Wij hebben recht op leven vrij van onrecht en onderdrukking

STREET ART
WEDSTRIJD
Street art tegen onderdrukking
van Palestijnse kinderen. Met
jouw street art stellen we de grove
kinderrechtenschending aan de kaak!
Meedoen kan tot 1 november 2019.

De rechten van Palestijnse kinderen worden op grote schaal door
Israëlische veiligheidstroepen geschonden. In 2018 zijn 72 kinderen
omgekomen en 9121 kinderen gewond geraakt. Daarnaast is militaire
arrestatie en detentie van kinderen vanaf 12 jaar een feit met als gevolg
dat kinderen weken- of maandenlang in een cel zitten zonder eerlijk
proces. De Palestijnse kinderrechtencoalitie nodigt je uit om met jouw
werk deze misstanden aan de kaak te stellen.
Het doel? De minister van Buitenlandse Zaken – Stef Blok- verplichten zijn
Israëlische collega’s op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Israël moet zich
aan de internationale afspraken houden en erkennen dat kinderen als meest
kwetsbare groep recht hebben op bescherming.
De winnaar van de wedstrijd mag in november in de Tweede Kamer – als ook
bijhorende petitie overhandigd wordt – het werk presenteren.

Wie zijn wij | PKC is een coalitie van zeven Nederlandse kinderrechten- en maatschappelijke organisaties die

sinds 2011 samenwerken om de schending van de rechten van Palestijnse kinderen op zowel de publieke als de
politieke agenda te krijgen. Met een sterke focus op het recht op leven en vrijheid. Dat hebben we de afgelopen acht
jaar met veel succes gedaan door het organiseren van politieke debatten, lobbybijeenkomsten en openbare petities.
Voor meer informatie over de Palestijnse kinderrechtencoalitie kun je onze site of Facebook pagina bezoeken:

palestijnsekinderencoalitie.org |

facebook/Palestijnse-Kinderrechten-Coalitie

Criteria voor de wedstrijd
»»

Geef op een creatieve manier de schrijnende
realiteit van het leven van Palestijnse kinderen
onder bezetting weer.

»»

De street art moet geïnspireerd zijn op het werk
van de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish – zie
hieronder.

»»

De street art moet de ernst van de bedreiging voor
het leven van Palestijnse kinderen benadrukken,
maar tegelijkertijd ook hun kracht, weerstand en
sterke wil om te leven laten zien.

»»

De street art moet rekening houden met gender en
dus zowel jongens als meisjes tonen.

»»

Beelden met elementen van discriminatie of enige
vorm van racisme worden
onmiddellijk gediskwalificeerd.

»»

Werken met spuitbusverf kan jouw gezondheid
serieus schaden. Gebruik daarom beschermende
producten, zoals een goed werkend verfmasker
wanneer je met spuitbusverf werkt.

»»

De street art mag enkel worden aangebracht op
plekken die hiervoor door de gemeente
zijn aangewezen.

»»

Een foto van je street art in hoge resolutie met
daarbij de locatie kan tot 1 november worden
verstuurd naar decoalitie@gmail.com

»»

Door je street art op te sturen voor onze wedstrijd
geef je de coalitie alle rechten om het werk
te gebruiken in onze openbare activiteiten en
campagne.

Het gedicht van Mahmoud Darwish:

“ Wij houden van het leven als wij
er de mogelijkheid voor vinden”
And we love life if we find a way to it.
We dance in between martyrs and raise a minaret for violet or palm trees.
We love life if we find a way to it.
And we steal from the silkworm a thread to build a sky and fence in this departure.
We open the garden gate for the jasmine to step out on the streets as a beautiful day.
We love life if we find a way to it.
And we plant, where we settle, some fast growing plants, and harvest the dead.
We play the flute like the color of the faraway, sketch over the dirt corridor a neigh.
We write our names one stone at a time, O lightning brighten the night.
We love life if we find a way to it…
(Translated from the Arabic by Fady Joudah)
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