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Liefs uit

De Verenigde Staten van Amerika zijn een op 
de grondwet gebaseerde republiek. Het land is 
verdeeld in vijftig staten die veel eigen rechten 
hebben. De president van de Verenigde Staten 
is het staatshoofd en opperbevelhebber van 
het leger. Sinds het opstellen van de Grondwet 
in 1789 is de macht van de president steeds 
groter geworden. Toch is de steun van het  
Congres (het parlement) heel erg belangrijk 
voor de president, anders komt er niet veel 
terecht van al zijn plannen.

 

Elke vier jaar worden er presidentsverkiezingen 
gehouden. De president van de Verenigde 
Staten wordt gekozen door ‘getrapte verkie- 
zingen’. In elke staat kiezen de burgers een 
aantal kiesmannen, die vervolgens kiezen  
wie president mag worden. Het vertrouwen  
in de Amerikaanse democratie werd geschokt 
door de weigering van de voormalige president  
Donald Trump om zijn nederlaag in de presi- 
dentsverkiezingen in 2020 te erkennen, gevolgd 
door de bestorming van het Capitool, waar 
het Congres zetelt. De wetgevende macht ligt 
bij dit Congres. Het Congres bestaat uit twee 
kamers: het Huis van Afgevaardigden (verge-
lijkbaar met de Tweede Kamer) en de Senaat 
(vergelijkbaar met de Eerste Kamer). 

De Congresleden worden direct gekozen door 
de inwoners. Elke staat heeft afgevaardigden 
in het Congres. Amerikanen mogen vaak ook 
stemmen op mensen voor lokale politieke 
functies (zoals burgemeesters en sheriffs). 
Daarnaast worden er in de Amerikaanse staten 
regelmatig referenda (volksstemmingen) 
gehouden. 

In de Verenigde Staten is er juryrechtspraak. 
Iedere burger kan worden opgeroepen om in 
de jury plaats te nemen. Uiteindelijk bepaalt 
de jury of iemand wel of niet schuldig is.

De Verenigde Staten kent een grote mate van 
vrijheid van meningsuiting. Toch staat het land 
niet hoog (plaats 46) op de wereldranglijst 
van de persvrijheid. Volgens Reporters without 
Borders ondermijnen de afluisterpraktijken 
van de Amerikaanse inlichtingen- en veilig-
heidsdienst de persvrijheid en het recht op 
informatie. 

De Amerikaanse gevangenis op Cubaans 
grondgebied krijgt (nog steeds) kritiek vanuit 
de internationale wereld. Er zouden mensen-
rechten worden geschonden. Hoewel voormalig 
president Obama het gevangenkamp Guantá-
namo Bay wilde sluiten, is dit nog niet gelukt.

De Verenigde Staten kent grote groepen minder- 
heden. Ongeveer 17% van de bevolking is 
hispanic of latino. Deze mensen komen bijvoor- 
beeld uit Mexico. Een deel van deze groep 
is illegaal in de Verenigde Staten. Hierdoor 
kunnen zij bijvoorbeeld geen legaal werk doen. 
Daarnaast is ongeveer 12% van de bevolking 
is Afro-Amerikaans. De laatste jaren is er veel 
kritiek op de politie. Deze zou soms onnodig 
en met te veel geweld optreden tegen Afro- 
Amerikaanse burgers.

 

verenigde staten



hervormingenDe laatste jaren wordt er veel gesproken 

over democratisering. De regering wil 

hervormingen, maar er is verschil van  

mening over het tempo waarin deze door- 

gevoerd zouden moeten worden.  
Inmiddels worden er verkiezingen gehou-

den voor de gemeenteraden. Sinds 2011 

hebben ook vrouwen kiesrecht bij deze 

verkiezingen. Vrouwen zijn ook niet meer 

verplicht een lang traditioneel gewaad  

te dragen, al moeten ze zich nog wel in- 

getogen kleden. Van de hervormingen 

is het de vraag of die in praktijk worden 

gebracht. Vrouwen en meisjes worden 

nog steeds achtergesteld in huwelijk, 

echtscheiding en erfenis en worden ze 

onvoldoende beschermd tegen seksueel 

en andere vormen van geweld.
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Liefs uit

Saoedi-Arabië is een koninkrijk. Koning Abdul-
lah werd na zijn overlijden in 2015 opgevolgd 
door zijn halfbroer Salman. De koning is zowel 
staatshoofd als minister-president. Hij regeert 
via de ministerraad, waarvan de belangrijkste 
posten worden bekleed door leden uit de  
Koninklijke familie. De basiswet is gebaseerd 
op de koran en sharia (islamitische wet). 
De islam heeft een allesbepalende rol in het 
dagelijks leven.

Het volk heeft geen inspraak. In 1993 heeft de 
koning wel een parlement ingesteld: de raad 
van advies. De koning benoemt alle leden zelf. 
Dit raadgevende parlement heeft de bevoegd-
heid om wetsvoorstellen te doen. De koning 
mag elk wetsvoorstel blokkeren.

De vrijheid van meningsuiting is erg beperkt. 
Er zijn geen organisaties zoals politieke partij-
en of vakbonden. 

In Saoedi-Arabië worden de mensenrechten 
regelmatig geschonden. Saoedi’s kunnen 
zonder vorm van proces worden gearresteerd 
en vastgehouden. In gevangenissen worden 
mensen slecht behandeld.  
Er wordt ook gebruik gemaakt van marteling. 
In Saoedi-Arabië wordt regelmatig de dood-
straf gegeven voor afvalligheid van de islam. 
Zelfs in het buitenland zijn mensenrechten- 
verdedigers niet veilig, zo werd in 2018 in het 
Saoedische consulaat in Istanboel de journalist 
Jamal Khashoggi vermoord.

In buurland Jemen brak in 2015 een burger-
oorlog uit, waarin de Jemenitische overheid, 
gesteund door een door Saudi-Arabië geleide 
coalitie, strijdt tegen onder meer de sjiitische 
Houthi-rebellen. Alle partijen, waaronder  
Saoedi-Arabië, plegen er oorlogsmisdaden.

De minderheidsgroep van sjiitische moslims 
wordt gediscrimineerd vanwege hun geloofs-
overtuiging. Ook vrouwen worden gediscri- 
mineerd. Ze mogen bijvoorbeeld geen eigen neerd. Ze mogen bijvoorbeeld geen eigen 
bankrekening hebben en niet zonder begelei- bankrekening hebben en niet zonder begelei- 
ding de straat op.ding de straat op.

saoedi-arabië 



hervormingenIn Noord-Korea is er al lang geen sprake 

van hervormingen. Soms lijken verande- 

ringen mogelijk, bijvoorbeeld als Noord- 

Korea en andere landen overleggen  

over kernwapens. Of er echt dingen gaan 

veranderen, blijft onzeker.
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Liefs uit

Noord-Korea is een communistische staat en 
een dictatuur. De macht ligt bij de regering 
(Nationale Defensiecommissie) onder leiding 
van Kim Jong-un: een jonge leider van begin 
30. Hij is ook opperbevelhebber van het leger. 
De opa van Kim Jong-un (Kim Il-sung) is al  
in 1994 overleden, maar is tot ‘Eeuwige leider’ 
uitgeroepen in 1998. Officieel wordt het land 
dus nog door Kim Il-sung bestuurd. Noord- 
Korea is hiermee het enige land met een over- 
leden staatshoofd in functie. De leden van de 
Kim-dynastie worden door het hele land als 
goden vereerd.

Elke vijf jaar worden er verkiezingen gehouden 
voor het parlement. Bij deze verkiezingen gaan 
altijd alle stemmen naar de Korean Workers 
Party (KWP), waarin Kim Jong-un ook een 
belangrijke functie bekleedt.

Er is in Noord-Korea geen godsdienstvrijheid. 
Tegenstanders van het regime worden vervolgd 
en naar concentratiekampen verbannen. 
Burgers mogen niet vrij rondreizen in het land. 
Toeristen zijn verplicht de gehele reis twee 
officiële gidsen bij zich te hebben. Er is geen 
vrijheid van meningsuiting.

Rechters in Noord-Korea zijn niet onafhanke-
lijk. In gevangenissen komt marteling regel- 
matig voor. Soms ‘verdwijnen’ er mensen, 
maar de regering ontkent dit. Onafhankelijke 
mensenrechtenwaarnemers worden niet toe- 
gelaten tot het land.

Er zijn bijna geen minderheden in Noord-Korea. 
De christenen die er zijn, worden vervolgd en 
mogelijk zelfs groepsgewijs vermoord.

 

noord-korea
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Liefs uit

Rusland is sinds de jaren negentig in naam 
een democratie. Het land kent een gekozen 
president, vrije parlementsverkiezingen en 
een meerpartijenstelsel. De president is het 
staatshoofd. Hij benoemt de premier en kan 
leden van de regering ontslaan. 
De huidige president is Vladimir Poetin.  
Hij kan ook zonder het parlement nieuwe 
wetgeving invoeren.

Het parlement van Rusland wordt via algemene 
verkiezingen elke vier jaar gekozen. De presi- 
dent wordt via algemene verkiezingen gekozen 
en mag twee termijnen van zes jaar aanblijven. 
In 2018 kreeg Poetin 76,7% van de stemmen. 
Volgens critici waren de verkiezingen niet 
eerlijk. Een belangrijke leider van de oppositie 
mocht niet meedoen, er werden illegale stem- 
men uitgebracht en mensen werden gedwongen 
om te stemmen. In 2020 vergrootte Poetin zijn 
macht door met een referendum toestemming 
te krijgen voor ingrijpende grondwetswijzig- 
ingen. Een van de belangrijkste gevolgen is  
dat Poetin na afloop van de lopende termijn 
nog tweemaal president kan worden en daar- 
mee tot 2036 kan blijven zitten.

Officieel is er persvrijheid en vrijheid van 
meningsuiting in Rusland. In de praktijk 
worden journalisten, advocaten en mensen-
rechtenstrijders die kritisch zijn op de over- 
heid bedreigd. In 2022 valt Rusland Oekraïne 
binnen, omdat dit niet uit zelfverdediging 
gebeurde en de VN-Veiligheidsraad er geen 
toestemming voor gaf wordt dit door de 
Westerse wereld algemeen als een oorlogs- 
misdrijf beschouwd. Na de Russische invasie 
van Oekraïne wordt de vrije meningsuiting 
in Rusland verder onderdrukt. Er werd in 
sneltreinvaart een wet aangenomen die het  
verspreiden van ‘valse informatie‘ over de 
oorlog in Oekraïne stafbaar stelt. Wie de wet 
overtreedt kan tot 15 jaar cel krijgen.

Het strafproces verloopt in Rusland niet altijd 
eerlijk. Naar sommige misdaden wordt door 
de overheid geen onderzoek ingesteld.  
De omstandigheden in de gevangenis zijn slecht.

In 2013 is er in Rusland een ‘antihomowet’  
aangenomen. Er staan boetes op minderjarigen 
voorlichting geven over homoseksualiteit,  
maar ook hand-in-handlopen of elkaar een kus 
in het openbaar geven is voor twee mannen  
of twee vrouwen verboden. Het geweld tegen 
homoseksuelen is sinds deze wet flink toege- 
nomen. De politie treedt niet of nauwelijks op 
tegen dit geweld. Het geweld keert zich niet 
alleen tegen homo’s, maar ook tegen immi-
granten. Zo zijn er in grote steden groepen 
jongeren die jagen op illegale buitenlanders.

 

rusland
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Liefs uit

Zwitserland is een democratische staat.  
Het land is verdeeld in verschillende kantons 
(regio’s). De meeste zaken worden beslist in 
deze kantons. In Zwitserland moeten partijen 
samenwerken om een meerderheid te halen.  
Er is geen vast staatshoofd. Elk jaar heeft een 
ander lid van de regering de functie van staats- 
hoofd. Alle grote partijen zitten standaard in 
de regering.

Het Zwitserse volk kan over wetten en besluiten 
een referendum (volksstemming) aanvragen. 
Een referendum is zelfs verplicht bij grond-
wetswijzigingen. Burgers hebben ook het recht 
van initiatief; ze mogen een verzoek indienen 
om de (grond)wet te wijzigen. Pas in 1971  
kregen vrouwen ook in het laatste kanton 
algemeen kiesrecht. De volksvertegenwoor- 
diging bestaat uit twee Kamers. Eén Kamer 
wordt rechtstreeks gekozen door burgers.  
De andere Kamer bestaat uit afgevaardigden 
van de kantons.

Zwitserland staat in de wereldwijde pers- 
vrijheidsindex op plaats 15. Nederland doet  
het qua persvrijheid beter (plaats 2), maar  
de Verenigde Staten doen het slechter (plaats 
46). De kantons hebben een eigen regering  
en parlement, een eigen grondwet en eigen 
rechtspraak.

Zwitserland kent veel verschillende minder- 
heden, zoals een Italiaanssprekende minder-
heid. Deze kennen een grote vrijheid.  
Zwitsers vinden dat de islam beperkt moet 
worden. Zo is er na een referendum een wet ge- 
komen die verbiedt om nog meer minaretten  
te bouwen op moskeeën. In 2021 stemde een 
grote meerderheid in een referendum voor het 
homohuwelijk.

zwitserland
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Liefs uit

Nederland heeft een koningshuis en een parle- 
mentaire democratie. Het staatshoofd is sinds 
2013 koning Willem-Alexander. Zijn invloed is 
beperkt, omdat hij zich moet houden aan de 
grondwet. De voorzitter van de ministerraad is 
de minister-president. De hoogste macht ligt  
in Nederland bij het parlement: de Eerste en 
Tweede Kamer.

Eens in de vier jaar kunnen burgers van 18 jaar 
of ouder hun stem uitbrengen voor de Tweede 
Kamer. De Eerste Kamer wordt eens in de vier 
jaar door de leden van Provinciale Staten ge- 
kozen. In Nederland zijn relatief veel politieke 
partijen. Geen van deze partijen heeft de 
meerderheid in het parlement. Daarom moeten 
partijen samenwerken om een regering te 
vormen en besluiten te nemen.

 

Er is in Nederland sprake van vrijheid van 
meningsuiting. Er is persvrijheid en er mag vrij 
worden gedemonstreerd. In Nederland zijn de 
rechters onafhankelijk. De overheid heeft geen 
invloed op de uitslag van een rechtszaak. 

Toch zijn er ook in Nederland wel kritische 
geluiden. Zo maakt Amnesty International zich 
zorgen om de versnelde asielprocedure.  
In acht werkdagen moet beoordeeld worden of 
een asielzoeker uitgezet moet worden of mag 
blijven. In veel gevallen zijn deze acht dagen 
niet voldoende om een goed oordeel te vellen. 
Sommige politici vinden daarnaast dat de vrij- 
heid van meningsuiting niet ver genoeg gaat.

Nederland is een pluriforme samenleving. 
Minderheden hebben veel rechten in Neder-
land. Zo mogen de Friezen hun eigen taal 
spreken en volgens de wet mag iedereen een 
eigen school oprichten. De overheid houdt wel 
toezicht op de kwaliteit van scholen.  
De Inspectie van het Onderwijs was in een 
rapport uit 2008 zeer kritisch op het islami-
tisch onderwijs. Sindsdien wordt er strenger 
gecontroleerd op de kwaliteit en hebben 
schoolbesturen verbeteringen doorgevoerd. 
Sommige politici willen dat de overheid niet 
langer meebetaalt aan religieus onderwijs.  
Tot op heden vindt de meerderheid van de 
Tweede Kamer echter dat dat wel moet. 

Wel zijn er zorgen over de discriminatie van 
minderheden. Zo is Amnesty kritisch over het 
etnisch profileren van politieagenten, waarbij 
mensen met een donkere huidskleur vaker 
worden gecontroleerd.

Vergeleken met veel andere landen hebben 
Nederlandse burgers die niet hetero zijn  
veel rechten. Ze mogen bijvoorbeeld trouwen 
en kinderen krijgen. Discriminatie van deze 
mensen is verboden.

nederland


