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VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
 

Hier in België mag je zeggen en schrijven wat je wil. Je mag bovendien proberen om 
anderen van jouw ideeën te overtuigen.  

Dat je vrij bent om te zeggen wat je wil, staat in de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. Het staat ook in de Belgische grondwet en in het 
internationaal recht. 

We vinden het bijvoorbeeld terug in het VN-Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke 
Rechten (artikel 19) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (artikel 
10). Ook het Kinderrechtenverdrag vermeldt dit recht: de artikelen 12 en 13 van 
dat Verdrag waarborgen de vrije meningsuiting van jongeren onder 18 jaar.  

 

Wat betekent vrijheid van meningsuiting precies? Het Kinderrechtenverdrag zegt het 
volgende: 

“Het kind heeft het recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht 
omvat mede de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard 
ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, ongeacht 
landsgrenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, 
in de vorm van kunst, of met behulp van andere media naar zijn of 
haar keuze.” 

In andere verdragen vinden we gelijkaardige bepalingen. 

 

In mensentaal wil dit zeggen dat je vrij mag uitkomen en opkomen voor je mening. 
Het maakt niet uit hoe je dat doet: mondeling, geschreven, via internet, via kunst of 
andere media. Je mening moet je steeds in alle vrijheid kunnen uiten.  

 

Het artikel vermeldt verder het ‘vergaren en ontvangen’ van ‘inlichtingen en 
denkbeelden’. Dat is de vrijheid van informatie. Die vrijheid is een noodzakelijke 
voorwaarde voor de vrijheid van meningsuiting. Want als je geen toegang hebt tot 
informatie, als de overheid bepaalde feiten voor je verborgen houdt door censuur, 
als sommige ideeën verboden zijn en er niet over mag gesproken worden, is het 

moeilijk om je eigen mening te vormen en er 
voor op te komen. Wanneer die informatie 
wel toegankelijk wordt, floreert de vrije 
meningsuiting. Nieuwe technologieën spelen 
daarbij vandaag een belangrijke rol. Denk 
aan de Arabische Lente. Die werd mogelijk 
doordat mensen informatie met elkaar 
konden delen, konden chatten en 
discussiëren via sociale media zoals 
Facebook en Twitter. Vrije meningsuiting 
veronderstelt dus toegang tot informatie. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Schrijf-ze-VRIJdag 2012 Educatief pakket  4 

 
P

Geeft dit recht op vrijheid van meningsuiting je een vrijgeleide om alles te mogen 
zeggen, ook als dit andere mensen zou kwetsen? Het Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens heeft er al vaak op gewezen dat de vrijheid van meningsuiting niet 
alleen geldt voor uitspraken waarin iedereen zich kan terugvinden of die als 
onschuldig of neutraal worden beschouwd. Deze vrijheid geldt ook voor uitspraken 
die een land of een deel van de bevolking kwetsen, choqueren of verontrusten. 
Zulke uitspraken zijn dus op zich niet strafbaar. 

 

Maar dat wil niet zeggen dat alles kan. Aan het recht op vrijheid van meningsuiting 
zijn wel degelijk grenzen verbonden. Het recht op vrijheid van meningsuiting is dus 
niet absoluut. Zo mag in bepaalde gevallen het recht op vrijheid van meningsuiting 
beperkt worden om de nationale veiligheid, de bescherming van de goede zeden en 
de bescherming van de goede naam en rechten van anderen te waarborgen. 

 

Aan zulke inperkingen worden wel strikte eisen gesteld. Zij moeten bij wet zijn 
voorzien, een legitiem doel dienen, noodzakelijk zijn en proportioneel in verhouding 
tot het doel. Zo kunnen er praktische beperkingen worden gesteld aan het 
aanplakken van affiches, het bouwen van gebedshuizen en het houden van 
demonstraties. En zo kunnen ook bedrijven regels aan werknemers opleggen over 
het naar buiten brengen van informatie. Uitspraken die aanzetten tot haat (hate 
speech) of discriminerende uitspraken kunnen ook niet door de beugel. De lijn 
tussen wat wel en wat niet kan is soms dun en niet iedereen is het altijd eens over 
die grens. 

 

In heel wat landen wordt het recht op vrijheid van meningsuiting 
geschonden en bedreigd. Redacties worden gesloten, boeken en 
dagbladen verboden, internetsites geblokkeerd, bloggers vervolgd. 
Mensen die opkomen voor hun mening komen terecht in de gevangenis, 
worden gemarteld of vermoord. Amnesty kwam de afgelopen vijftig jaar 
in actie voor tienduizenden gewetensgevangenen van wie velen 
vastzaten vanwege hun mening of geloof. Onder hen zijn journalisten, 
mensenrechtenverdedigers, politici, religieuze leiders,… 

 

De voorlopige jaarcijfers voor 2012 van de organisatie Reporters zonder 
Grenzen zijn alvast grimmig. Zo werden er dit jaar (tot juli) wereldwijd 
29 journalisten vermoord. 14 netizens1 en burgerjournalisten verloren 
het leven. 163 journalisten en 131 netizens belandden in de  
gevangenis.  
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
                                                   
1 Netizen: samenstelling van net en citizen, term gebruikt voor mensen die regelmatig surfen op het internet 

illustratie: Clémentine Tantet 
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INTERNET EN VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
 
 
Het internet is één van de machtigste uitvindingen uit het digitale tijdperk. Het 
biedt enorm veel mogelijkheden. We communiceren met mensen aan de andere 
kant van de wereld, maken vrienden op Facebook, bekijken filmpjes op Youtube en 
volgen het nieuws online. 
 
Internet is ook een activerend mechanisme: het brengt mensen samen en kan leiden 
tot verregaande veranderingen. Denk maar aan de Arabische Lente. In 2011 waren 
het de netizens die aan de basis lagen van de politieke veranderingen in de 
Arabische wereld. De massale protesten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika 
werden mee mogelijk gemaakt door het gebruik van sociale media. Het was via de 
sociale netwerken dat Tunesiërs hoorden over de straatverkoper die zich in brand 
stak en dat Egyptenaren het verhaal van Khaled Said hoorde, een blogger die door 
de politie in Alexandrië werd doodgeslagen. Het was via de sociale netwerken dat 
deze gebeurtenissen nieuws werden en de Arabische Lente mee op gang trokken.  
 
Door de online mogelijkheden kon men kritisch beginnen denken over de politiek, 
een eerste vereiste voor de start van een revolutie. De traditionele, gecensureerde 
pers gaf immers maar één versie van de geschiedenis. Door het internet kreeg men 
toegang tot andere versies, die het denken over een andere toekomst zonder 
dictatuur stimuleerde. 
 
Internet en sociale netwerken zijn vandaag middelen bij uitstek om te protesteren, 
kritiek te spuien en informatie te verspreiden. Het maakt het voor 
mensenrechtenactivisten mogelijk om met één muisklik wantoestanden bekend te 
maken aan de hele wereld.  
 

Sociale netwerken maken het voor 
autoritaire regimes moeilijk om kritische 
stemmen te onderdrukken. De opmars van 
blogs, smartphones en de razendsnelle 
verspreidingsmogelijkheden zorgen ervoor 
dat het nieuws niet meer in een keurslijf 
zit. Burgers nemen zelf initiatief om 
wandaden aan de kaak te stellen. 
Burgerjournalistiek zorgt ervoor dat beelden 
en informatie naar de internationale media 
wordt gestuurd, en gaat vaak samen met 
activisme. Een goed voorbeeld hiervan is 
de zaak van Egyptenaar Khaled Said, de 
blogger die door de politie werd 
doodgeslagen. De traditionele media 
schilderden Khaled af als een drugsdealer 
die gestikt was in een zakje drugs in een 
poging om ze te verbergen. Tot een foto 
van het mishandelde gezicht van Khaled  
razendsnel werd rondgestuurd naar 
duizenden mobiele telefoons. Op Facebook 
werd er meteen de pagina ‘We are all 
Khaled Said’ opgestart. 
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Sociale media werden tijdens de massale protesten het communicatiemiddel bij 
uitstek. Facebook werd gebruikt om data te prikken voor demonstraties, via Twitter 
communiceerden activisten de juiste locaties en op Youtube kon de hele wereld 
kijken naar de filmpjes van de protesten. Op de dag dat de Egyptische president 
aftrad, namen de tweets toe van 2300 tot wel 230.000 tweets per dag! 
 
Verschillende staten zien het potentieel om nationale grenzen te overschrijden, 
mensen samen te brengen en informatie voor iedereen toegankelijk te maken als 
een gevaarlijke evolutie. Daarom nemen overheden die kritische stemmen 
onderdrukken maatregelen om de mogelijkheden van het internet te beperken. Zo 
willen regeringen niet alleen voorkomen dat kritische informatie wordt verspreid, 
maar ook dissidenten opsporen en opvolgen. Wereldwijd proberen regeringen online 
activisme de kop in te drukken. Bloggers worden gearresteerd, mails opgespoord en 
informatie gecensureerd. Vaak belanden deze kritische stemmen in de gevangenis. 
Kritische bloggers in Egypte en Syrië kregen tijdens de Arabische Lente te maken 
met arrestaties en maandenlange gevangenschap. Online activisten worden vaak 
berecht na een oneerlijk proces en tijdens hun gevangenschap soms gefolterd. 
 
Soms gaat men nog drastischer te werk en legt een regime het internet plat. Zo 
konden Egyptenaren tijdens het hoogtepunt van de protesten in januari 2011 maar 
liefst vijf volle dagen niet op het internet. Maar het internet afsluiten is ook 
problematisch voor het regime zelf. Het kan immers schade toebrengen aan de 
economie. Daarom kiezen regimes er soms voor om de snelheid van het internet te 
verstoren waardoor het versturen en ontvangen van foto’s en filmpjes bijvoorbeeld 
onmogelijk wordt.  
 
Ook worden websites geblokkeerd of zoektermen gecensureerd. Zo blokkeerden de 
overheid in Oezbekistan fora waar er werd gediscussieerd over de Arabische Lente 
en leverden zoektermen als ‘Jasmijn’2 en ‘Occupy’ in China geen resultaten op.  
 
Sommige regimes censureren het internet zo efficiënt dat de bevolking enkel 
toegang krijgt tot het lokale internet, en niet tot het wereldwijde web. Afhankelijk 
van waar je bent krijg je toegang tot bepaalde websites en informatie. 
 
Buitenlandse journalisten krijgen steeds vaker te maken met verregaande controle 
op informatieverspreiding. Verschillende journalisten gebruiken al 
coderingsmechanismen om zo hun teksten te vrijwaren van mogelijke controles.  
 
Het internet lijkt onbegrensd maar dat is dus maar schijn…  
 

                                                   
2 Verwijzing naar de Jasmijnrevolutie in Tunesië 
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INTERNETCENSUUR EN REPRESSIE WERELDWIJD 
 
 
In heel wat landen bestaat er grootschalige censuur. De activisten van de Arabische 
Lente krijgen omwille van hun online activiteiten te maken met vervolging, 
opsluiting en in sommige gevallen zelfs foltering. In  moest een activist drie 
maanden de cel in wegens een kritische tweet. Maar ook elders in de wereld vinden 
internetcensuur en internetrepressie op grote schaal toepassing. 
 
In , nochtans geprezen voor zijn geschiedenis van vrije meningsuiting, kwamen 
er nieuwe beperkingen op sociale media en instant messaging diensten. Ook 

 kent internetrepressie, al zijn daar de traditionele media nog steeds het 
grootste slachtoffer van intimidatie en censuur. In  laat de overheid niet na 
om online activisten die kritiek spuien op het koningshuis te vervolgen. De 61-jarige 
Ampon Tangnoppakul kreeg 20 jaar cel wegens het versturen van kritische sms’jes.  
 
In  kan surfen op het internet heel gevaarlijk zijn. De overheid houdt online 
activisten continu in de gaten. De toegang tot sociale media is erg beperkt. Sinds 
2009 bestaat er een wet op cybermisdaden. Wie zulke misdrijven pleegt kan de 
doodstraf krijgen. Dat overkwam ook Saeed Malekpour, een computerprogrammeur, 
wiens programma zonder zijn medeweten werd gebruikt om pornografische 
afbeeldingen online te plaatsen. Volgens de aanklagers maakte Saeed deel uit van 
een decadent netwerk. De rechtbank veroordeelde hem tot de doodstraf. 
 
In  worden websites willekeurig gesloten. Ook in  kan de overheid 
websites sluiten of hacken. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden.  
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Amnesty International omschreef 2011 als het meest dodelijke jaar voor online 
activisten. Verschillende staten blokkeren zoekmachines, maken het internet 
onbetaalbaar of folteren activisten om hun paswoord voor Facebook of Twitter te 
bemachtigen. Wetgevingen worden verscherpt om informatieverspreiding via het 
internet te controleren. Dat zijn maar enkele voorbeelden van acties die staten, van 
China tot Syrië en van Cuba tot Azerbeidzjan, ondernemen om journalisten, bloggers 
en activisten de mond te snoeren. 
 
Journalisten, bloggers en activisten zijn echter spitsvondig en proberen steeds 
nieuwe ideeën uit om de controle te ontlopen en in contact te blijven met de rest 
van de wereld. 
 

De internetcensuur krijgt in veel landen ondersteuning van westerse bedrijven. Zij 
leveren software aan die informatiestromen moet filteren en monitoren.  
 
In november 2002 rapporteerde Amnesty International dat buitenlandse bedrijven 
als Sun Microsystems, Cisco Systems en Microsoft aan de Chinese autoriteiten 
technologie aanleverden waarmee men het internet kon censureren.  
 
In 2004 speelde Microsoft vertrouwelijke informatie door aan de Israëlische 
autoriteiten over Mordechai Vanunu, een nucleaire klokkenluider. Die info wou men 
gebruiken om Vanunu te vervolgen voor zijn contact met buitenlandse media.  
 
In 2005 werd de Chinese journalist  veroordeeld tot 10 jaar gevangenis voor 
het versturen van een kritische mail. Zijn veroordeling volgde op het doorspelen van 
Shi Tao’s accountgegevens door internetprovider Yahoo! aan de Chinese 
autoriteiten. Microsoft en Google leverden aan China zoekmachines die automatisch 
censureerden. Woorden als ‘vrijheid’, ‘democratie’ en ‘Tibet’ leveren geen gevonden 
resultaten op.  
 
 
 

 
 

 
 
Sindsdien is er nog niet veel verbeterd. Verschillende internetbedrijven gooien hun 
principes overboord om lucratieve deals te kunnen afsluiten. Zo zijn er bewijzen dat 
zelfs sociale media als Facebook en Twitter zich hieraan schuldig maken.  
 
 
 
 

Voer actie voor 
Shi Tao! Brieven en 
tips vind je in het 
Actiepakket van deze 
Schrijf-ze-VRIJdag. 
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Verschillende bedrijven ontkennen de samenwerking niet maar stellen dat zij geen 
controle hebben over hoe hun materiaal wordt gebruikt. Zo eenvoudig is het echter 
niet. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vraagt immers aan elk 
individu en maatschappelijk orgaan om hun bijdrage te leveren aan de bescherming 
van en het respect voor mensenrechten. Bedrijven hebben de plicht om ervoor te 
zorgen dat ze staten niet helpen met het schenden van mensenrechten. 
 
 

 
Illustratie: David Horsey 
 
 
 
Elk bedrijf heeft de plicht zich aan de nationale wetgeving te houden van het land 
waarin het opereert. Maar wanneer nationale wetgeving tekort schiet op het gebied 
van mensenrechten, of in strijd is met de internationale regelgeving, dan moet het 
bedrijf het internationaal recht respecteren. 
 
 
 

DE NIEUWE CHINESE MUUR 
 
 
Ook China heeft internationale verdragen ondertekend die het recht op vrijheid van 
meningsuiting erkennen. Toch kan je in China niet vrijuit je mening zeggen. De 
Chinese overheid voert immers een onderdrukkend beleid om ervoor te zorgen dat er 
geen kritiek op de overheid gegeven kan worden. China heeft de twijfelachtige eer 
van ‘World’s leading jailer of journalists’ te zijn. Tot juli 2012 belandden er maar 
liefst 30 journalisten en 68 netizens in de Chinese gevangenis. 
 
Ook Chinezen hebben toegang tot het internet. Meer dan 513 miljoen Chinezen 
surfen regelmatig op het net. Bijna de helft van de internetgebruikers heeft een 
eigen blog. Anderen zoeken info op het internet voor school of het werk. Maar niet 
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zo vrij als jij. In China zijn er immers heel wat mechanismen aan het werk om het 
internet te censureren. Chinezen kunnen dus niet vrijuit genieten van de 
mogelijkheden van het net. Hoe gaat dit in zijn werk? 
 

De Chinese overheid heeft tientallen wetten uitgevaardigd die het internetgebruik 
reguleren. Overtreders worden beboet of krijgen een gevangenisstraf. Intimidatie en 
‘zelfregulering’ zijn essentieel voor de wijze waarop de Chinese overheid 
censuurregels doorgeeft aan particuliere internetbedrijven. Bedrijven krijgen pas een 
licentie als ze beloven bepaalde onderwerpen te weren.  
 
Sinds december 2011 is de regelgeving betreffende blogs verstrengd. Wanneer 
iemand een blog wil beginnen, is hij/zij verplicht om zich te registreren met 
zijn/haar echte naam. Indien men dit niet doet, zal men enkel in staat zijn om 
andere blogs te lezen, maar zal men niet kunnen reageren. Analisten stellen dat 
deze nieuwe regelgeving een grote hinderpaal zal zijn voor de conversaties op het 
internet. Men zal nog verder geremd zijn om zijn mening te verkondigen. Met deze 
nieuwe regel is het voor de politie nog gemakkelijker om kritische stemmen op te 
sporen. De Chinese overheid verplichtte blogsites ook om moderatoren aan te 
werven die kritische blogs moeten verwijderen of censureren en online gesprekken 
in de gaten moeten houden. 
 
De Chinese regering stelt ook eigen bloggers aan, beter gekend als de ’50 cents’, 
om propagandaberichten te verspreiden. Ze heeft ook een 40.000tal eigen blogs 
waarop ze goedgekeurd nieuws plaatst en burgers om reacties vraagt.  
 
De wet verbiedt ook het verspreiden van ‘geruchten’ om zo het internet ‘gezond’ te 
houden voor toekomstige generaties. Deze wet is in realiteit een vrijgeleide om 
kritische stemmen te mond te snoeren. In maart alleen werden meer dan 210.000 
online berichten verwijderd en 42 websites offline gehaald omdat ze ‘geruchten’ 
zouden bevatten.  
 
De Chinese overheid eist van publieke wifiverstrekkers dat ze extreem dure software 
installeren die gebruikers traceert. Als een cybercafé niet de middelen heeft om 
deze software aan te kopen, dan is het café verplicht om haar wifidiensten stop te 
zetten. 
 
De grote Chinese internetbedrijven als Sina Corp, Baidu en Tencent gingen eind 
2011 akkoord met de richtlijnen van de regering betreffende online toezicht. Deze 
bedrijven beloofden ten strijde te trekken tegen porno, internetfraude maar ook de 
verspreiding van geruchten en valse berichtgevingen. 
 
Internetbedrijven stellen zelf ook censuurregels op. In mei 2012 werd er op de 
populaire blogsite Sina Weibo een puntensysteem ingevoerd. Wanneer gebruikers 
‘valse geruchten’, via hun blog verspreiden, worden er punten van hun account 
getrokken. Als hun punten op zijn, dan wordt hun blog afgesloten. Bloggers kunnen 
punten terugverdienen wanneer ze zich twee maanden koest houden en geen kritiek 
spuien.  
 

De ‘Great Firewall of China’ is een elektronische versie van de Chinese muur die 
ongewenst internetverkeer moet buitenhouden. Het internet lijkt grenzeloos en 
virtueel, maar het werkt op echte verbindingen die door echte geografische grenzen 
gaan. China heeft verschillende hoofdpijplijnen met gigantische ondergrondse 
kabels die het publiek toegang tot internet geven en China aan de rest van het web 
linken. De bedrijven die deze kabelnetwerken beheren, moeten van de Chinese 
overheid speciale ‘router’-switches configureren waar signalen de Chinese grens 
oversteken. Deze routers zijn censuurmechanismen. 
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Als je in China bijvoorbeeld een Engelse site wil openen, doet je internetbrowser een 
verzoek om die specifieke pagina te openen. Dat verzoek reist door de kabels tot aan 
de router. Daar wordt het verzoek onderzocht. Is het een site die op de zwarte lijst 
staat, dan zal je geen toegang krijgen. Is het een site die maar deels geblokkeerd 
wordt, dan zullen de routers de site onderzoeken op verboden termen. De filters zijn 
verbazingwekkend nauwkeurig. Zo kan je bijvoorbeeld vanuit Peking wel de 
sportpagina van BBC bekijken maar geen nieuws. Dagelijks komen er nieuwe sites 
bij op de zwarte lijst. Op www.greatfirewallofchina.org kan je zelf websites ingeven 
om te zien of ze in China worden geblokkeerd.  
 
De Chinese overheid heeft ook lucratieve deals afgesloten met internetbedrijven als 
Google en Microsoft om censurerende software te introduceren. 
 

In China zijn er ruim 30.000 politieagenten actief die dagelijks het internet 
afspeuren naar verboden informatie. Zij onderzoeken websites en houden 
mailverkeer in de gaten. Kritische stemmen krijgen van de politie een invitatie om 
‘op de thee te komen’, een eufemisme voor de verregaande repressie door de 
politiediensten. Willekeurige arrestaties, oneerlijke processen en zware straffen zijn 
schering en inslag. Ze worden meer en meer toegepast en zijn vooral gericht op 
cyberdissidenten.  
 

De Chinese autoriteiten vallen prominente activisten aan om zo hun volgelingen te 
intimideren. Zo zit Nobelprijswinnaar voor de Vrede en kritische stem Liu Xiaobo 
nog steeds vast in de gevangenis. Hu Jia, een andere prominente 
mensenrechtenverdediger en blogger, werd voor lange tijd, samen met vrouw en 
kind, onder huisarrest geplaatst. 
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De Chinese autoriteiten deinzen er ook niet voor terug om het internet volledig lam 
te leggen. In januari 2012 werden protesten in Tibet gewelddadig neergedrukt. 
Onafhankelijke en internationale media werden geweerd uit het gebied. De overheid 
verspreidde online foutieve info om de omvang van het protest te minimaliseren. 
Het internet werd in China en Tibet bijna volledig lamgelegd. De Chinese regering 
gebruikt deze maatregel wel meer om opstandige provincies of regio’s van de media 
en het internet af te sluiten.  
 

Door de massale aanwezigheid van de internetpolitie wordt de internetgebruiker 
vanzelf voorzichtiger. Hij zal niet snel een verboden zoekterm ingeven uit angst om 
opgepakt te worden. Hierdoor doet de Chinese internetgebruiker automatisch aan 
zelfcensuur. De Chinese overheid moedigt zelfcensuur ook aan. In 2002 lanceerde 
de overheid een intentieverklaring voor zelfdiscipline op het internet die de Chinese 
gebruiker vrijwillig kan ondertekenen. Ook de Chinese internetbedrijven kiezen 
eieren voor hun geld. Ze zijn doodsbang om in de fout te gaan en de gevangenis in 
te draaien. Twee virtuele politieagentjes helpen bij de zelfcensuur: ze duiken op ter 
waarschuwing als de internetgebruiker uit de pas dreigt te lopen. 
 

 
 
 
China mag dan wel de meest gesofisticeerde internetrepressiemechanismen hebben, 
toch moet ook de Chinese overheid het hoofd bieden aan de talloze nieuwe 
uitdagingen van het net. De expansie van het net en de mogelijkheden via sociale 
media maken het voor de autoriteiten moeilijk om de bovenhand te houden. Strenge 
controles en hardhandig optreden worden opgevoerd. 
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Vooral na het uitbreken van de Arabische Lente in het Midden-Oosten en Noord-
Afrika is de Chinese regering extra waakzaam. Op online oproepen om een eigen 
‘Jasmijnrevolutie’ te ontketenen in China volgde meteen een gigantische 
arrestatiegolf. Meer dan 100 activisten werden gearresteerd en vastgehouden of 
verdwenen. Met de toenemende mogelijkheden online en de groei van het 
wereldwijde web is het de vraag of China haar onderdrukkende rol kan blijven 
spelen.  
 
 
 

IRAN: CONTROLE EN GEWELD 
 
 
Na de Iraanse verkiezingen in 2009 barstten er hevige protesten los. Die werden 
met veel geweld de kop ingedrukt. De Iraanse autoriteiten beseften al snel hoe 
sociale media als Twitter en Facebook de burger macht gaven om informatie te 
verspreiden over deze gewelddadige repressie. Het duurde dan ook niet lang tot de 
bestaande censuur van radio, tv, theaterkunsten, film en het geschreven woord werd 
uitgebreid naar online materiaal. 
 
Iran is ondertussen berucht voor zijn internetcensuur en -repressie. Als reactie op de 
Arabische Lente heeft de Iraanse overheid haar controle op het internet nog verder 
verscherpt. De Iraanse overheid beseft maar al te goed welke mogelijkheden en 
kracht het internet heeft. Daarom stelt ze alles in het werk om internet zo grondig 
mogelijk te controleren en de online activisten te intimideren. 
 
De bekende blogger en oppositie-activiste Somayeh Tohidlou werd door de Iraanse 
autoriteiten zwaar aangepakt omdat ze de president beledigd zou hebben op haar 
blog. Als straf kreeg ze vijftig zweepslagen. Ashkan Delanvar, een student, werd 
veroordeeld tot tien maanden cel omdat hij software verspreidde die de censuur van 
de overheid omzeilt. Ashkan vluchtte naar Europa. En dan heb je het verhaal van de 
computerprogrammeur Saeed Malekpour. Een van zijn programma’s werd zonder 
zijn medeweten gebruikt om pornografische afbeeldingen online te plaatsen. Hij 
werd er van beschuldigd deel uit te maken van een decadent netwerk en ter dood 
veroordeeld. De journaliste Shiva Nazar Ahari kreeg vier jaar gevangenisstraf voor 
enkele kritische online artikels. Ze is op dit moment vrij op borg en wacht nu tot 
haar gevangenisstraf begint. Amnesty vraagt om haar zaak opnieuw te bekijken. 
 
Deze voorbeelden illustreren duidelijk het verregaande censuur- en repressiebeleid 
van de Iraanse overheid. Maar hoe gaat dit juist in zijn werk? 
 

Wetten die het recht op vrijheid van meningsuiting beknotten zijn niet nieuw in 
Iran. Al decennia lang zijn er wetten in omloop om kritische stemmen de mond te 
snoeren. Sinds 2001 komen er meer en meer wetten die het internet moeten 
controleren. Een overzichtje. 
 

� 2001: ‘Rules and Regulations for Computer Information Providers’. Via deze 
wet heeft de staat alle controle over het internet en censureert ze 
internetpublicaties. 

� 2002: ‘Decree on the Constitution of the Committee in charge of 
Determination of Unauthorized Websites’. Een decreet dat ervoor zorgt dat 
niet toegelaten websites worden afgesloten. 

� In 2006 werden snelle internetverbindingen verboden. 

Voer nu actie voor 
Shiva Nazar Ahari! 
Brieven en tips vind 
je in het Actiepakket 
van deze Schrijf-ze-
VRIJdag. 
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� In 2009 kwam de ‘Law on Cyber Crimes’ tot stand. Ook de mediawet werd 
aangepast om zo extra controle te kunnen hebben over wat er op het 
internet werd gepubliceerd. 

� In 2010 werd bij wet het contact met 60 internationale mediakanalen en 
denktanken verboden.  

 
Heel wat van de wetten die het recht op vrijheid van meningsuiting beperken zijn 
gelinkt aan maatregelen onder het strafrecht. De straffen gaan van celstraffen over 
zweepslagen tot zelfs de doodstraf. 
 

Reeds drie netizens kregen in Iran de doodstraf voor hun online activiteiten. Naast 
Saeed Malekpour werden ook de blogger Vahid Asghari en de website-administrator 
Ahmad Reza Hashempour na een oneerlijk proces tot de doodstraf veroordeeld. 
 

Arrestatie van bloggers en andere online activisten gebeuren met de regelmaat van 
de klok. In de aanloop naar belangrijke gebeurtenissen zoals verkiezingen, nemen 
de arrestaties toe om kritische stemmen het zwijgen op te leggen. Volgens cijfers 
van Reporters zonder Grenzen belandden er tussen maart 2011 en maart 2012 
maar liefst 29 netizens in de gevangenis. Elf van hen kregen een celstraf van drie 
tot zes jaar. Blogger Mehdi Khazali kreeg in februari 2012 tot 4,5 jaar cel wegens 
kritiek op de president. Na zijn celstraf moet hij ook nog eens tien jaar in ‘interne 
ballingschap’ doorbrengen. Het is niet duidelijk of dit zal gebeuren in de cel of in 
de vorm van huisarrest zal gebeuren. 
 
Gevangenen worden vaak mishandeld en gefolterd. Vaak worden ze gedwongen om 
valse verklaringen af te leggen die via de staatstelevisie worden uitgezonden. Ze 
krijgen vaak geen toegang tot medische zorgen. Activisten die op borg vrijkomen, 
moeten vaak exuberante bedragen betalen om vrij te komen. Zo kwam blogger 
Hossein Ronaghi Maleki pas vrij na het betalen van 815.000 dollar borg. Niet 
alleen de online activisten, maar ook hun familieleden krijgen te maken met 
intimidatie en vervolging. Zo werd Parvin Mokhtare, de moeder van blogger Kouhyar 
Goudarzi, tot 23 maanden celstraf veroordeeld.  
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Een speciale cyberpolitie werkt sinds 2011 onder het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Deze cyberpolitie is in het hele land actief. Ze bestrijdt internetmisdrijven en 
controleert sociale media op spionage en het aanwakkeren van rellen. 
Internetcaféhouders moeten camera’s installeren en de bezoekers registreren 
voordat ze op het internet mogen surfen. Er is ook een berucht cyberleger aan het 
werk. Dat wordt gelinkt aan de Iraanse Revolutionaire Garde, een elite-eenheid van 
het leger die de ruggengraat van het Iraanse regime vormt. Dit cyberleger voert 
aanvallen uit op binnenlandse en buitenlandse websites zoals Twitter en Voice of 
America. 
 

Het Iraanse regime demoniseert elke nieuwe vorm van sociale media. Sociale media 
zijn middelen van de vijand om de Iraanse samenleving te ondermijnen. Het regime 
stelt Facebook voor als een elektronische variant van een ‘zachte oorlog’ die het 
Westen gebruikt om het Iraanse familieleven te laten instorten.  
 

Talloze internationale websites en binnenlandse sociale netwerksites worden 
geblokkeerd. Uiteraard geraak je in Iran niet op de website van Amnesty 
International. Heel wat Iraniërs gebruiken proxyhosts om op buitenlandse sites te 
kunnen surfen. Maar ook dan worden hun pogingen regelmatig geblokkeerd of gaan 
de gewenste sites tergend traag open. Software die het censuurbeleid van de 
overheid omzeilt bestaat wel, maar het gebruik en de verspreiding ervan is strafbaar. 
De technologie die Iran gebruikt is enorm verfijnd. Elk klein foutje van een online 
activist wordt meteen afgestraft. 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
illustratie: Amir Khojaste illustratie: Babak Madandar 

 

Begin dit jaar bestempelden de Iraanse autoriteiten de zoekmachine Google als een 
“spionagemiddel”. Iran ontwikkelt daarom eigen servers, internetproviders en 
zoekmachines om zo de controle nog verder op te voeren. Commerciële 
internetproviders zijn verplicht om de toegang tot het internet via het staatgeleide 
telecommunicatiebedrijf TCI te regelen. De providers zijn verplicht om de data van 
de gebruikers bij te houden. Zo krijgt de staat nog meer controle.  
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De Iraanse autoriteiten zouden plannen hebben om een nationaal internet op te 
starten dat conform is aan ‘islamitische principes’. Dit net zou parallel aan het 
wereldwijde web opereren en zou het wereldwijde web in moslimlanden in de regio 
uiteindelijk moeten vervangen. Heel wat mensen zijn bang dat ze geen toegang 
meer zullen hebben tot het wereldwijde web. De Iraanse overheid ontkent dit. In de 
praktijk bestaat dit nationale internet eigenlijk al lang door het verregaande 
censuurbeleid. Surfers die geen anticensuursoftware durven gebruiken, of er geen 
toegang tot hebben, zijn gedoemd om te surfen op een door het regime goedgekeurd 
internet waarop geen enkele politieke, sociale of religieuze kritiek is terug te vinden. 
De aankondiging van het nationale internet gebeurt vooral omwille van politieke en 
nationalistische motieven.  
 
Anderzijds moet Iran wel verbonden blijven met het wereldwijde web, en dit om 
economische redenen. Toen in Egypte het internet voor vijf dagen werd afgesloten, 
kostte dat de economie maar liefst 90 miljoen dollar. Is het regime aan het 
evolueren naar een ‘internet met twee snelheden’, met langs de ene kant toegang 
tot het wereldwijde web voor de bedrijven en het regime en anderzijds een zeer 
beperkt en gecensureerd internet voor de bevolking? Als dat het geval is, kunnen we 
spreken van een vorm van digitale apartheid. 
 

INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN 
EN REGELGEVING 

In 2011 keurde het Europees Parlement een belangrijke resolutie goed. Die beperkt 
de export van communicatietechnologie die mensenrechtenschendingen in de hand 
kan werken. Door deze resolutie zullen bepaalde landen zoals China, Iran en 
Rusland deze technologie niet meer kunnen ontvangen. De nieuwe regel verwijst 
onder meer naar technologie die het toezicht op het internetgebruik regelt, sms-
berichten en digitale data onderschept en het gebruik van mobiele telefoons 
controleert.  
 

Ook de Verenigde Naties ondernamen sinds actie op tegen censuur en repressie van 
internetgebruikers. In juli 2012 keurde de Mensenrechtenraad van de Verenigde 
Naties een resolutie goed die het recht op vrije meningsuiting op het internet 
vastlegt. Ze riep ook alle staten op om de toegang tot het internet te verbeteren.  
 
De ruime steun voor de resolutie bewijst dat dit recht op vrije meningsuiting niet 
opgeëist wordt door enkele Westerse staten, maar een globale eis is. De goedkeuring 
van deze resolutie is van enorm belang. Eerst en vooral bevestigt ze heel duidelijk 
dat vrijheid van meningsuiting ook moet gelden op het internet. Daarnast erkent 
deze resolutie ook de enorme waarde die het internet heeft voor globale 
ontwikkeling. De digitale wereld staat niet stil. In de komende vijf jaar zou het 
mobiele dataverkeer tot 15 keer toenemen. Nu bijna de hele de wereld verbonden is 
via mobiele netwerken, kunnen we niet accepteren dat de inhoud op het internet 
wordt beperkt of gemanipuleerd door regeringsleiders. Het is nu van cruciaal belang 
dat de resolutie ook effectief wordt omgezet in daden. Mensen wereldwijd moeten in 
staat zijn om de mogelijkheden van het internet te gebruiken zonder te vrezen voor 
hun veiligheid. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel. 
 



Schrijf-ze-VRIJdag 2012 Educatief pakket  17 

 
P

AMNESTY INTERNATIONAL VOERT ACTIE 
 
 
Amnesty International is een mensenrechtenbeweging. Amnesty's missie is 

 te verrichten, te  en op te roepen tot  om zware 
mensenrechtenschendingen te stoppen en te voorkomen. Amnesty vraagt ook 
gerechtigheid voor al diegenen wiens rechten zijn geschonden. 
 
Het basisdocument voor het werk van Amnesty International is de 

 (UVRM)  Die verklaring kwam er vlak na de 
Tweede Wereldoorlog, toen staten vast besloten waren om ervoor te zorgen dat de 
gruwelen van de oorlog zich niet zouden herhalen. In de schoot van de Verenigde 
Naties (VN) besloten ze om een document op te stellen dat eenieders grondrechten 
veilig stelt. De Verklaring werd aangenomen door de leden van de VN op 10 
december 1948. 

De Verklaring is de eerste internationale bevestiging dat 
 (dit noemt men de 

universaliteit van de mensenrechten). De verklaring heeft geen bindende kracht, 
maar heeft in de loop der jaren grote morele betekenis gekregen als de belangrijkste 
internationale standaard van de mensenrechten. De UVRM bestaat uit een 
Preambule, waarin de 'inherente waardigheid en onvervreemdbare rechten van de 
mens' worden erkend, en dertig artikelen. Die omvatten in totaal zestig verschillende 
mensenrechten. Andere verdragen hebben daar nog veertig mensenrechten aan 
toegevoegd. 

Amnesty International vindt . Niet alleen 
politieke en burgerlijke rechten zoals het recht te zeggen en te denken wat men wil, 
het recht verenigingen op te richten en te vergaderen, het recht een eigen 
godsdienst te kiezen, enz. Maar ook sociale, culturele en economische rechten zoals 
het recht op onderwijs, gezondheidszorg, eten en onderdak. De verschillende 
mensenrechten vullen elkaar aan en versterken elkaar. 
 

Het belang van vrijheid van meningsuiting op internet is duidelijk. Amnesty 
International voert daarom actie tegen online censuur en repressie. Gezien de 
buitengewoon harde aanpak van sommige overheden kunnen internetgebruikers en 
bloggers alle steun gebruiken. Ondanks de intimidaties, arrestaties en 
veroordelingen kunnen we gelukkig melden dat de strijd voor de vrijheid van 
meningsuiting helemaal geen onbegonnen werk is. Internationaal protest blijft een 
machtig wapen! Graag stellen we je voor aan enkele online activisten voor wie 
Amnesty met succes actie voerde. 
 

De Egyptische blogger Maikel Nabil Sanad gaf kritiek op op het gewelddadig 
neerslaan van vreedzame protesten op het Tahrirplein door het leger. Ook uitte hij 
bezwaren tegen militaire dienst. Op 28 maart 2011 werd hij in zijn huis in Caïro 
gearresteerd en twee weken later veroordeelde een militaire rechtbank hem tot drie 
jaar gevangenisstraf. 
 
Maikel ging in augustus in hongerstaking en leefde enkel op vloeistoffen waardoor 
zijn gewicht drastisch afnam. De gevangenisautoriteiten weigerden hem medicatie 
te geven die hij nodig heeft voor de behandeling van een hartaandoening. Tijdens 
het proces weigerde de militaire rechtbank om Maikel tijdelijk vrij te laten voor 
medische verzorging.  
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Maar na krachtig internationaal protest kwam Maikel eind januari 2012 toch vrij. Bij 
zijn vrijlating vertelde hij: “Ik heb de afgelopen tien maanden zo van dit moment 
gedroomd. Ik kan de Opperste Militaire Raad niet bedanken voor mijn vrijlating, ik 
had immers nooit gearresteerd mogen worden. Ik ben blij terug bij mijn vrienden te 
zijn en ik zal blijven actie voeren tegen de dictatuur en voor onze rechten in 
Egypte.” 
 
Maikel stond er ook op om de Amnesty-activisten te bedanken: “Bedankt voor alle 
moeite die jullie hebben gedaan om mij vrij te krijgen. Ik kreeg honderden brieven 
van Amnesty-activisten uit de hele wereld. Zij hielpen mij verder te vechten. 
Bedankt om mij te helpen, bedankt om mij mee vrij te krijgen.” 
 

Jabbar Savalan is een jonge activist uit Azerbeidzjan. Jabbar laat zich regelmatig 
kritisch uit over de overheid. Zo schrijft hij kritische artikels op Facebook en neemt 
hij deel aan demonstraties. Geïnspireerd door de Arabische Lente, wou hij ook in 
Azerbeidzjan een revolutie ontketenen. Op 4 februari 2011 riep hij op Facebook op 
tot 'een dag van woede'. Amper een dag later werd hij gearresteerd en daarna 
veroordeeld tot 2,5 jaar cel.  
 
Volgens Amnesty International was Jabber enkel en alleen veroordeeld wegens het 
vreedzaam uiten van zijn mening. Meteen startte Amnesty een internationale actie 
voor hem op. Meer dan een miljoen mensen riepen de Azerbeidzjaanse overheid per 
brief op om Jabbar vrij te laten. In de avond van 26 december 2011 zag de 
president zich gedwongen om hem gratie te verlenen en kwam hij vrij. 
"Het voelt goed om weer bij mijn vrienden en familie te zijn", aldus Jabbar bij zijn 
vrijlating. "Maar mijn arrestatie heeft me alleen maar vastberadener gemaakt. Ik blijf 
vechten voor de fundamentele rechten die me door de Azerbeidzjaanse autoriteiten 
worden ontzegd." 
 
"Amnesty International is een symbool van de mensenrechten en de vrijheid, niet 
alleen in Azerbeidzjan, maar overal in de wereld. Ik ben dankbaar voor het harde 
werk van Amnesty en van andere organisaties die vechten voor vrijheid in 
Azerbeidzjan. We laten ons niet afschrikken door celstraffen of boetes," vervolgde 
Jabbar. "Ze kunnen ons arresteren, maar ze zullen ons nooit breken. Iedereen heeft 
recht op vrije meningsuiting, dus wij ook. We zetten onze strijd voort". 
 

De Iraanse blogger Hossein Ronaghi-Maleki werd in 2010 na een oneerlijk proces 
tot 15 jaar cel veroordeeld wegens kritiek op de autoriteiten. Hij werd beschuldigd 
van ‘lidmaatschap van een internetgroep, het ‘verspreiden van propaganda’ en het 
beledigen van de president. Hij werd voor een jaar in isolement vastgehouden en 
gefolterd. Hij kwam vrij na het betalen van 815.000 dollar borg. De borg was 
buitensporig hoog, maar Hossein  schreef op 5 juli 2012 op zijn blog: “Na 32 
maanden ben ik terug op mijn blog, pen in de hand en schrijf jullie dat ik me goed 
voel omdat mijn moeder gelukkig is en niet meer huilt”. 
 

Het is fijn om goed nieuws te krijgen. Het geeft ons de moed om verder actie te 
voeren. Want er zijn andere online activisten die nog steeds in de cel zitten of op 
een straf wachten omdat ze hun recht op vrije meningsuiting op het net gebruikten. 
Amnesty International roept op om op 19 oktober actie te voeren voor  uit 
China en  uit Iran. Voorbeeldbrieven en tips vind je in het 
Actiepakket van deze Schrijf-ze-VRIJdag.  
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WERKVORMEN BASISONDERWIJS 
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………… ………… ………… ………… ………… 
 
 

Antwoord = …………………………………………………… 
 
 

 

censuur = het toezicht van een overheid op uitingen in woord en geschrift die haar 
onwelgevallig zouden zijn. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Jabbar Savalan (°1991) is een jonge activist uit Azerbeidzjan. Jabbar  
geeft regelmatig kritiek op de overheid. Zo schrijft hij artikels op 
Facebook en neemt hij deel aan protesten. Op 4 februari 2011 riep hij 
op Facebook op tot 'een dag van woede'. Amper een dag later werd hij 

gearresteerd en daarna veroordeeld tot 2,5 jaar cel.  

Volgens Amnesty International was Jabbar enkel en alleen veroordeeld wegens het uiten van zijn 
mening. Meteen startte Amnesty een actie voor hem op. Meer dan een miljoen mensen riepen de 
overheid per brief op om Jabbar vrij te laten. In de avond van 26 december 2011 zag de president 
zich gedwongen om hem vrij te laten. 

Jabbar vertelt bij zijn vrijlating: "Het voelt goed om weer bij mijn vrienden en familie te zijn. Mijn 
arrestatie heeft me alleen maar vastberadener gemaakt. Ik blijf vechten voor de belangrijke rechten 
die me door de overheid worden ontzegd." 

 
 

 
1. Hoe oud is Jabbar? … jaar 
2. In welk land woont hij? … 
3. Tegen wie schreef hij een artikel? De … 
4. Waarop schreef hij het artikel? … 
5. In welke maand werd hij vrijgelaten? 
6. Wie heeft hem vrij gelaten? 
7. …? Vrienden en … 
8. Waarvoor wil hij vechten? Voor belangrijke … 
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Artikel 1 - Alle mensen worden vrij geboren en moeten op dezelfde manier worden behandeld. 
Artikel 2- Ieder heeft recht op alle rechten, ongeacht of je jong of oud, man of vrouw bent, welke 

huidskleur je hebt, welke godsdienst je belijdt of welke taal je spreekt. 
Artikel 3- Je hebt recht op leven in vrijheid en in veiligheid. 
Artikel 4 - Slavernij is verboden. 
Artikel 5 - Je mag niemand martelen. 
Artikel 6 - Je hebt recht op dezelfde bescherming als iedereen. 
Artikel 7- De wet moet voor iedereen hetzelfde zijn; iedereen moet volgens de wet op dezelfde manier 

behandeld worden. 
Artikel 8 - Je hebt recht om hulp van een rechter te vragen, als je vindt dat je volgens de wetten van je 

land niet goed wordt behandeld. 
Artikel 9 - Niemand heeft het recht je zonder goede reden gevangen te zetten of het land uit te sturen. 
Artikel 10 - Als je terecht moet staan, moet dat in het openbaar gebeuren. De mensen die je berechten, 

mogen zich niet door anderen laten beïnvloeden. 
Artikel 11 - Je bent onschuldig tot je schuld bewezen is; je hebt het recht je te verdedigen tegen 

beschuldigingen. 
Artikel 12 - Je hebt het recht op privacy: op bescherming als iemand je lastig valt, je brieven opent of 

kwaad van je spreekt. 
Artikel 13 - Je hebt het recht om te gaan en te staan waar je wilt, in eigen land en in het buitenland. 
Artikel 14 - Als je slachtoffer wordt van mensenrechtenschendingen, heb je het recht om naar een 

ander land te gaan en dat land te vragen om jou te beschermen. 
Artikel 15 - Je hebt het recht een eigen nationaliteit te hebben. 
Artikel 16 - Je hebt het recht te trouwen en een gezin te stichten. 
Artikel 17 - Je hebt het recht op eigendom en niemand mag je bezittingen zonder goede redenen 

afnemen. 
Artikel 18 - Je hebt het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. 
Artikel 19 - Je hebt het recht op vrijheid van mening en meningsuiting. 
Artikel 20 - Je hebt het recht om te vergaderen als je dat wilt. 
Artikel 21 - Je hebt het recht om deel te nemen aan de politiek van je land. 
Artikel 22 - Je hebt het recht op maatschappelijke zekerheid en om jezelf te ontwikkelen. 
Artikel 23 - Je hebt het recht op werk in het beroep dat je zelf kiest. Je hebt ook recht op een 

rechtvaardig loon voor je werk. Mannen en vrouwen moeten voor hetzelfde werk evenveel 
betaald worden. 

Artikel 24 - Je hebt het recht op vrije tijd en vakantie. 
Artikel 25 - Je hebt het recht op alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt, geen 

honger hebt en een dak boven je hoofd hebt. Moeder en kind hebben recht op bijzondere 
zorg en bijstand. 

Artikel 26 - Je hebt het recht op onderwijs dat gericht is op de volle ontwikkeling van de menselijke 
persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. 

Artikel 27 - Je hebt het recht om te genieten van wat kunst en wetenschappen voortbrengen. 
Artikel 28 - De overheid moet ervoor zorgen dat er een "orde" is die al deze rechten beschermt. 
Artikel 29 - Je hebt ook plichten tegenover de mensen om je heen, zodat ook hun mensenrechten 

kunnen worden beschermd. De wetten in je land mogen niet ingaan tegen deze 
mensenrechten. 

Artikel 30 - Geen enkel land en geen enkel mens mag proberen om de rechten te vernietigen die in 
deze Verklaring staan. 
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WERKVORMEN SECUNDAIR 

 
 

illustratie: Clémentine Tantet 
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1 
  

a het oproepen tot haat en geweld  
b het oproepen tot oorlog  
c het oproepen tot discriminatie  
d al deze drie 
 
2 

 
a vrijheid van meningsuiting  
b vrijheid van gedachte en geloof  
c vrijheid om informatie te vergaren  
d vrijheid om informatie door te geven 

 
3   
a als je daarmee aanstoot geeft  
b op school en in openbare functies  
c als je in een winkel werkt  
d buiten je moskee of kerk of synagoge 
 
4  
a ministers en andere hoog geplaatste mensen beledigt  
b oproept tot discriminatie en geweld tegen bepaalde groepen  
c politieagenten uitscheldt  
d zegt dat je iemand haat 
 
5   
a in elk geloof dat ze maar willen  
b in elk geloof dat in het land is toegestaan  
c in elk geloof dat goed is voor kinderen  
d in elk geloof dat de grootouders ook al hadden 
 
6 
a ja, maar alleen als je het kunt bewijzen  
b nee, dat mag alleen een rechter zeggen  
c vroeger mocht het niet maar tegenwoordig wel  
d vroeger mocht het niet en nu nog steeds niet 
 
7   
a nee, niemand mag ooit een demostratie verbieden  
b nee, mits je maar tevoren toestemming hebt gevraagd  
c ja, de regering mag elke demostratie verbieden  
d ja, de burgermeester mag een demonstratie verbieden vanwege de openbare orde 
 
8   
a op school mag afkijken  
b van de overheid mag weten hoe een beslissing is genomen  
c van een bedrijf mag weten hoe ze een bepaald product maken  
d van buitenlandse regeringen mag weten welke wapens ze hebben 
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9  
a alles zeggen wat je wilt  
b alles zeggen wat je wilt zolang anderen het maar niet weten  
c alles zeggen zolang het maar niet beledigend is  
d alles zeggen wat het internationaal recht niet verbiedt 
 
10   
a altijd de waarheid te melden  
b altijd het beginsel van hoor en wederhoor toe te passen  
c nooit iemand te beledigen  
d geen van deze drie 
 
Bron: http://www.amnesty.nl/quizvragen-over-vrijheid-meningsuiting 

Het recht op vrijheid van meningsuiting betekent niet dat iedereen in het openbaar zomaar 
alles kan zeggen of schrijven. In mensenrechtenverdragen is geregeld welke uitingen – bij 
wet en alleen achteraf – kunnen worden begrensd, te weten: oproepen tot moord of geweld 
en het aanzetten tot haat of nodeloze beledigingen. Inperking van het recht op vrije 
meningsuiting is dus soms mogelijk. Maar alleen ter bescherming van de rechten van 
anderen of het 'algemeen belang': de nationale veiligheid, openbare orde en veiligheid, 
volksgezondheid of de goede zeden.  

 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………

 
 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

     

…………………………………………………………………………………………………
 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

 
 

Gezegd  
Hij ontdekte het woord 
voor het eerst tussen de regels  
van de ontelbare woorden van propaganda 
waar dat woord niet werd genoemd  

Hij droeg het met zich mee  
zonder het uit te spreken  
hopend dat iemand onverhoeds 
dat woord tegen hem zou zeggen  

Tot hij merkte, op een dag  
dat wat iedereen hoopte te zeggen, 
wat iedereen dacht te zeggen,  
dat almaar onuitgesproken woord was  

Toen heeft hij het hardop gezegd  
en hebben ze zijn mond gesnoerd  
vreemd genoeg, juist toen het woord  
al niet meer te verzwijgen was  

uit: Vrijheid hoe maak je het? (1997). Vertaling Daan Bronkhorst.  
 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Het eerste belangrijke pleidooi tegen censuur, onder de titel Areopagitica, 
werd in 1644 geschreven door de Engelse auteur  (1608-74) 
wiens werk in zijn tijd nog hoger werd geacht dan dat van Shakespeare. Hij 
schreef: 

 

Bron: http://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/censuur 
Illustratie van Emiliano Bruzzone 
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Antwoordenblad Basisonderwijs: 
 
 
 
Kruiswoordraadsel 
 

O E R H E I D  

P E S I D E N T 

F A M I L E       

A Z E R B E I D Z A N      

R E C T E N     

F A C B O O K    

E E N E N T W N T I G    

E C E M B E R 

 
Hoe heeft Jabbar dit (= vrijheid) terug gekregen?  
Mogelijkheid 1 

Vrijheid fysiek: niet meer in de gevangenis 
Vrijheid psychisch: vrijheid van mening en meningsuiting 

Mogelijkheid 2 
Vrijheid van … de gevangenis 
Vrijheid tot … verdedigen van belangrijke rechten 

 
 
Antwoordenblad Secundair onderwijs: 
Quiz: 1d, 2b, 3b, 4b, 5a, 6c, 7d, 8b, 9d, 10d 
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BEELDMATERIAAL 
 
Op vraag van velen zal het beeldmateriaal dit jaar  beschikbaar 
zijn. Vanaf dinsdag 11 september kan je verschillende filmpjes over 
vrijheid van meningsuiting en internetrepressie van de website 
downloaden. 
 
Dit betekent dat Amnesty dit jaar geen dvd produceert. 
 
Wil je het beeldmateriaal toch op schijf ontvangen? Je kan een 
eenvoudige kopie op cdrom bestellen. We rekenen hiervoor 10 euro aan, 
verzendingskosten inbegrepen. 
 
Stuur in dat geval een mailtje naar NickV@aivl.be om een cdrom te 
bestellen en vermeld jouw ,  en . Je 
ontvangt dan een cdrom met de post. 

SPREKER 
 
In de week van de Schrijf-ze-VRIJdag gaan er verschillende sprekers op 
pad. Zij brengen het thema van de Schrijf-ze-VRIJdag dichter bij de 
leerlingen met een interactieve presentatie (uitleg ondersteund door 
klank en beeld) over mensenrechten en Amnesty International. 
 
Praktische vereisten: 

� De school zorgt voor een pc of laptop met projector. 
� Het publiek telt niet meer dan 40 leerlingen.  
� Er is steeds een leerkracht aanwezig. 
� De onkostenvergoeding bedraagt 60 euro voor één lesuur en 100 

euro voor twee lesuren. 
 
Wil je een spreker uitnodigen? Stuur een mail naar NickV@aivl.be. Let 
op: de sprekerspoel is nog erg klein en indien het aantal aanvragen erg 
hoog is, zal het niet mogelijk zijn om op elke uitnodiging in te gaan. We 
stellen echter alles in het werk om aan zo veel mogelijk aanvragen 
tegemoet te komen. 
 
 

CONTACT 
 
Vragen of opmerkingen over de Schrijf-ze-VRIJdag? Neem contact op met: 
 
Nick Vanden Broucke, NickV@aivl.be  
 
Amnesty International Vlaanderen vzw 
Kerkstraat 156 
2060 Antwerpen 
T: 03 271 16 16 
F: 03 235 78 12 
E: amnesty@aivl.be  
 
www.amnesty.be/schrijfzevrijdag


