
SAOEDI-ARABIË

Hoe zou de regering in Saoedi-Arabië reageren als vrouwen

de straat op gaan om te protesteren, omdat ze vinden dat ze

worden gediscrimineerd?

Als er geruchten zijn van een protest, dan is er de politie waar-

schijnlijk met veel mensen aanwezig. Politieagenten zullen

voertuigen controleren en mensen fouilleren. Als er inderdaad

een protest komt, worden de vrouwen waarschijnlijk gearres-

teerd.

Is Saoedi-Arabië volgens jullie een rechtsstaat? JA / NEE,

want:

n Er is geen scheiding der machten. De koning heeft altijd het

laatste woord.

n Mensen hebben weinig grondrechten. Mensen kunnen

zonder reden of proces worden gearresteerd en vastge-

houden. Er is geen recht op vereniging: demonstraties zijn

verboden. En niet iedereen is gelijk voor de wet, want

bijvoorbeeld voor vrouwen gelden andere regels dan voor

mannen. Een grondwet, die burgers rechten geeft, is

belangrijk in een rechtsstaat.

n De koning hoeft zich niet aan de regels / de grondwet te

houden: hij is machtig en heeft altijd het laatste woord.

ZWITSERLAND

Hoe zou de regering in Zwitserland reageren als buitenlan-

ders die in Zwitserland wonen onderwijs in het Spaans

willen?

Er zijn in Zwitserland veel verschillende scholen van minder-

heden. Ze spreken natuurlijk zelf al verschillende talen. Als

voldoende mensen onderwijs in het Spaans een goed idee

vinden, dan mag dit in Zwitserland. (NB: Gemeenten mogen

zelf beslissen in welke talen onderwijs wordt gegeven. Als de

gemeente het goed vindt, mag het dus.)

Is Zwitserland volgens jullie een rechtsstaat? JA / NEE, want:

n Er is een scheiding der machten. Burgers mogen mees-

temmen over wetten.

n Er gelden grondrechten voor de burgers. Burgers mogen

bijvoorbeeld demonstreren en kritische stukken schrijven

in de krant als ze het ergens niet mee eens zijn.

RUSLAND

Hoe zou de regering in Rusland reageren als journalisten

een kritisch stuk schrijven over de regering?

Officieel is er persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in

Rusland. In de praktijk worden journalisten vaak bang

gemaakt, zodat ze schrijven wat de Russische regering wil

horen. Als je kritisch schrijft over de regering, loop je risico op

een boete voor ‘smaad en laster’ of voor ‘hoogverraad’. In

2012 werden 3 leden van de band Pussy Riot veroordeeld tot

twee jaar strafkamp. De band had in een kerkgebouw geprotes-

teerd tegen Poetin.

Is Rusland volgens jullie een rechtsstaat? JA / NEE, want:

Hoewel veel Russen zeggen dat Rusland een democratie is, is

er weinig vrijheid voor de burgers.

n Er is geen goed doorgevoerde scheiding der machten.

Verkiezingen verlopen niet altijd eerlijk. En er zitten soms

mensen in de gevangenis zonder dat een onafhankelijke

rechter bepaald heeft of ze schuldig zijn.

n Er zijn weinig grondrechten en vrijheden voor burgers.

Zeker voor minderheden is er in Rusland weinig vrijheid. In

een goede democratische rechtsstaat worden minderheden

beschermd. Dat is in Rusland dus niet het geval. Homo’s

mogen bijvoorbeeld niet op straat hand in hand lopen of

elkaar in het openbaar een kus geven: daar kunnen ze een

zware boete voor krijgen. Ook is er geen recht op demon-

stratie.

VERENIGDE STATEN

Hoe zou de regering in de VS reageren als iemand de

president beledigt?

De vrijheid van meningsuiting is erg belangrijk in de VS.

Mensen mogen in de VS dus grappen maken over de president,

en ze mogen hem ook beledigen.

Zijn de Verenigde Staten volgens jullie een rechtsstaat? JA /

NEE, want:

n Er is een scheiding der machten: de volksvertegenwoordi-

gers vormen de wetgevende macht, de president de uitvoe-

rende macht en rechters bepalen welke straf iemand krijgt

die de wet overtreedt (vaak met een jury die eerst beslist of

iemand schuldig is of niet).

n De burgers hebben grondrechten. Er is bijvoorbeeld

vrijheid van meningsuiting. Daardoor mag je grappen

maken, ook over de president. Ook is discriminatie

verboden. Toch is de discriminatie van zwarten in de

Verenigde Staten nog steeds aan de orde van de dag,

bijvoorbeeld in de rechtspraak. De praktijk wijkt hier dan

af van het geschreven woord.

n Ook de president moet zich aan de regels houden.

NB: Natuurlijk zijn er best kritiekpunten, maar de VS hebben al

sinds 1787 een grondwet die niet zo makkelijk veranderd kan

worden. Er zijn mensen die zich zorgen maken over de rechts-

staat in de VS nu president Trump regeert. Het is afwachten

wat hij verder precies gaat doen en of er gevolgen zijn voor de

rechtsstaat in de VS.

NOORD-KOREA

Hoe zou de regering in Noord-Korea reageren als inwoners

posters ophangen met kritiek op de leider?

Iedereen moet zich gedragen zoals de regering graag ziet. En

het leveren van kritiek is niet iets dat de regering graag ziet.

De regering houdt iedereen ook goed in de gaten, dus ze zullen

de ‘daders’ die de posters hebben opgehangen ook snel vinden.

Er is er een grote kans dat deze mensen naar strafkampen

worden verbannen, en dat hun familie ze nooit meer terugziet.

Is Noord-Korea volgens jullie een rechtsstaat? JA / NEE,

want:

n Er is geen scheiding der machten. De staat bepaalt alles.

Er is maar één partij waar je op kunt stemmen, dus er zijn

ook geen democratisch gekozen volksvertegenwoordigers.

Noord-Korea is in naam een communistische ‘volks -

republiek’, maar het volk heeft niets te zeggen.

n Er is geen onafhankelijke rechtspraak. Soms ‘verdwijnen’

mensen zomaar.

n Burgers hebben geen grondrechten. Er is geen vrijheid van

godsdienst. En ook geen vrije pers en geen recht op

eigendom. Mensenrechten worden geschonden.
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NEDERLAND

Hoe zou de regering in Nederland reageren als een organi-

satie die opkomt voor de rechten van homo’s een demon-

stratie wil houden?

De regering zou dit toestaan, mits de demonstranten zich

netjes gedragen en de openbare orde niet verstoren. In

Nederland bestaat vrijheid van vereniging en het recht om te

demonstreren (recht van vergadering en betoging).

Is Nederland volgens jullie een rechtsstaat? JA / NEE, want:

n Er is een scheiding der machten. Het parlement, de wetge-

vende macht, beslist over de regels in het land. Het

parlement wordt democratisch gekozen middels verkie-

zingen. De koning heeft bijna geen macht.

n Burgers hebben grondrechten, ook minderheden.

Nederland is in vergelijking met veel andere landen behoor-

lijk tolerant tegenover bijvoorbeeld homoseksuelen. En

tegenover andersdenkenden. Iedereen heeft het recht op

een plek in onze samenleving. Ook minderheden. Dat staat

ook in de Grondwet. Burgers hebben ook het recht om te

demonstreren, de vrijheid van vereniging enzovoorts.

n Ook de overheid, in dit geval de minister, moet zich aan de

wet houden.
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