
Nederland is een democratie. We hebben vrije verkiezingen en mogen zeggen wat we willen. Maar er zijn nog veel landen waar dat niet zo is. 

Over deze landen gaat deze Dictatuurkrant. 
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Eenpartijstaten

Eenpartijstaten zijn staten waarin slechts één 

partij het voor het zeggen heeft. De leider van 

de partij heeft de meeste macht, maar hij 

moet ook rekening houden met de meningen 

van andere belangrijke personen in de top van 

de partij. In Azië zijn er nog eenpartijstaten. 

Denk maar eens aan China en Vietnam.

Koninklijke 

dictaturen

Koninklijke dictaturen zijn 

dictaturen waarin een ko-

ning alle macht heeft en 

deze macht heeft geërfd van zijn voorganger. Dat 

is anders dan in Nederland waar de koning zich 

aan de grondwet moet houden. Koninklijke dicta-

turen vinden we vooral in het Midden-Oosten.

Militaire dictaturen

In militaire dictaturen is de 

macht in handen van een 

groep officieren uit het leger. 

Bijna alle militaire dictaturen 

beginnen met een staatsgreep. Officie-

ren grijpen de macht omdat ze vinden 

dat het leger bijvoorbeeld niet genoeg 

geld krijgt. Militaire dictaturen kwamen 

na de Tweede Wereldoorlog vooral in 

Zuid-Amerika voor in landen zoals Chili en Argenti-

nië. Tegenwoordig zijn deze landen democratisch.

Persoonlijke dictaturen 

In persoonlijke dictaturen ligt alle 

macht in handen van één man. 

Hij is degene die het voor het 

zeggen heeft. De dictators wil 

is wet. Persoonlijke dictaturen 

ontstaan vaak in landen waar 

de staat, het leger en politieke 

partijen erg zwak zijn. Deze vorm 

van dictaturen kwamen we vooral 

tegen in Afrika ten zuiden van de 

Sahara, zoals Jean-Bédel Bokassa in de Centraal 

Afrikaanse Republiek en Idi Amin in Oeganda.

dic-ta-tuur 
Een land waar één per-

soon of een kleine groep 

de macht heeft. Burgers 

hebben geen rechten. 

Zo zijn er geen vrije ver-

kiezingen en is er geen 

eerlijke rechtspraak. 

Soorten dictaturen

Je kunt dictaturen indelen in vier soorten. 

Militaire dictaturen, eenpartijstaten, persoon-

lijke dictaturen en koninklijke dictaturen.
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Hoe blijft een DICTATOR

DEMOCRATIE

Kenmerken van een democtatie vergeleken

Macht bij het volk

Vrije verkiezingen

Recht op een eerlijk proces

Vrijheid van meningsuiting

De overheid moet zich ook aan regels houden 

Persvrijheid 

Vaak komt een dictator door een gewelddadige staatsgreep aan de macht. Toch 

zijn er ook dictaturen waar verkiezingen gehouden worden. Dit wil echter niet 

zeggen dat deze verkiezingen democratisch zijn. Vrije democratische verkiezingen 

moeten aan bepaalde eisen voldoen:

•  Iedere volwassene moet kunnen stemmen. 

•  Je moet op meerdere partijen kunnen stemmen.

•  Je hoeft niet te vertellen waar je op stemt. 

•  Alle deelnemende partijen moeten voldoende toegang tot de media hebben 

gehad. 

•  Er moeten eerlijke regels zijn voor het tellen van de stemmen. 

Er zijn veel voorbeelden te vinden van schijnverkiezingen. De Russische dictator 

Stalin zegt over schijnverkiezingen: ‘ Het zijn niet de stemmen die tellen, maar wie 

de stemmen telt.” 

Maar er zijn ook dictators die werkelijk door democratische verkiezingen aan de 

macht zijn gekomen. Het bekendste voorbeeld is Adolf Hitler. Hij won in 1932 met 

zijn politieke partij de verkiezingen in Duitsland met 44 procent van de stemmen. 

Vragen: 

1. Waarom is het zo belangrijk dat je aan niemand hoeft te vertellen waar je op 

stemt? 

2. Hitler kwam in 1932 aan de macht door democratische verkiezingen. Welke 

gebeurtenis heeft ervoor gezorgd dat de bevolking van Duitsland instemde met 

het voorstel van Hitler om als alleenheerser over Duitsland te gaan regeren? 

Zoek het antwoord op internet of in je geschiedenisboek. 

3. Leg uit wat Stalin waarschijnlijk bedoelde met zijn uitspraak.

Bij democratie hoort persvrijheid: journalisten moeten kunnen schrijven en zeggen 

wat ze willen. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat iedereen weet wat er in de samen-

leving en in de politiek gebeurt. In een dictatuur bepaalt de regering wat kranten 

mogen of moeten schrijven. Dit noemt men censuur, de macht van de staat 

wordt ingezet om bepaalde informatie tegen te houden.  In dictaturen kan je er 

niet op vertrouwen dat het nieuws in de krant of op televisie klopt want alles moet 

van tevoren goedgekeurd worden door de regering.  

Dankzij de opkomst van het internet leek het alsof de persvrijheid in de wereld 

groter werd. Informatie die in het ene land verboden is kan via een website alsnog 

worden gelezen. Steeds meer landen passen echter internetcensuur toe. De 

overheid kan websites ontoegankelijk te maken, bijvoorbeeld via een zwarte lijst van 

websites of een nationale firewall. 

China staat bekend om zijn beperking van de persvrijheid. Websites worden gecon-

troleerd en soms zelfs geblokkeerd door de overheid. Gebruikers van internet en jour-

nalisten die politiek gevoelige onderwerpen bespreken worden bedreigd of gearres-

teerd. De internetcensuur in China wordt ook wel ‘the great firewall’ genoemd. Of: de 

internetversie van de Chinese muur. Een bekend voorbeeld is de Chinese kunstenaar 

Ai Weiwei. Hij werd in mei 2011 opgepakt omdat hij belasting zou hebben ontdoken. 

Maar veel mensen zeggen dat de werkelijke reden voor zijn arrestatie is dat hij de 

Chinese regering corrupt noemt en omdat hij vindt dat er meer vrijheid op internet 

moet komen. Op 22 juni is hij (voorlopig) vrijgekomen. 

In een dictatuur moet je altijd op je hoede zijn. Je moet uitkijken met wat je zegt 

en doet. Want een dictator vertrouwt zijn burgers niet. Hij bespioneert zijn eigen 

bevolking. Hij probeert angst te zaaien. Dat gaat in de ene soort dictatuur wat 

beter dan in de andere. Neem nou eens de voormalige Duitse Democratische 

Republiek (DDR). Het land bestaat inmiddels niet meer, omdat het in 1990 

samenging met de Bondsrepubliek Duitsland. De DDR was een communistische 

dictatuur, een eenpartijstaat. Er bestonden wel andere partijen, maar die hadden 

niets te vertellen. In de DDR – en in andere communistische staten – werd de 

gehele bevolking in de gaten gehouden door een veiligheidsdienst. Dat ging heel 

ver. In de DDR gebeurde dat door het ministerie voor Staatsveiligheid, kortweg 

Stasi genoemd. Overal konden medewerkers van de Stasi opduiken. 

De Stasi gebruikte niet alleen mensen om alles te weten te komen, maar ook 

afluisterapparatuur. Bijvoorbeeld in de tuit van een gieter, die in een willekeurige 

tuin gesprekken van voorbijgangers moest opvangen. Of in een bijbel, die op 

bepaalde plekken in een kerk werd neergelegd. In Berlijn hebben ze nu een mu-

seum waar je al dit soort voorwerpen en het kantoor van de toenmalige minister 

voor Staatsveiligheid kunt bekijken. 

Vragen:

1. Tegenwoordig staat er veel persoonlijke informatie op sociale media.

    Wat mag de overheid van jou weten?

2. Hoe ver mag de overheid in een democratie gaan om criminelen op te 

    sporen?
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EN DICTATUUR

 met de kenmerken van een dictatuur

Macht bij één persoon 

Geen verkiezingen of oneerlijke verkiezingen

Zomaar in de gevangenis gegooid worden

Je moet uitkijken met wat je zegt

De overheid mag alles

Censuur

 aan de MACHT ?

Het is voor een dictator belangrijk dat de bevolking hem steunt. Propaganda 

zorgt ervoor dat de mensen in hun leider en zijn ideeën gaan geloven. Propa-

ganda is een soort politieke reclame. 

Belangrijke kenmerken van propaganda

- � Het moet inspelen op een gevoel, niet op het verstand.

-  De boodschap is zwart-wit, er is alleen goed of fout, niets ertussenin. 

-  In propaganda mag je liegen. 

- Propaganda moet herkenbaar zijn, daarom wordt er veel gebruik gemaakt 

van symbolen, vlaggen, kleuren et cetera. 

De boodschap moet in één keer duidelijk zijn. Donkere kleuren staan bijvoor-

beeld voor dreiging en angst. Mooie kleuren en landschappen stralen juist een 

positieve boodschap uit. 

Veel beroemde propaganda is gemaakt door Hitler tijdens de Tweede Wereld-

oorlog. Maar ook Stalin, uit de Sovjet-Unie maakte veel gebruik van propaganda. 

Ze gebruikten propaganda om het volk bang te maken voor de vijand, maar ook 

om ze enthousiast te maken om bijvoorbeeld bij het leger te gaan. Ook wilden ze 

het volk laten geloven dat ze een goede leider waren.  

Er zijn veel verschillende soorten propaganda, bijvoorbeeld films, toespraken, 

liederen, posters en affiches.

Opdracht 1: Doel van propaganda

Welk doel hebben de volgende propagandaposters? 

a. Mensen laten geloven in hun leider

b. Zorgen dat mensen ergens bij willen horen

c. Angst aanjagen voor een vijand

Opdracht 2:

Je gaat nu zelf een propagandaposter maken. Je doel is om ervoor te zorgen dat 

zoveel mogelijk nieuwe leerlingen volgend jaar naar jouw school komen. Je gaat 

dus een poster maken waarin je je eigen school aanprijst. Verwerk de verschillende 

kenmerken van propaganda in je eigen poster. (gevoel, symbolen, duidelijke bood-

schap, kleuren, overdrijven etc.)  

In een democratische rechtsstaat zijn veel regels om te voorkomen dat iemand 

onterecht in de gevangenis terecht komt. In Nederland is het volgende heel 

belangrijk:

• Als je de regels maakt in een land, dan mag je niet controleren of burgers zich 

wel aan de regels houden. Dit is gescheiden; politici maken de regels en rech-

ters bepalen of je wel of niet schuldig bent aan het overtreden van de regels.

• Je bent onschuldig totdat je schuld is bewezen.

• Een verdachte heeft recht op hulp van een advocaat.

• Wetten gelden niet met terugwerkende kracht.

De meeste dictators trekken zich niets van bovenstaande regels aan. In een 

dictatuur…

… zijn rechters vaak partijdig,

… worden verdachten meestal gemarteld,

… heb je niet altijd recht op een advocaat,

… vervalsen agenten bewijsmateriaal,

… en zijn de straffen vaak heel hoog.

Lijfstraffen (bijvoorbeeld steniging) zijn nog heel gewoon. Ook ‘verdwijnen’ er 

mensen in dictaturen.

Vragen:

1. Vind jij het terecht dat elke verdachte recht heeft op hulp van een advocaat?

2. Waarom denk je dat wetten niet met terugwerkende kracht gelden in ons                                         

land? Kun je een voordeel en een nadeel bedenken van deze regel?
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Wie: Jozef Stalin

Bijnaam: man van staal

Wanneer: Regeerde van 

1928 tot 1953

Waar: Sovjet-Unie

Gruwelijke feiten:

1. In 1934 begon Stalin met de Gro-

te Zuivering. Iedereen die hij ervan 

verdacht hem te willen tegenwer-

ken werd gevangengenomen en 

vaak ter dood veroordeeld.

2. In 1939 sloot Stalin een niet-

aanvalsverdrag met Hitler. Een van 

de geheime afspraken was dat 

de Sovjet-Unie Oost-Polen mocht 

bezetten. Stalin liet alle gevangen 

genomen Poolse officieren ver-

moorden.

3. In juni 1941 vielen de Duitsers 

de Sovjet-Unie binnen. De Tweede 

Wereldoorlog verliep in het begin 

rampzalig voor Stalin. Hij kwam 

echter terug en voerde in het leger 

een ijzeren discipline in. Het was 

meewerken of doodgeschoten 

worden.

Einde: In 1953 overleed Stalin. 

Ondanks zijn wreedheden ging de 

bevolking huilend de straat op en 

duizenden werden vertrapt in het 

gedrang bij zijn begrafenis. 

Drie jaar later hield zijn opvolger een 

toespraak waarin hij Stalin beschul-

digde van grote fouten en misdaden.

Wie: Adolf Hitler

Bijnaam: der Führer 

(de leider)

Wanneer: Regeerde van 

1933 tot 1945

Waar: Duitsland

Gruwelijke feiten:

1. In januari 1933 kwam Hitler op 

aan de macht. Eenmaal aan de 

macht, schakelde hij zijn politieke 

tegenstanders uit. In de Nacht van 

de lange messen (1934) werden 

tegenstanders binnen zijn eigen 

partij opgepakt en vermoord.

2. Daarna waren de anderen aan 

de beurt, de Joden voorop. Vol-

gens Hitler was het Arische ras 

het beste. Voldeed je niet aan 

de raskenmerken (blauwe ogen, 

blond haar), dan was je een ‘Un-

termensch’ (minderwaardig mens). 

In de concentratiekampen en op 

de slagvelden van Europa zouden 

uiteindelijk veertig miljoen men-

sen hun leven verliezen.

3. Ook Nederland werd bezet door 

Hitler. Ruim 100.000 Nederlandse 

Joden zijn vermoord. 

Einde: Op het eind, toen de gealli-

eerden Duitsland binnenvielen, kwam 

Hitler tot de conclusie dat het Duitse 

volk hem ‘in de steek had gelaten’. 

Hij gaf het bevel om alle fabrieken, 

bruggen en openbare gebouwen op 

te blazen. Als hij eraan ging, dan ie-

dereen. Maar dit bevel kwam te laat; 

zijn soldaten luisterden niet meer 

naar hem. Op 30 april 1945 pleegde 

hij zelfmoord.

Wie: Idi Amin

Bijnaam:

Wanneer: Regeerde van 

1971 tot 1979

Waar: 

Gruwelijke feiten:

1. ........................................................

........................................................

    ........................................................

    ........................................................

2. ........................................................

........................................................

    .......................................................

    ........................................................

3. ........................................................

    ........................................................

    ........................................................

    .......................................................

Einde: ..................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Wie: Augusto Pinochet

Bijnaam: 

Wanneer: Regeerde van 

1973 tot 1990

Waar: 

Gruwelijke feiten:

1. ........................................................

    ........................................................

    ........................................................

    ........................................................

2. ........................................................

     .......................................................

    ........................................................

3. ........................................................

    ........................................................

    ........................................................

    .......................................................

Einde: ..................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Opdracht: 

Ga op internet op zoek naar informatie over de dictators Idi Amin en Augusto Pinochet.

Zorg dat je de volgende gegevens te weten komt: 

- Bijnaam van de dictator

- Land waar de dictator over heerste

- Gruwelijke feiten die de dictator op zijn geweten heeft

- Einde van het bewind  

4

Vroeger

Vier beruchte dictators uit het verleden

Waar komt het woord ‘dictator’ vandaan? Het woord 

dictator (‘hij die het voor het zeggen heeft’) stamt uit de 

Romeinse tijd. Als het land zware tijden doormaakte (in-

vasie, burgeroorlog) benoemde de Romeinse Senaat een 

dictator, voor een periode van zes maanden, die orde op 

zaken moest stellen. 

Julius Caesar was de laatste dictator. Na hem begon het 

keizerrijk. Caesar leek al erg veel op een moderne dicta-

tor, want hij liet zich tot dictator voor het leven benoemen.
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Profiel 2: 

“De Cubaanse broers”

Wie: Raúl Castro (80 jaar)

Land:  Cuba 

Aan de macht sinds: 2008

Kenmerken:

1. In 2008 heeft hij de macht overgenomen van zijn oudere broer Fidel. Bei-

de broers hebben een belangrijke rol gespeeld in de Cubaanse revolutie 

die in 1959 zorgde voor het aftreden van de toenmalige dictator Batista.

2. Mensen die kritiek hebben op de regering in Cuba worden zonder pardon 

opgepakt en gevangen gezet. Ook is het al vijftig jaar lang voor Cubanen 

verboden om het land uit te reizen.

3. Raúl is moderner dan zijn broer Fidel. Cubanen mogen nu een mobiele 

telefoon en een internetaansluiting hebben. 

Profiel 4: 

“Dictator tegen wil en dank?” 

Wie: Bashar al-Assad (46 jaar)  

Land: Syrië  

Aan de macht sinds: 

Kenmerken:

1. Bij zijn aantreden verwachtten mensen van hem dat hij het land ging 

hervormen. Hij is deels in het Westen opgeleid, kiest voor gematigder 

woorden dan zijn vader en hij heeft een mooie en moderne vrouw.  Maar 

vooralsnog blijven de hervormingen uit. 

2. El Assad treedt hard op tegen protesten in zijn land sinds de ‘Arabische 

lente’ van 2011. De inwoners van Syrië zagen in andere Arabische landen 

dat het zin heeft om de straat op te gaan en te protesteren. Het Syrische 

regime slaat echter hard terug en duizenden demonstranten vinden de 

dood. 

3. Buitenlandse journalisten zijn niet welkom en er is geen ruimte is om te 

zeggen wat je denkt. Facebook, Wikipedia en YouTube worden vaak ge-

blokkeerd. Bezoekers van websites worden regelmatig bespioneerd.

Profiel 1: 

“Van vrijheidsstrijder tot dictator” 

Wie: Robert Mugabe (87 jaar) 

Land: Zimbabwe  

Aan de macht sinds: 1987

Kenmerken:

1. Mugabe begon als vrijheidsstrijder. Hij streed tegen de Britse overheer-

sing in de jaren ’60. De oorspronkelijke bevolking moest ‘baas in eigen 

land’ worden.

2. In de jaren ’80 heeft Mugabe ongeveer 7000  tegenstanders laten ver-

moorden, omdat hij alleen de macht wilde hebben.

3. In Zimbabwe heeft Mugabe voor veel problemen gezorgd. De levens-

verwachting is 36 jaar en een derde van de bevolking heeft Zimbabwe 

verlaten. 

Profiel 3: 

“Het land van de dubbele regenboog“

Wie:  Kim Jong-Il (68 jaar)

Land: Noord-Korea 

Aan de macht sinds: 1994

Kenmerken:

1.   Niet Kim Jong-Il, maar zijn overleden vader is de officiële leider van het 

land. Noord-Korea wordt officieel nog steeds bestuurd door de “eeuwige 

President van de Republiek” Kim Il-Sung.  

2.   Kim Jong-Il en zijn vader worden aanbeden als goden. Op school leren 

kinderen dat op de dag dat Kim Jong-Il geboren werd een dubbele regen-

boog aan de hemel verscheen. Noord-Korea is een zeer communistisch 

en gesloten land. Noord-Korea wil onafhankelijk zijn en blijven. Alles wat 

Noord-Korea heeft, wordt dus ook daar geproduceerd. Mensen hebben 

weinig vrijheid in Noord-Korea. Ze mogen het land niet uit. 

3. Noord-Korea is een zeer communistisch en gesloten land. Noord-Korea 

wil onafhankelijk zijn en blijven. Alles wat Noord-Korea heeft, wordt dus 

ook daar geproduceerd. Mensen hebben weinig vrijheid in Noord-Korea. 

Ze mogen het land niet uit.

Nu

Vier beruchte dictators van nu
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Václav Havel was een 

theatermaker en schrijver. 

Hij had in zijn werk kritiek 

op de politieke situatie 

in Tsjechoslowakije. Zijn 

boeken werden verboden 

en hij kwam drie keer in 

de gevangenis terecht. In 

1990 werd hij de eerste 

democratisch gekozen 

president van het land. 

Aung San Suu Kyi is 

de leidster van de geweld-

loze verzetsbeweging voor 

mensenrechten en demo-

cratie in Myanmar. Vanwege 

haar protest is Aung San 

Suu Kyi meerdere malen 

veroordeeld tot gevangenis-

straf en huisarrest.

Saoedi-Arabië is het 

enige land ter wereld 

waarin het verboden is 

voor vrouwen om auto te 

rijden. Op 22 mei 2011 

riep de 33-jarige vrouw 

Manal Al Sharif via 

een Youtube filmpje vrou-

wen in het land op om te 

gaan rijden. Ze werd gear-

resteerd.

Wael Ghonim be-

heerde de Facebookpa-

gina waarin in 2011 werd 

opgeroepen tot protest 

tegen president Mubarak 

in Egypte. Uiteindelijk trad 

Mubarak af. 

Dagboek van een jongen in een dictatuur 

Maandag 21 mei 2021                  
                  

                  
                  

                  
                  

                  
               

Shit, weer een van m’n favoriete blogs geblokt. Ankie heeft ze zeker boos gemaakt met die opmerking over boeken. Dat is 

het enige waar dit rotland goed in is: héél véél saaie boeken schrijven. Maar een goeie game, ho maar. De broer van Peter 

vertelde dat ze in het buitenland games hebben waarbij je op mensen mag schieten. Lijkt me cool. Wij mogen alleen stomme 

spelletjes spelen. Op ballonnetjes schieten en zo.                        
                         

                         
                       

Zaterdag 26 mei 2021                  
                  

                  
                  

                  
                  

                  
               

Morgen word ik 16. Niet echt benieuwd wat voor cadeaus ik ga krijgen. Een saai boek waarschijnlijk.                        
        

Vrijdag 1 juni 2021                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    

VETTE problemen. En het was mijn eigen stomme schuld. Toen ik bij geschiedenis de vraag moest beantwoorden wie de  

grootste Nederlander aller tijden was, heb ik per ongeluk expres een andere naam genoemd dan die van onze geliefde leider. 

Dat was al de tweede keer dit schooljaar dat ik in de fout ging. Als het nog een keer gebeurt, moet ik een maand naar een 

kamp, voor heropvoeding.                        
                         

                         
                         

                         
                 

Zondag 10 juni 2021

Met de Jeugdbrigade op stap geweest. Leuk… not. Dijkstra, die l*l van een patroulleleider, had weer eens iets bedacht. HiJ 

vond dat we niet netjes genoeg marcheerden, en dus hebben we de hele middag heen en weer gemarcheerd. Ik ga nog liever 

naar school.                       
                         

                         
                         

                         
                         

                     

Donderdag 28 juni 2021                     
                     

                     
                     

                     
                     

                     
                     

   

Laatste schooldag!!! Volgende week gaan we op vakantie. En natuurlijk alweer (!!) naar de Veluwe. Want als we naar het 

buitenland mochten, zouden we misschien de indruk kunnen krijgen dat het leven daar leuker is. En dat mag niet van die 

fijne regering van ons.                        
                         

                         
                         

                         
                       

Maandag 3 september 2021

Een nieuwe jongen in onze klas. Oppassen, die gast is wel erg nieuwsgierig naar wat we vinden van allerlei dingen. Ik    

denk dat hij misschien een verrader is.                        
                         

                         
                         

                         
           

Op deze pagina een aantal voorbeelden van mensen die 

zich ieder op hun eigen manier verzet hebben tegen 

de dictatuur in hun land.
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Uw partij is voor vrije handel. We mogen 

dus handel drijven met dictaturen?

De ervaring leert dat door handel te drijven met 

dictaturen, de positie van de dictator juist zwak-

ker wordt. De mensen in de dictatuur komen 

namelijk door handel meer in contact met het 

buitenland. Je moet natuurlijk geen wapens aan 

zulke landen leveren. 

Moet de Europese Unie zorgen dat andere 

landen democratischer worden?

Ja. De Europese Unie moet via een fonds pro-

jecten steunen die zorgen voor meer democra-

tie in andere landen. Je moet wel goed kijken 

hoe je het aanpakt. In China moet je op een 

andere manier zorgen dat er aandacht komt 

voor mensenrechten dan in Equatoriaal Guinea.  

Mag er ontwikkelingshulp gaan naar landen 

gaan die nog niet zo democratisch zijn?

Wordt een land sterker van ontwikkelingshulp? 

Als dat het geval is, dan mag onder strenge 

voorwaarden en strenge controle ook aan deze 

landen hulp gegeven worden.   

Vinden alle Europese liberale partijen het-

zelfde als u?

Ja. Liberalen vinden mensenrechten belangrijk. 

Meer dan andere politieke stromingen vinden 

we dat mensen vrij moeten zijn, dus we vinden 

democratie en vrije handel heel erg belangrijk. 

Vindt uw partij dat we handel mogen drij-

ven met dictaturen?

Nee, in principe niet. Er moet natuurlijk een 

uitzondering gemaakt kunnen worden voor 

voedsel en medicijnen, maar zeker wapenhan-

del met dictaturen moet verboden worden. De 

handel met dictaturen moet beperkt worden tot 

goederen voor de bevolking, dus ook geen luxe 

auto’s naar dictaturen.

Moet de Europese Unie zorgen dat andere 

landen democratischer worden?

Ja. Je moet dictaturen dus niet belonen door 

er handel mee te drijven. Ook is de SP ervoor 

om de schulden van derde wereldlanden die 

gemaakt zijn toen ze nog een dictatuur waren 

kwijt te schelden. Dat helpt landen die op weg 

zijn democratisch te worden. We kunnen ook 

helpen democratische politieke partijen op te 

bouwen. Dat hoeft niet per se via de Europese 

Unie.

Mag er ontwikkelingshulp gaan naar lan-

den gaan die nog niet zo democratisch 

zijn?

 Ja, onder meer noodhulp. Maar Nederland kan 

ook helpen in een land waar een burgeroorlog 

is geweest en de strijdende partijen vrede heb-

ben gesloten. Zelfs als deze landen nog niet 

democratisch zijn. 

Vinden alle Europese socialistische par-

tijen hetzelfde als u?

Meestal wel. Sommige mensen in de socialisti-

sche fractie willen alleen dat de Europese Unie 

veel regelt. Wij willen dat niet. Over onderwer-

pen als wapenhandel wordt wel hetzelfde 

gedacht.  

Hans van Baalen 

zit voor de VVD in het Europees Parlement

Dennis de Jong 

zit voor de SP in het Europees Parlement



Zit er een dictator in jou? 
  1. Ik vind andere mensen vaak dom.     JA/NEE

  2. In groepen neem ik vaak de leiding op me.    JA/NEE

  3. Ik kijk graag naar mezelf in de spiegel.    JA/NEE

  4. Ik vind het grappig om iemand anders voor schut te zetten.  JA/NEE

  6. Ik wil later ergens de baas van worden.     JA/NEE

  7. Ik denk dat andere mensen vaak jaloers op mij zijn.   JA/NEE

  8. Het liefst bepaal ik zelf welk nieuws er in de kranten komt. JA/NEE

  9. Ik vind dat ik recht heb op voorrang als ergens een rij staat.  JA/NEE

10. Ik word boos als iemand het niet met mij eens is.   JA/NEE

11. Vervelende klusjes laat ik liever door iemand anders opknappen. JA/NEE

12. Ik vind het geen probleem om te liegen om 

        mezelf beter te laten lijken.      JA/NEE 

Twee jonge journalisten bezochten twaalf dictaturen in het Midden-Oosten en 

Centraal-Azië. We interviewden Marten Blankesteijn over zijn ervaringen: 

Waarom hebben jullie deze reis gemaakt?

‘
Ik had al veel gereisd voor De Pers en ik had zin om weer eens op pad te gaan. Toen 

zaten we de wereldbol te bekijken en zagen we landen als Kirgizië en Tadzjikistan. Dat 

moet wel leuk zijn, dachten we, en daarna zijn we die landen gaan researchen. We kwa-

men er achter dat al die landen daar in de buurt dictaturen zijn. En toen bedachten we De 

Grote Dictatortour. 

Hoe komt het dat deze landen nog steeds dictaturen zijn?

‘
Omdat dictators heel goed zijn in aan de macht blijven. Typ op YouTube maar eens 

Uzbekistan torture in, dan zie je wat er gebeurt als je het niet eens bent met de dictator. 

Uitgetrokken teennagels, ondergedompeld worden in kokend water, dat werk. In sommige 

dictaturen is de bevolking ook best tevreden over de dictator, omdat hij bepaalt wat er 

in de kranten komt. Als jij elke dag in de krant leest dat Mark Rutte fantastisch is en dat 

alles wat hij doet geniaal is, dan ga je dat vanzelf geloven. 

Worden deze landen steeds democratischer of niet?

‘
Niet echt. In een paar landen, zoals Egypte en Tunesië, is nu een soort van revolutie 

geweest, maar we moeten nog afwachten wat daar precies van terecht komt. De president 

is wel weg, maar het leger heeft nog steeds alle macht, en die hebben natuurlijk niet zo-

veel zin om die macht weg te geven. In Kirgizië was er ook een keer iemand die zei: laten 

we de president wegjagen, dan word ik president en maak ik het land democratisch. En 

toen de revolutie klaar was, werd hij inderdaad president en het eerste wat hij deed was 

zichzelf meer macht geven.  

Wat was de ergste dictatuur? 

‘
De dictator van Turkmenistan - hij is helaas dood - was knettergek. Hij heeft het hele 

land volgebouwd met gouden standbeelden van zichzelf, hij heeft een boek geschreven 

dat elke Turkmeen moet lezen (als je het drie keer leest ga je volgens hem naar de hemel) 

en hij heeft de hele hoofdstad laten slopen om er gebouwen van marmer voor terug te 

zetten. Want hij vindt marmer zo mooi. 

Heeft een dictatuur ook positieve kanten?

‘
Zeker. Een heel slimme man in Dubai zei bijvoorbeeld: “Bij jullie in Europa duurt het al-

tijd verschrikkelijk lang voordat er iets gebeurt.” Stel dat we een snelweg aan willen leggen, 

dan is die vaak pas een jaar of twintig later af. In Dubai gaat alles veel en veel sneller. Als 

de dictator het een goed idee vindt, dan gebeurt het. Meteen.

De grote dictatortour van 

Marten Blankesteijn en Irene de Zwaan

Een reis door 12 dictaturen: 
Egypte, Jordanië,Syrië, Jemen, 
Dubai, Oman, Iran, Kazachstan, 
Kirgizië, Tadzjikistan, 

Oezbekistan, Turkmenistan.

 

       

1. Hier belanden veel mensen die zich niet houden aan de regels binnen een 

dictatuur. 

2. Hoe noem je het als een regering controleert wat in de krant komt te staan? 

3. Het woord ‘dictator’ is al heel oud, van welk historisch volk komt dit woord?

4. De voornaam van de Russische dictator Stalin.

5. De bijnaam van Adolf Hitler.

6. Nederland is geen dictatuur maar een …..................................................

7. Geheim agent die informatie doorspeelt aan de regering.

8. Politieke reclame. 

Oplossing: In veel dictaturen is geen……................................................……

     Kruiswoordpuzzel 

Meestal ‘ja’ als antwoord?

Jij bent heel geschikt om dictator te zijn. Onderzoek laat zien dat dictators vaak egoïstisch 

zijn, zichzelf fantastisch vinden en weinig vertrouwen hebben in andere mensen. 

Meestal ‘nee’ als antwoord?

Het is helaas moeilijk voor jou om dictator te worden. Jij vindt niet alleen andere mensen 

te aardig, maar andere mensen vinden jou ook heel aardig.

Natuurlijk is deze test niet echt. Niet elke dictator is precies

hetzelfde.
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