DE REGELS VAN ONS LAND

KORTE OMSCHRIJVING ONDERDEEL
In ons land gelden verschillende regels. In dit onderdeel worden er 25 regels aan de deelnemers voorgelegd.
Hen zal worden gevraagd tien regels te kiezen die volgens hen in hun ideale land zouden moeten gelden.

DOEL
Deelnemers ervaren dat ze het samen over veel regels eens kunnen worden.
Deelnemers leren dat sommige regels er in een rechtsstaat absoluut moeten zijn, terwijl andere regels niet in
een rechtsstaat horen/mogen.

DUUR
30-40 minuten

BENODIGDHEDEN




Vijf keer 25 kaarten met daarop de regels (voor elk groepje een setje en 1 setje voor jezelf).
Per groep 10 gekleurde pionnetjes (of iets soortgelijks)
13 vlaggetjes (of iets soortgelijks)

HANDLEIDING
Stap 1
Verdeel de groep in 4 groepjes. Elk groepje krijgt een stapel A4-tjes met mogelijke regels.
Stap 2
Elk groepje krijgt de opdracht om uit de 25 regels tien regels te kiezen die volgens hen in hun ideale land
moeten gelden.
Stap 3
Leg de 25 kaarten van je eigen set in het midden van de ruimte op de grond. Nodig de deelnemers uit om in
een kring rondom de kaarten te gaan zitten.
Stap 4.
Laat de verschillende groepen hun 10 pionnetjes (of iets soortgelijks) zetten op de kaarten met regels die zij
met hun groep gekozen hebben.
Stap 5
Bespreek de keuzes die de groepjes gemaakt hebben. Wat zijn regels die alle groepjes gekozen hebben? Welke
regels zijn door slechts 1 groepje gekozen? Laat de groepjes hun keuzes toelichten. Benoem als begeleider
(eventueel) de spanningen tussen verschillende afspraken van één groep.
Stap 6
Vraag de deelnemers daarna welke regels zij denken dat gelden in de Nederlandse rechtsstaat. Leg op die
kaarten een vlaggetje (of iets soortgelijks). Er zijn 11-13 regels die gelden in Nederland (over 2 regels kun je
discussiëren). Op pagina 19 van deze handleiding is steeds aangegeven welke regels gelden in de Nederlandse
rechtsstaat.

Stap 7
Bespreek met de deelnemers welke regels wel of niet passen in een rechtsstaat. Voer een gesprek over de
verschillende mogelijke rechtsstaten en kom terug op het belang/de functie van een rechtsstaat: bescherming
minderheid tegen meerderheid, bescherming vrijheden, bescherming tegen willekeur van de overheid. Wat we
onder een rechtsstaat verstaan schuift dus op en verandert door de tijd heen, maar dat geldt niet voor het
principe van de rechtsstaat.

IN ONS IDEALE LAND…
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5.
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15.
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17.
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20.
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22.
23.
24.
25.

Je mag zeggen wat je vindt, als je je maar aan de wet houdt.
Iedereen moet in een god geloven.
Mannen mogen met mannen trouwen.
Je mag geen alcohol drinken.
Je hoeft niet te zeggen op welke partij je stemt.
De politie mag niet discrimineren.
Iedereen moet in Jezus geloven.
Iedereen moet op dezelfde partij stemmen.
De regering mag de doodstraf uitvoeren.
Iedereen mag demonstreren.
Alle vrouwen moeten een hoofddoek dragen.
Je mag elk filmpje liken op Facebook.
Je mag een hakenkruis op je kleding zetten.
Een man mag met meerdere vrouwen trouwen.
Een partij die tegen democratie is, kan door de rechter verboden worden.
Getrouwde vrouwen mogen niet werken.
Een christelijke school mag een leraar ontslaan omdat hij homoseksueel is.
De wetten van het land zijn belangrijker dan de wetten van de godsdienst.
Iedereen kan naar de rechter stappen.
Bij politieke beslissingen bepaalt de meerderheid wat er gebeurt.
Je mag naar een ander land verhuizen.
Iedereen boven de 18 mag stemmen bij verkiezingen.
Je mag geen geweld gebruiken, tenzij je zelf in levensgevaar bent.
De regering mag een tekening of cartoon in een krant verbieden.
Je mag jongeren onder de 18 vragen om te gaan vechten in een ander land.

ANTWOORDMODEL IN ONS IDEALE LAND…
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Je mag zeggen wat je vindt, als je je maar aan de wet houdt. (rechtsstaat)
Iedereen moet in een god geloven.
Mannen mogen met mannen trouwen. (rechtsstaat)
Je mag geen alcohol drinken.
Je hoeft niet te zeggen op welke partij je stemt. (rechtsstaat)
De politie mag niet discrimineren. (rechtsstaat)
Iedereen moet in Jezus geloven.
Iedereen moet op dezelfde partij stemmen.
Alle vrouwen moeten een hoofddoek dragen. (In NL mag dat wel. Wel mag een school op religieuze
grondslag leerlingen dit verbieden, althans er is een uitspraak van een rechter over.)
Iedereen mag demonstreren. (rechtsstaat, uitzonderingen daargelaten)
De regering mag de doodstraf uitvoeren.
Je mag elk filmpje liken op Facebook (rechtsstaat / geen rechtsstaat: ex-Minister Opstelten stelt dat er
in het strafrecht veel mogelijkheden zijn om opruiing en haatzaaien aan te pakken.)
Je mag een hakenkruis op je kleding zetten (In NL verboden)
Een man mag met meerdere vrouwen trouwen (In NL mag het niet. Volgens de islamitische wet mag je
met vier vrouwen trouwen mits je ze kunt onderhouden. In Marokko moet je eerst toestemming
e
vragen/krijgen van 1 vrouw.)
Een partij die tegen democratie is, kan door de rechter verboden worden. (rechtsstaat, het kan maar
rechters zijn daar heel voorzichtig in.)
Getrouwde vrouwen mogen niet werken.
Een christelijke school mag een leraar ontslaan omdat hij homoseksueel is. (Als er relevante
‘bijkomende omstandigheden’ waren volgend de school, dan mocht dat wel. Maar er is op 1 juli 2015
een wet in werking getreden die dat verbiedt.)
De wetten van het land zijn belangrijker dan de wetten van de godsdienst. (rechtsstaat)
Iedereen kan naar de rechter stappen. (rechtsstaat)
Bij politieke beslissingen bepaalt de meerderheid wat er gebeurt. (rechtsstaat / geen rechtsstaat: in
principe is dat zo, maar de meerderheid mag niet de rechten van een minderheid drastisch inperken.
Paul Frissen: De bescherming van de minderheid gaat vóór meerderheidsmacht. De democratie is
immers slechts zinvol te begrijpen als elke burger op elk moment bij elk onderwerp een afwijkende
opvatting of belang kan hebben. En Rouvoet: Het is hier dat grondrechten hun volle betekenis krijgen:
een sfeer waarbinnen minderheden kunnen leven, geloven, spreken en zich gedragen naar eigen
inzichten en overtuigingen, ook als de overgrote meerderheid van de bevolking die niet deelt of zelfs
verwerpelijk of achterlijk vindt, en zonder bemoeienis van overheid en politiek.)
Als je wilt mag je naar een ander land verhuizen. (rechtsstaat)
Iedereen boven de 18 mag stemmen bij verkiezingen (rechtsstaat, maar je moet wel Nederlands
staatsburger zijn of bij lokale verkiezingen onderdaan zijn van een andere EU-lidstaat of minstens 5
jaar onafgebroken in Nederland zijn (legaal). Zij moeten wel in die Nederlandse gemeente wonen.
Je mag geen geweld gebruiken, tenzij je zelf in levensgevaar bent. (rechtsstaat)
De regering mag een tekening of cartoon in een krant verbieden. (Tenzij een wet wordt overtreden is
er geen censuur mogelijk.)
Je mag jongeren onder de 18 vragen om te gaan vechten in een ander land. (Wetboek van Strafrecht:
Hij die, zonder toestemming van de Koning, iemand voor vreemde krijgsdienst of gewapende strijd
werft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde
categorie.)

