bezwaar is dat Mohsen
verschillende verklaringen zou
hebben afgelegd bij de politie. In
eerste instantie zei hij dat agen-
ten hem hadden getrapt en pas
later wees hij de cameravrouw
aan als de schuldige. Opbeelden,
die de wereld over gingen, was
dat ook overduidelijk te zien.
Naast Mohsen klaagt de Hon-
gaarse, tegen wie een rechts-
zaak loopt, ook Facebook aan.
Het sociale netwerk heeft de
hatelijke reacties en de dreige-
menten die ze na het incident
kreeg niet verwijderd, terwijl ze
dit meerdere keren heeft ver-
zocht. Facebook heeft daarente-
gen wel de pagina's van Laszlo's
medestanders verwijderd.
Haar baan bij de Hongaarse
ultranationalistische tv-zender
N1TVis Laszlo door de negatieve
publiciteit kwijtgeraakt.

Oproep: wat is
uw favoriete
mensenrechten-
film?

Nederland in top-2 kinderrechten
In Nederland worden de rechten van kinderen goed nageleefd,
blijkt uit de jaarlijkse KidsRights Index 2015.Van de 165 onderzoch-
te landen staat Nederland op de tweede plaats, na Noorwegen. De
ranglijst wordt jaarlijks uitgebracht door de Nederlandse stichting
KidsRights en brengt de stand van de kinderrechten wereldwijd in
kaart. Onder aan de lijst staan Sierra Leone, Lesotho, Guinee-Bissau
en Equatoriaal-Guinea.
Toch kan het beter in Nederland, vindt KidsRights-voorzitter Marc
Dullaert, tevens Kinderombudsman. Bijvoorbeeld door de belangen
van kinderen centraal te stellen in wetgeving die kinderen aangaat
en door kindparticipatie te bevorderen. 'Kinderen zijn niet alleen
ontvangers van hulp, maar kunnen zelf ook verandering teweeg-
brengen.' Ze moeten daarom betrokken worden bij de zaken die
hen direct aangaan, bijvoorbeeld met betrekking tot voorzieningen
in de wijk waar ze wonen, of op school. Ook scoort Nederland vol-
gens het onderzoek ondermaats bij het verminderen van discrimi-
natie tegen kinderen uit minderheidsgroepen, zoals de beperkte
toegang tot onderwijs voor vluchtelingenkinderen.

Welke film maakte dit jaar de
meeste indruk op u? Was dit de
aangrijpende Gouden Palm-
winnaar Dheepan of misschien
Sicario, de spannende thriller
met acteurs Emily Blunt en
Benecio Del Toro?
Van vrijdag 18 t/rn zaterdag 26
maart 2016vindt in Den Haag
het Movies that Matter Festival
plaats. Onder de naam 'Harvest'
biedt het festival een terugblik
met de mooiste, indrukwek-
kendste en ontroerendste men-
senrechtenfilms van 2015.
Wordt Vervolgd-lezers kunnen
het programma mede samen-
stellen.
Als u voor 11 januari uw
voorkeur doorgeeft
via www.moviesthat-
matter.nl maakt u
kans op twee vrij-
kaartjes voor het
festival.

jTE~,..

VierVijf 1Wordt Vervolgd 1nr. 12/1 . december 'l5/januari '161 5


