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IJsbrekerIJsbrekerIJsbrekerIJsbreker    ––––    Protesten wereldwijdProtesten wereldwijdProtesten wereldwijdProtesten wereldwijd    
    

    
INHOUDINHOUDINHOUDINHOUD  

Leerlingen maken kennis met verschillende protesten wereldwijd. Afhankelijk van de klasgroep 
kan deze introductie meer of minder diepgaand. 

 

VERLOOPVERLOOPVERLOOPVERLOOP  
Deel de overzichtskaartoverzichtskaartoverzichtskaartoverzichtskaart1111 uit aan de leerlingen (individueel of in groepjes). Geef hen de 

opdracht om de nummers van de foto’sfoto’sfoto’sfoto’s aan de voorzijde te koppelenkoppelenkoppelenkoppelen aanaanaanaan het juiste tekstvaktekstvaktekstvaktekstvak op 
de achterzijde. Laat hen ook even nadenken over het laatste lege titeltje in elk tekstvak: wat is 

het resultaatresultaatresultaatresultaat van het protest in elk land tot hiertoe? 
 

Lestip: voor sterke groepen kan je de overzichtskaart enkel recto kopiëren en leerlingen zelf de opdracht 
geven om (vooraf) wat info op te zoeken over (één van) de zes landen, bv. aan de hand van de titeltjes. Bij 
minder sterke groepen kan je de foto’s en tekstvakjes afzonderlijk  uitknippen en verdelen over de 
leerlingen. Ze dienen dan koppeltjes (tekst-foto) te vormen. 

    
Oplossing: 

Foto 1  3. Thailand   Foto 4  6. Egypte 
Foto 2  5. Oekraïne   Foto 5  1. Syrië 
Foto 3  2. Venezuela   Foto 6  4. Turkije 

    

OverloopOverloopOverloopOverloop de antwoordenantwoordenantwoordenantwoorden van de leerlingen en stastastasta met hen stilstilstilstil bijbijbijbij de rode draadrode draadrode draadrode draad over de zes 
landen heen: waarom komen mensen op straat? Bij elk van deze landen gaat het over verzet 

tegen de heersende leiders, wat we ook wel politieke onrustpolitieke onrustpolitieke onrustpolitieke onrust noemen. 
 

Vraag eventueel ook naar het (voorlopige) resultaat van de verschillende protesten: in welke 

landen zijn de politieke leiders effectief verdreven? Laat leerlingen bv. een streep door hun foto 
op de voorzijde trekken (bv. Morsi in Egypte, Janoekovitch in Oekraïne) 

 
Vertel dat het bij vijf van de zes landen gaat over verzet tegen leiders die enkele jaren terug via 

verkiezingen op een democratische manier verkozen werden. Bij welk land niet?  
Syrië, met het autocratisch regime van Assad. Er zijn wel verkiezingen, maar zonder tegenstanders... 

 

Vraag tot slot of leerlingen nog andere landen kennen waar het (politiek) onrustig is.  
 

Lestip: toon eventueel de eerste minuten van Aflevering 36 van Ter Zake (24/02/2014) met enkele beelden 
van protesten uit Oekraïne, Thailand en Venezuela.  

 

                                                           
1 Deze kaart is eerder opgesteld vanuit het perspectief van de betogers, het is geen ‘objectieve’ gegevensfiche. 

Materiaal:      Duur: 10 min  Moeilijkheid: ��� 

- Overzichtskaart 
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AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    ----        Achterliggende motor van het protestAchterliggende motor van het protestAchterliggende motor van het protestAchterliggende motor van het protest    
 

    

INHOUDINHOUDINHOUDINHOUD 

Leerlingen gaan zelf op onderzoek: welke gemeenschappelijke oorzaak ligt aan de grondslag 
van deze diverse protesten? Zo komen ze tot het fenomeen van de wereldwijde groeiende 

ongelijkheid tussen arm en rijk en de mondige middenklasse die dit niet langer neemt. 
 

VERLOOPVERLOOPVERLOOPVERLOOP 

Stap 1.Stap 1.Stap 1.Stap 1. Vertel de leerlingen dat het opvallend is dat er de laatste jaren op zoveel verschillende 
plaatsen tegelijk duizenden mensen op straat komen tegen hun politieke leiders. Enerzijds 

heeft elk land specifieke (politieke) factoren die tot protest hebben geleid, maar anderzijds 
kunnen we ook een gemeenschagemeenschagemeenschagemeenschappelijk verbandppelijk verbandppelijk verbandppelijk verband ontdekken bij deze verschillende protesten. 

Aan de leerlingen om dit te gaan onderzoeken. 

 
Deel de infoficheinfoficheinfoficheinfofiche uit (individueel of in groepjes) en geef de leerlingen de opdracht om het 

centralecentralecentralecentrale themathemathemathema tussen de verschillende afbeeldingen te ontdekken (verwijs ook naar het 
missende woord in de gele balkjes).  

 

Stap Stap Stap Stap 2222. Bespreek daarna met de leerlingen het centrale thema: ‘groeiende ongelijkheid groeiende ongelijkheid groeiende ongelijkheid groeiende ongelijkheid 
wereldwijd’wereldwijd’wereldwijd’wereldwijd’ en sta eventueel even stil bij de verschillende onderdelen uit de fiche: 

- De VNVNVNVN publiceerde in 1992 een rapport waarin voor het eerst de verdeling van de welvaart in de 

wereld in een figuur werd gegoten: het zogeheten ‘champagneglas’champagneglas’champagneglas’champagneglas’ met een smalle basis en 

een zeer brede top. Sindsdien is dit een vaak gebruikte manier om de oneerlijke verdeling van 

de welvaart in de wereld te symboliseren. 

- OxfamOxfamOxfamOxfam publiceerde naar aanleiding van het World Economic Forum in 2014 het rapport ‘working 

for the few’. Daaruit komt onder meer deze weegschaalweegschaalweegschaalweegschaal, waarin de rijkdom van een zéér kleine 

elite afgezet wordt tegenover de armoede van de helft van de wereldbevolking. 

- Eind 2013 publiceerde het World Economic ForumWorld Economic ForumWorld Economic ForumWorld Economic Forum dan weer zelf een rapport over de tien 

grootste uitdagingen voor 2014. Deze uitspraak van Klaus Schwab verwijst naar wat er op de 

tweede plaats in dit ranglijstje staat. 

- De GINIGINIGINIGINI----coëfficiëntcoëfficiëntcoëfficiëntcoëfficiënt is een populaire maatstaf om de inkomensongelijkheid te berekenen, zowel 

wereldwijd tussen landen, als binnen een bepaald land. Opvallend is dat de wereldwijde GINI-

coëfficiënt tussen landen de laatste jaren gedaald is (dankzij de opkomst van groeilanden zoals 

China), maar we zien dat ze binnen binnen binnen binnen (de meeste)    landen stijgtlanden stijgtlanden stijgtlanden stijgt (bv. ook in China).  

- De speech van de nummer 2 van het IMFIMFIMFIMF, over hoe overhedenoverhedenoverhedenoverheden ongelijkheidongelijkheidongelijkheidongelijkheid kunnen bestrijdenbestrijdenbestrijdenbestrijden, 

verbaasde vriend en vijand, omdat het IMF jarenlang liberalisering, marktwerking en 

terugdringen van de overheid als dé recepten voor economische groei verdedigde. Er wordt 

gesproken over een ‘bocht naar linksbocht naar linksbocht naar linksbocht naar links’ van het IMF. 

 

Materiaal:      Duur: 15 min  Moeilijkheid: ��� 
- Infofiche 
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Lestip: het programma ‘arm & rijk’ van Jan Leyers biedt ook boeiend beeldmateriaal om het contrast tussen 
arm en rijk wereldwijd te stofferen. Verschillende landen uit het GINI-lijstje van de infofiche komen erin aan 
bod: Zuid-Afrika, Brazilië, VS, China en India. 
 
Lestip: Bekijk met de leerlingen de reeks ‘Tiny infographics’ van blogger Malcolm Schiffer. Hij giet 
verschillende facetten van de globale ongelijkheid in piepkleine, eenvoudige infografieken. Hij gebruikt 
daarvoor telkens twee vierkanten om cijfers uit rapporten en artikels tegenover elkaar in perspectief te 
plaatsen Welke grafiekje vinden leerlingen het ‘strafste’? Waar schrikken ze van? 
 

Concludeer dat de groeiende ongelijkheid één van de belangrijkste factoren is, die er mee voor 
zorgt dat mensen in verschillende landen op straat komen. Ze pikken niet langer dat de 

politieke leiderspolitieke leiderspolitieke leiderspolitieke leiders, die in hun ogen vaak symboolsymboolsymboolsymbool staan voor de eliteeliteeliteelite die zich verrijkt op kap van 
de ‘gewone bevolking’, niets doen om dit te veranderen.  

 

Stap 3.Stap 3.Stap 3.Stap 3. Vraag aan de leerlingen wie er vooral op straat komt (arm, rijk, middenklasse, ... ? Zie 
ook overzichtskaart). Vooral mensen uit de middenklassemiddenklassemiddenklassemiddenklasse (bv. in Thailand, Venezuela, Turkije, 

Egypte). Hoe zou dit komen? Verwijs eventueel naar de figuur van het ‘champagneglas’ op de 
infofiche: in welke ‘balk’ zit de middenklasse? De middenklasse bevindt zich net onder de rijke 

top (de tweede balk van bovenaan te beginnen), maar zij hebben de afgelopen jaren de afstand afstand afstand afstand 

met de rijkere elite zien groeienmet de rijkere elite zien groeienmet de rijkere elite zien groeienmet de rijkere elite zien groeien. . . . Vraag aan de leerlingen hoe dit zou komen (verwijs 
eventueel naar de uitspraak van Lipton)? Onder meer door de economische crisis.  

 
Stap 4.Stap 4.Stap 4.Stap 4. De middenklassers vinden dat de politici te weinig doen om de welvaart beter te 

verdelen (bv. via belastingen, cf. uitspraak Lipton). Vraag de leerlingen wat ze hun politici 

verwijten (zie ook overzichtskaart). Volgens de middenklasse is er vaak corruptiecorruptiecorruptiecorruptie in het spel, 
politici laten hun eigenbelang primeren boven het algemeen belang.  
 

Lestip: bekijk met de leerlingen (bv online) de ‘Corruption Perception Index 2013’ van Transparency 
International. Deze lijst geeft weer in hoeverre de ‘publieke sector’ van een land als corrupt wordt 
beschouwd. Zoek de 6 landen uit de overzichtskaart op: hoe goed/slecht scoren ze? Is het verwijt van 
corruptie al dan niet terecht? 
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AnalyseAnalyseAnalyseAnalyse    ----        Welke rol Welke rol Welke rol Welke rol spelenspelenspelenspelen    de media?de media?de media?de media?    
    

    

INHOUDINHOUDINHOUDINHOUD 
De media spelen bij dergelijke protesten vaak een zeer belangrijke rol. Daarbij wordt al snel een 

onderscheid gemaakt tussen de ‘traditionele’ en de ‘nieuwe’ media. Aan de hand van een 
zoekopdracht rond enkele specifieke termen pluizen leerlingen (in groepjes) het hoe en 

waarom van dit onderscheid uit. 

 
VERLOOPVERLOOPVERLOOPVERLOOP 

Stap 1.Stap 1.Stap 1.Stap 1. Vraag aan de leerlingen dankzij wie of wat wij op de hoogte zijn van protesten die zich 
aan de andere kant van de wereld afspelen? Met name de mediamediamediamedia houden ons hiervan op de 

hoogte. Stel daarna de vraag of wat wij bij ons in de krant lezen over bv. het protest in Turkije 

hetzelfde zal zijn als wat de Turkse staatstelevisie TRT zal uitzenden of wat een protesterende 
blogger op zijn/haar Facebookpagina post? Kom met de leerlingen tot de vaststelling dat de 

mediamediamediamedia, hoewel ze geacht worden een neutrale toeschouwer te zijn, vaak met een bepaalde ‘bril’ 
op naar de werkelijkheid kijken en hier dan ook (al dan niet bewust) op een gekleurde manierop een gekleurde manierop een gekleurde manierop een gekleurde manier 

over berichtenberichtenberichtenberichten. Vertel dat de mediamediamediamedia op die manier mee onderdeelonderdeelonderdeelonderdeel worden van de strijdvan de strijdvan de strijdvan de strijd. Dit 

wordt verduidelijkt aan de hand van een zoekopdracht.  
 

Stap 2Stap 2Stap 2Stap 2. Deel het Werkblad MediaWerkblad MediaWerkblad MediaWerkblad Media uit en sta bovenaan eerst even stil bij het onderscheid 
‘traditionele vs nieuwe/sociale media’. Vraag de leerlingen de juiste titeltiteltiteltitel bij de twee groepen 

icoontjes te zetten en overloop eventueel ook even de betekenis van de icoontjes. Verdeel 

daarna de verschillende zoektermen die opgelijst staan op het werkblad over de leerlingen 
(individueel of in groep) en laat hen op het internet een antwoord zoeken op de bijhorende 

vragen. 
 

Stap 3.Stap 3.Stap 3.Stap 3. Laat de leerlingen daarna hun bevindingen kort voorstellen aan de rest van de klas. 
 
Oplossing: 

OccupyGeziOccupyGeziOccupyGeziOccupyGezi    

Wie of wat is het? Facebookpagina die bericht over de protesten op en rond het Geziplein in Turkije.  

Welk mediakanaal wordt hier gebruikt? Facebook, door protesteerders. 

Wat is de reactie van de andere partij? Erdogan dreigt ermee Facebook en Youtube te blokkeren. Twitter 

heeft hij al laten blokkeren. 

Vlad SodelVlad SodelVlad SodelVlad Sodel    
Wie of wat is het? Een Oekraïense fotograaf die foto’s van gewonde mensen in Kiev op het internet plaatste. 

Welk mediakanaal wordt hier gebruikt door welke partij? Twitter, Pinterest, Facebook, ... door een 

protesteerder. 

Wat was het resultaat? De foto’s gingen de wereld rond en deden de verontwaardiging over hoe de regering 

het protest in Kiev gewelddadig neersloeg internationaal groeien. 

Materiaal:      Duur: 15 min  Moeilijkheid: ��� 
- Computers, laptops of tablets  

met internetverbinding 
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VkontakteVkontakteVkontakteVkontakte    
Wie of wat is het? De Russische Facebook.  

Door welke partij wordt het gebruikt? Het wordt door beide partijen gebruikt, maar voornamelijk pro-

Russisch (dus voorstanders van Janoekovitsj). 

Wat gebeurde er op 1 maart 2014 met Vkontakte? In Rusland werden verschillende pro-Oekraïense pagina’s 

geblokkeerd in opdracht van Poetin, de president van Rusland. 

CNN TürkCNN TürkCNN TürkCNN Türk    
Wie of wat is het? De Turkse afdeling van het Amerikaanse televisienetwerk CNN, de eerste 24u-

nieuwszender.  

Door welke partij wordt het gebruikt? CNN Türk heeft zakenbanden met de regering van Erdogan en hoedt er 

zich voor om kritisch te berichten over de protesten tegen de regering. 

Wat hebben pinguïns ermee te maken? Tijdens grote protesten begin juni zond de zender een documentaire 

over pinguïns uit, terwijl ‘zusterzender’ CNN International live berichtte over de protesten. De pinguïn 

groeide uit tot een symbool van het protest. 

#SOSVenezuela#SOSVenezuela#SOSVenezuela#SOSVenezuela    

Wie of wat is het? Een Twitterpagina (en een Instagram-pagina). 

Door welke partij wordt het gebruikt? Door protesteerders die er massaal oproepen om te gaan betogen en 

foto’s van het gewelddadig protest in Venezuela posten. 

Wat is de reactie van de andere partij, bv. op 14 februari 2014? Maduro blokkeerde die dag de 

Twitterpagina #SOSVenezuela. 

 

Stap 4.Stap 4.Stap 4.Stap 4. Probeer aan de hand van hun bevindingen met de leerlingen conclusies te trekken via 
de volgende richtvragen: 

 
- Er zit één voorbeeld tussen van ‘traditionele media’traditionele media’traditionele media’traditionele media’. Wie heeft die in z’n greepin z’n greepin z’n greepin z’n greep? Zou 

dit in andere landen (uit de voorbeelden) ook gebeuren? 

In Turkije heeft Erdogan de traditionele media in z’n greep. Dit zien we wel vaker gebeuren in 

fragiele democratieën (zoals Venezuela, Egypte, Thailand, ... ), maar denk ook aan landen als 

China, Italië, Rusland, enz. Dit betekent vaak dat kritische stemmen over de regering hun 

boodschap niet kunnen/mogen verkondigen in de krant, op de radio of op televisie, wat een 

serieuze drempel inhoudt om een groot publiek te bereiken. Dat groot publiek is namelijk 

belangrijk voor de regering om bv. herverkozen te kunnen worden. 

 

- TegenstandersTegenstandersTegenstandersTegenstanders van de regering maken dan ook zeer dankbaardankbaardankbaardankbaar gebruikgebruikgebruikgebruik vanvanvanvan de sociale sociale sociale sociale 

mediamediamediamedia. In welke voorbeelden komt dit aan bod? Wat zijn de voordelenvoordelenvoordelenvoordelen? Welke gevarengevarengevarengevaren 

schuilen hierin? 

Voorbeelden: OccupyGezi, Vlad Sodel en #SOSVenezuela. 

Voordelen: sociale media zijn vaak laagdrempelig in gebruik en je bereikt er gemakkelijk een grote 

groep mensen mee. Hierdoor zijn ze ook niet altijd zo gemakkelijk controleerbaar (door bv 

politiek), wat niet wil zeggen dat ze niet ook gebruikt worden door het politiek regime (bv 

Vkontakte). 

Nadelen: de laagdrempeligheid is ook een nadeel, omdat het niet altijd duidelijk is wie achter een 

bepaald bericht (of foto, video, ...) zit en of dit ook enigszins klopt met de feiten. In bepaalde 
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landen worden sociale media ook simpelweg (tijdelijk) geblokkeerd of gecensureerd indien deze 

bv. bezwarend materiaal (kunnen) bevatten. 

Rond tot slot af door nog eens te wijzen op het feit dat elke vorm van media nooit helemaal 

neutraal is en daar moeten we ons bewust van zijn. Het is goed om na te gaan wie een bepaald 

bericht verspreid heeft, welke bedoelingen hierachter zitten en wat tegenstanders daarvan 
vinden. Het principe van ‘woord en wederwoord’ is in de journalistiek dan ook een belangrijke 

maatstaf.  
 
Lestip: bekijk eventueel samen met de leerlingen de Code van de Raad voor Journalistiek, een document 
waarin de regels van de beroepsethiek voor (Vlaamse) journalisten is neergeschreven. Waar wordt verwezen 
naar dit principe? 
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DiscussieDiscussieDiscussieDiscussie    ––––    Gewelddadig vsGewelddadig vsGewelddadig vsGewelddadig vs....    geweldloos protestgeweldloos protestgeweldloos protestgeweldloos protest    
    

    
INHOUDINHOUDINHOUDINHOUD  

Eén van de belangrijke dimensies bij het ‘hoe’ van actie voeren is de tegenstelling gewelddadig-
geweldloos. Leerlingen ontdekken dat dit geen zwart-wit onderscheid is, maar een continuüm. 

 

VERLOOPVERLOOPVERLOOPVERLOOP  
Stap 1.Stap 1.Stap 1.Stap 1. Vertel de leerlingen dat er heel veel verschillende manieren zijn om actie te voeren. Zo 

wordt er bv. een onderscheid gemaakt tussen gewelddadig en geweldloos progewelddadig en geweldloos progewelddadig en geweldloos progewelddadig en geweldloos protesttesttesttest. In de 
verschillende landen uit het eerste deel van de les zien we ze allebei terugkomen. Aan de 

leerlingen om te bepalen wat volgens hen waar thuishoort. 

 
Deel de fotoreeksfotoreeksfotoreeksfotoreeks2222 uit (individueel of in groep) en geef leerlingen de opdracht om de 12 foto’s 

op te delen in twee groepen: geweldloos vs. gewelddadig. 
 

    Stap 2.Stap 2.Stap 2.Stap 2. Vergelijk de antwoordenantwoordenantwoordenantwoorden van de leerlingen en open de discussiediscussiediscussiediscussie, bv. aan de hand van 

volgende richtvragen: 
- Over welke foto’s bestaat twijfel? Kan je het wel zo zwart-wit opsplitsen? Moeten we de twee 

uitersten ‘geweldloos’ en ‘gewelddadig’ niet eerder op een continuüm plaatsen? Hoe zou je de 

foto’s dan rangschikken?  

- Is er sprake van een grijze zone tussen geweldloos en gewelddadig (bv illegale zaken zoals 

graffiti spuiten of in je blootje protesteren)? 

- Vind je het gebruik van geweld meer aanvaardbaar als de tegenstander (vaak dus politie of 

leger) zelf geweld gebruikt (cf. foto’s met traangasmaskers bij betogers)?  

- Met wat zou je het meest bereiken? Waarvoor kies jij: gewelddadig of geweldloos (of iets 

ertussenin)? 

 

Lestip: bekijk met de leerlingen eens het bekende lijstje van Gene Sharp, een Amerikaans politicoloog die 
een overzicht maakte van 198 vormen van geweldloze actie. Wie (op eigen risico...)  inspiratie zoekt om het 
met geweld aan te pakken, vindt wellicht z’n gading in het beruchte ‘The Anarchist Cookbook’ van William 
Powel... 

                                                           
2 Eén foto is niet afkomstig uit de 6 landen van de overzichtskaart, namelijk de ‘iconische’ foto van de vrouw die de 
politieagent kust. Deze is tijdens een protestactie in Italië genomen. 

Materiaal:      Duur:  15 min  Moeilijkheid: ��� 
- Fotoreeks 
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DiscussieDiscussieDiscussieDiscussie    ––––    Rol van jongeren in het Rol van jongeren in het Rol van jongeren in het Rol van jongeren in het protestprotestprotestprotest    
    

    
INHOUDINHOUDINHOUDINHOUD  

Jongeren nemen vaak een actieve rol op in de verschillende protesten wereldwijd. Is het terecht 
dat zij  ontevreden zijn en op straat komen? En kunnen ze ook genoeg gewicht in de schaal 

leggen om echt iets te veranderen? Voer voor discussie... 

 
VERLOOPVERLOOPVERLOOPVERLOOP  

Stap 1.Stap 1.Stap 1.Stap 1. Vertel de leerlingen dat het opvallend is dat er bij de protestenprotestenprotestenprotesten in de verschillende 
landen vaak jongerenjongerenjongerenjongeren betrokkenbetrokkenbetrokkenbetrokken zijn. Maar de meningen lopen uiteen of hun ontevredenheid 

al dan niet terecht is en of jongeren wel echt voor veranderingen kunnen zorgen. Met behulp 

van enkele stellingen en uitspraken gaan leerlingen zich hierin verdiepen. 
 

Geef de ene helft van de klas de opdracht om met UitsprakenbladUitsprakenbladUitsprakenbladUitsprakenblad 1111 te werken (recto), de 
andere helft krijgt UitsprakenbladUitsprakenbladUitsprakenbladUitsprakenblad 2222 (verso). Dit kan individueel per leerling of in kleine 

groepjes. Geef de leerlingen daarna de opdracht om uit te zoeken welke uitsprakenuitsprakenuitsprakenuitspraken de twee 

stellingenstellingenstellingenstellingen bovenaan het blad bevestigenbevestigenbevestigenbevestigen ofofofof weerleggenweerleggenweerleggenweerleggen. Ze noteren dit in de bijhorende 
tabel.  

 
Stap 2.Stap 2.Stap 2.Stap 2. Overloop nu klassikaal de vier stellingenstellingenstellingenstellingen en verduidelijk dat ze in duo’s met elkaar in duo’s met elkaar in duo’s met elkaar in duo’s met elkaar 

verbondenverbondenverbondenverbonden zijn: stellingen 1 zijn elkaars tegenpool en stellingen 2 zijn elkaars tegenpool. De 

uitspraken zijn voor alle groepen dezelfde. Ga nu na of dit klopt in de antwoordenantwoordenantwoordenantwoorden van de 
leerlingen. De antwoorden van de eerste groep zouden het ‘spiegelbeeld’ moeten zijn van de 

andere groep: 
 
Oplossing 

Uitsprakenblad 2Uitsprakenblad 2Uitsprakenblad 2Uitsprakenblad 2    Pro Contra 

Stelling 1 4, 6 1 (?), 5 

Stelling 2 2 3 

 
Stap 3.Stap 3.Stap 3.Stap 3. Uit de opdracht blijkt dat de meningenmeningenmeningenmeningen verdeeldverdeeldverdeeldverdeeld zijn overoveroverover de rol van jongeren de rol van jongeren de rol van jongeren de rol van jongeren in het 
protest en hun drijfveren en hun drijfveren en hun drijfveren en hun drijfveren om te protesteren. Vraag nu aan de leerlingenleerlingenleerlingenleerlingen om zelf kleurkleurkleurkleur te 

bekennenbekennenbekennenbekennen, bv. aan de hand van volgende vragen (voer voor discussie, een ‘correct’ antwoord 

bestaat dus niet... ): 
- Bij welke uitspraken kunnen de leerlingen zich aansluiten? Bij welke helemaal niet? Waarom?  

- Vinden zij het terecht dat jongeren vandaag ontevreden zijn en protesteren? 

- Heeft het volgens hen zin dat jongeren op straat komen? Zal het iets veranderen? 

 

Stap 4.Stap 4.Stap 4.Stap 4. Tot slot kan je ook nog de linklinklinklink leggen naar de eigen situatieeigen situatieeigen situatieeigen situatie van de leerlingen:  
- Zijn zij tevreden over hun toekomstperspectieven (in België)? Waarom wel/niet?  

Uitsprakenblad 1Uitsprakenblad 1Uitsprakenblad 1Uitsprakenblad 1    Pro Contra 

Stelling 1 1 (?), 5 4, 6 

Stelling 2 3 2 

Materiaal:      Duur: 15 min  Moeilijkheid: ��� 

- Uitsprakenblad 1 (recto) en 2 (verso) 



    
Politiek protest onder de loep: Politiek protest onder de loep: Politiek protest onder de loep: Politiek protest onder de loep:     
van Venezuela tot Oekraïnevan Venezuela tot Oekraïnevan Venezuela tot Oekraïnevan Venezuela tot Oekraïne    
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- Zijn er bepaalde zaken waarover zij ontevreden zijn en waarvoor ze (bepaalde) politici wel eens 

ter verantwoording willen roepen? Denk bv. aan hoge jongerenwerkloosheid in Brussel, GAS-

boetes, enz. 

- Zouden ze zelf op straat komen hiervoor? Waarom wel/niet? 

- Zouden ze op straat komen uit sympathie met betogers uit bv. Turkije, Egypte, Venezuela,... 

(zoals er bv. ook regelmatig in België protestacties zijn rond de Palestijnse kwestie)? Waarom 

wel/niet? Hoe betrokken voelen we ons met de situatie in landen waar geprotesteerd wordt? 

Lestip: in de Lessenmap van Broederlijk Delen ‘Aller-retour Senegal’ (gratis te downloaden) zit op het einde 
van Les 3 een discussiemethodiek over inspraakkanalen voor jongeren (in België) die mooi bij deze 
discussie kan aansluiten. 
 


