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Thema: Geschiedenis
Subthema:
Kuifje: Cokes in voorraad – Hergé

Slavenhandel

INHOUD
Na een bioscoopavond lopen Kuifje en Haddock generaal Alcazar tegen het lijf. Na
een kort gesprek vindt Kuifje de portefeuille van Alcazar op de grond met daarin
allerlei foto’s en een telefoonnummer. Kuifje denkt dat er iets niet pluis is en gaat
op onderzoek. Wanneer ze na een lange historie op een schip belanden, blijkt dat
dat schip gebruikt wordt voor slavenhandel.
Kuifje en Haddock doen er alles aan om de zwarten die op dit schip gevangen
zitten te helpen.
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OPDRACHT
Kuifje en Haddock trekken ten strijde tegen de slavernij. Het verhaal is gemaakt in 1958 en speelt zich dus meer dan
vijftig jaar geleden af, maar ook nu nog bestaat er veel mensenhandel, weliswaar op een andere manier dan
vroeger.
Ook wordt er wekelijks bericht over vluchtelingen die in diezelfde omstandigheden moeten reizen. Ga met de klas
op zoek naar krantenartikels over vluchtelingen en hoe ze proberen te overleven.
Niet enkel mensen die naar België vluchten kunnen dienen als inspiratiebron: ook de vluchtelingen in Lampedusa
zijn een goed voorbeeld. Hun verhaal geeft een heel goed beeld van de slechte omstandigheden waarin zij leven.
Maak met de klas de denkoefening hoe Kuifje en Haddock dit zouden hebben opgelost. Maak een groot schema op
het bord met alle mogelijkheden en ideeën van de leerlingen. Overloop achteraf samen met hen de haalbaarheid
van de voorgestelde oplossingen en de gevolgen ervan.
Duid op een kaart aan welke wegen er gebruikt werden en worden om vluchtelingen over te brengen naar andere
landen. Welke vervoersmiddelen werden/worden er gebruikt? Zijn de omstandigheden waarin ze nu worden
vervoerd beter dan de omstandigheden vroeger? Wat zijn de belangrijkste redenen waarom mensen beslissen om
naar een ander land te vluchten? Bestaat mensenhandel nog steeds?
MEDIA
http://www.standaard.be/tag/lampedusa
http://www.msf-azg.be/nl/thema/vluchtelingen-ontheemden
http://www.mensenrechten.be/
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