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Wat  ga  je  doen?  

In  Nederland  mag  je  zeggen  en  schrijven  wat  je  denkt,  ook  als  het  anderen  niet  bevalt.  In  ons  land  is  
het  zo  dat  je  geen  toestemming  van  de  overheid  hoeft  te  hebben  voordat  je  iets  zegt  of  publiceert.  Je  
kunt  hier  niet  zomaar  in  de  gevangenis  komen  vanwege  je  mening  over  de  regering.  Nederland  is  een  
democratie  en  een  rechtsstaat.  Wij  kennen  in  Nederland  vrijheid  van  meningsuiting.  Dit  is  vastgelegd  
in  artikel  7  van  de  grondwet.  In  deze  opdracht  ga  je  je  meer  verdiepen  in  dit  artikel.    

Wat  je  lever  je  in?  

a.   Antwoorden  op  de  vragen  bij  opdrachten  1  en  2  
b.   Je  mening  met  argumenten  over  de  onderwerpen  bij  3  en  4  

Bronnen:  

https://www.youtube.com/watch?v=gjI0KYl9gWs  

http://www.schooltv.nl/video/vrijheid-‐van-‐meningsuiting-‐mag-‐je-‐zomaar-‐alles-‐zeggen/  

https://reserveren.prodemos.nl/uploads/media_items/prodemos-‐brochures-‐2014-‐
dictatuur.original.pdf  

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbac43qvy  

http://www.nu.nl/terrorisme-‐in-‐europa/4238480/wilders-‐sluit-‐verbod-‐islam-‐in-‐nederland-‐
niet.html  

De  opdrachten:  

1.   Persvrijheid  
  

In  artikel  8  van  de  grondwet  is  ook  vastgelegd:  vrijheid  van  drukpers,  kortweg  “persvrijheid”.  
Ook  deze  persvrijheid  is  heel  belangrijk  in  een  democratie.  Elke  burger  of  partij  moet  zijn  
mening  kunnen  laten  horen  via  de  media.  (krant,  tv,  radio,  internet)    
Toch  mag  je  niet  alles  zeggen  en  schrijven  zonder  dat  je  er  straf  voor  krijgt.  Als  je  
bijvoorbeeld  iets  zegt  wat  voor  andere  mensen  kwetsend  of  beledigend  is,  of  als  je  oproept  
tot  haat,  discriminatie  of  geweld,  kunnen  ze  naar  de  rechter  gaan.    

  
Bekijk  de  volgende  video  en  beantwoord  de  vragen:  

http://www.schooltv.nl/video/vrijheid-‐van-‐meningsuiting-‐mag-‐je-‐zomaar-‐alles-‐zeggen/  

a.   Wat  betekent  vrijheid  van  meningsuiting  voor  jou?  
b.   Vind  je  vrijheid  van  meningsuiting  belangrijk?  Geef  aan  waarom  wel  /  niet?  
c.   Vind  je  dat  je  voldoende  vrijheid  van  meningsuiting  hebt?  Of  misschien  te  veel?  Licht  je  

antwoord  toe.  
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2.   Dictatuur  

  
Het  tegenovergestelde  van  een  democratie  is  een  dictatuur.  Lees  de  tekst  op  de  volgende  
site  en  beantwoord  de  vragen.  

https://reserveren.prodemos.nl/uploads/media_items/prodemos-‐brochures-‐2014-‐    
dictatuur.original.pdf  

a.   Wat  wordt  verstaan  onder  een  dictatuur?  
b.   Wat  betekent  censuur?  
c.   Wat  betekent  corruptie?  
d.   Noem  zes  kenmerken  van  een  dictatuur.  
e.   Welk  land  kent  een  dictatuur?  

3.   Pussy  Riot  

Bekijk  de  volgende  video  over  Pussy  Riot.  Een  Russische  punkrockband  die  politieke  
onderwerpen  aansneed  zoals  de  situatie  van  vrouwen  in  Rusland  en  de  verkiezingscampagne  
van  president  Poetin.  Op  de  video  is  te  zien  hoe  de  bandleden  werden  gearresteerd  omdat  zij  
hun  mening  wilden  laten  horen.  

a.   Geef  na  het  bekijken  van  de  video  je  mening  over  wat  er  in  dit  filmpje  te  zien  is.  

                  https://www.youtube.com/watch?v=gjI0KYl9gWs  

4.   Vrijheid  van  meningsuiting  
  

Zoals  je  al  eerder  hebt  kunnen  lezen  is  vrijheid  van  meningsuiting  een  belangrijk  punt  in  een  
democratie.  In  artikel  6  van  de  grondwet  wordt  een  artikel  beschreven  dat  ook  belangrijk  is  
voor  de  democratie.  Bekijk  de  volgende  video  en  lees  de  tekst  onder  de  video  over  de  
grondrechten.  

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbac43qvy  
  

Lees  nu  het  volgende  artikel:  

http://www.nu.nl/terrorisme-‐in-‐europa/4238480/wilders-‐sluit-‐verbod-‐islam-‐in-‐
nederland-‐niet.html  

a.   Geef  je  mening  over  de  volgende  bewering  en  geef  aan  of  je  het  eens  of  oneens  bent.  
Onderbouw  je  mening  met  goede  argumenten.  

“Ik  vind  dat  er  geen  verbod  op  de  islam  mag  komen,  omdat  ieder  mens  het  recht  heeft  om  zijn  of  
haar  godsdienst  of  levensovertuiging  vrij  te  belijden.”  

 


