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I N H O U D



Hoe ver mag vrijheid van meningsuiting gaan volgens jou? 
Wat vind jij ervan dat journalisten gevangengenomen of zelfs
vermoord worden als ze kritiek hebben op de politiek in hun land?
Wat vind jij ervan dat Nederlandse misdaadjournalisten, advocaten,
rechters en getuigen beschermd moeten worden?
Vind jij dat we in Nederland kunnen zijn wie we willen zijn?
Vind jij dat we in Nederland kunnen zeggen wat we willen?
Wat dacht jij toen afgelopen week naar buiten kwam dat John van den
Heuvel gevaar liep?

Ieder jaar worden er weer journalisten vermoord of gevangengenomen.
Deze thema's die de laatste tijd veel in het nieuws zijn, roepen bij iedereen
wel een bepaald gevoel op. Ook in Nederland worden vooraanstaande
journalisten 24/7 beveiligd, omdat ze op een dodenlijst staan.

Het gaat natuurlijk veel verder dan alleen de journalistiek. Ook politici,
advocaten, getuigen en gewone burgers die een ongelukkige opmerking
maken of per ongeluk iets gezien hebben, lopen gevaar. Ook in het
buitenland.

Bespreek eens met studenten wat zij wel en niet oké vinden. Vragen die je
centraal kunt stellen zijn bijvoorbeeld:

Gebruik eventueel één van onderstaande artikelen als basis voor het
gesprek. Je kunt de code scannen of erop klikken.

BURGERSCHAP

https://nos.nl/artikel/2409743-recordaantal-van-488-journalisten-wereldwijd-zit-gevangen
https://www.nu.nl/media/6176252/45-journalisten-in-2021-vermoord-tijdens-hun-werk-fors-minder-dan-in-2020.html


Ieder jaar worden er weer journalisten vermoord of gevangengenomen.
Deze thema's die de laatste tijd veel in het nieuws zijn, roepen bij iedereen
wel een bepaald gevoel op. Ook in Nederland worden vooraanstaande
journalisten 24/7 beveiligd, omdat ze op een dodenlijst staan.

Het gaat natuurlijk veel verder dan alleen de journalistiek. Ook politici,
advocaten, getuigen en gewone burgers die een ongelukkige opmerking
maken of per ongeluk iets gezien hebben, lopen gevaar. Ook in het
buitenland.

Bespreek eens met studenten of zij alles durven te zeggen. Voelen zij zich
veilig genoeg om open en eerlijk te zijn over bepaalde onderwerpen, zoals
bijvoorbeeld politieke voorkeuren, geaardheid, angsten, enz. 
Voelen zij zich net zo veilig in de klas, bij vrienden en in het openbaar?

Hebben de gebeurtenissen in Nederland rondom misdaadjournalisten,
coronadiscussies, geweld en discriminatie op basis van
geaardheid/afkomst hier bijvoorbeeld invloed op (gehad)?

Gebruik eventueel één van onderstaande artikelen als basis voor het
gesprek. Je kunt de code scannen of erop klikken.

LOOPBAANBEGELEIDING

https://nos.nl/artikel/2406151-zaak-vermiste-tennisser-peng-shuai-niet-ongewoon-in-china
https://nos.nl/artikel/2411760-ook-zoon-peter-r-de-vries-gewaarschuwd-voor-moordaanslag


Ieder jaar worden er weer journalisten vermoord en vaak blijft deze daad
onbestraft. Dit thema, dat de laatste tijd veel in het nieuws is, roept bij
iedereen wel een bepaald gevoel op. Ook in Nederland wordt een aantal
journalisten 24/7 beveiligd, omdat ze op een dodenlijst staan.

Het gaat natuurlijk veel verder dan alleen de journalistiek. Ook politici,
advocaten, getuigen en gewone burgers die een ongelukkige opmerking
maken of per ongeluk iets gezien hebben, lopen gevaar. Ook in het
buitenland.

UNESCO-directeur Audrey Azoulay zegt naar aanleiding van de vele
onopgeloste moordzaken dat staten de plicht hebben om journalisten te
beschermen en ervoor te zorgen dat de daders van misdaden tegen hen
worden gestraft.

Wat vinden studenten hiervan? Moeten (misdaad)journalisten, advocaten
van criminelen, rechters en getuigen beschermd worden door de
overheid? Of hoort het gevaar bij het risico van het vak?

Laat ze een verkort betoog of korte beschouwing schrijven over
bovenstaand dilemma. 

Gebruik eventueel onderstaande artikelen als inleiding op het onderwerp.
Je kunt deze scannen of erop klikken.

NEDERLANDS

https://www.villamedia.nl/artikel/persvrijheidsorganisaties-lanceren-volkstribunaal-voor-de-moord-op-journalisten
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5240915/misdaadjournalisten-doelwit-aanval-moordaanslag-peter-r-de-vries


ENGELS
Ieder jaar worden er weer journalisten vermoord of gevangengenomen.
Deze thema's die de laatste tijd veel in het nieuws zijn, roepen bij iedereen
wel een bepaald gevoel op. Ook in Nederland worden vooraanstaande
journalisten 24/7 beveiligd, omdat ze op een dodenlijst staan.

Het gaat natuurlijk veel verder dan alleen de journalistiek. Ook politici,
advocaten, getuigen en gewone burgers die een ongelukkige opmerking
maken of per ongeluk iets gezien hebben, lopen gevaar. Ook in het
buitenland.

Afgelopen week nog, werden twee journalisten in Haïti levend verbrand,
omdat ze hun werk deden. 

Een belangrijk onderdeel van spreekvaardigheid is het kunnen
verwoorden van je mening over maatschappelijke onderwerpen. 
Geef studenten een aantal minuten de tijd om hun mening ten aanzien
van vrijheid van meningsuiting op te schrijven in het Engels en laat ze het
daarna kort presenteren. Breng vervolgens drie stellingen in en laat ze
hierover discussiëren. Lukt een discussie qua niveau nog niet, stel dan
bijvoorbeeld drie vragen in het Engels en laat ze in het Nederlands
reageren. Je weet dan wel of het begrip er al is.

Gebruik eventueel één van onderstaande Engelstalige artikelen als
inleiding op het onderwerp. Je kunt de code scannen of erop klikken.

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-59910742
https://www.voanews.com/a/journalists-killed-in-2021-media-watchdog-reports-/6377199.html


Heb jij een interessant onderwerp voor
 onze wekelijkse actualiteitenles? 

 
Mail het naar info@motile.nl en wij werken het uit!

 
Wil je deze actualiteitenles en andere toffe ideeën

vanaf nu automatisch in je mailbox ontvangen, meld je
dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

 
Tot volgende week! 
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www.motile.nl
 

https://motile.nl/pages/contact

