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Naar schatting 40,3 miljoen mensen leven in een of andere vorm van
moderne slavernij (24,9 miljoen die gedwongen moeten werken en 4,8
miljoen van hen worden seksueel uitgebuit, 15,4 miljoen mensen zijn
naar schaatting gedwongen om te trouwen met iemand).
Internationale Arbeidsorganisatie (2019)
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Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en
rechten geboren.
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)
De godsdienstvrijheid wordt in bijna éénderde van de landen in de
wereld (31,6 procent), waar tweederde van de wereldbevolking woont,
geschonden.
ACN International (2021)
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Een ieder heeft het recht op vrijheid van denken, geweten en
godsdienst.
Int. Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (1966)
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WIE?

Socrates

“De relevante vraag met betrekking tot
dieren is niet, 'Kunnen ze redeneren?',
noch 'Kunnen ze praten?', maar:
'Kunnen ze lijden?'.”

Aristotle

“De taak van moraalfilosofen was om, zoals dichters
dat kunnen, de grenzen van de taal te verleggen en
haar in staat te stellen delen van de werkelijkheid te
verlichten die voorheen donker waren.”

I. Murdoch

J. Bentham
0

Plato

Een ieder heeft recht op vrijheid en veiligheid van zijn
persoon.
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden (1950)
Een op de vier respondenten gaf aan in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête
één of meerdere keren te maken hebben gehad met intimidatie op basis van haat en
drie procent heeft zelfs te maken gehad met een door haat gevoede fysieke aanval.
Bureau van de EU voor de grondrechten (2017)

“Geluk is dus het beste,
nobelste en aangenaamste in de wereld.”

“Een leven zonder
onderzoek is het
leven niet waard.”

Wereldwijd leven 415 miljoen kinderen in een oorlogsgebied, waarvan
149 miljoen in "gebieden met intensieve conflicten".
Save the Children (2020)

2000

I. Kant

J.S. Mill

De Unie eerbiedigt de culturele, godsdienstige en
taalkundige verscheidenheid.
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000)
Wereldwijd beschikken meer dan 617 miljoen kinderen en jongeren niet
over de basiscompetenties in lezen en wiskunde, terwijl tweederde van
hen wel naar school gaat.
Unicef (2021)
Zorg ervoor dat alle jongeren en een aanzienlijk deel van de
volwassenen, zowel mannen als vrouwen, zich lees- en
schrijfvaardigheid en rekencompetenties eigen maken.
Duurzame ontwikkelingsdoelstelling (4.3) van de VN (2016)

De rijkste 1 procent van de wereldbevolking bezit twee keer zoveel
vermogen als 6,9 miljard andere mensen samen.
Oxfam (2021)

“Allen de deugd is van zichzelf goed; al het
andere dat goed is, is alleen goed voor zover
het dient of wordt gebruikt voor of door de
deugd.”

“Handel alleen volgens die stelregel
waardoor je tegelijkertijd kunt willen
dat het een universele wet wordt.”

“Handelingen zijn juist naarmate ze
het geluk bevorderen en fout
naarmate ze het omgekeerde van
geluk voortbrengen.”

“Deze infographic werd gefinancierd door het Fonds voor interne veiligheid van de
Europese Unie - Politie. De inhoud van deze infographic geeft alleen de mening van de
auteurs weer en valt uitsluitend onder hun verantwoordelijkheid. De Europese
Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik dat
eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is vervat. Copyright © EDUC8
2021. Alle rechten voorbehouden.”

Wij streven ernaar de ongelijkheid van omstandigheden en
mogelijkheden tot een minimum te beperken en wij steunen
een rechtvaardige verdeling van de natuurlijke hulpbronnen
en de vruchten van menselijke inspanningen, zodat zo veel
mogelijk mensen een goed leven kunnen leiden.
Humanistisch Manifest III (2003)

