
 

Nieuwsuur in de klas 
Na de Arabische lente 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In veel Arabische landen waren mensen 
ontevreden over de leiders van hun land. 
Eind 2010 begon in die landen een golf van 
revoluties, opstanden en demonstraties. 
Dit resulteerde in bijvoorbeeld Tunesië in 
het aftreden van de leider. Er was eerst 
veel vreugde bij de bevolking, maar is de 
situatie een aantal jaren na de Arabische 
Lente wel verbeterd? 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Arabische lente, revoluties, dictaturen, 
democratie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 46, 
47. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s over dit onderwerp, zoals: 
‘Onrust in Turkije’. 
 
Antwoorden 
1a Hij zou veel te weinig doen tegen 
armoede en werkloosheid in het land. b 
Nee, er is bijvoorbeeld een enorm hoge 
werkloosheid. 2 De mensen in de 
omringende landen, zoals Egypte, raakten 
geïnspireerd en er braken meer revoluties 
uit. Het was een soort domino-effect. 3 a-
4-@, b-1-*, c-2-$ en d-3-~ 4 Vanwege zijn 
harde, gewelddadige en kritische muziek. 
5 A 6 Negatieve ontwikkeling: de situatie 
is er economisch gezien niet op vooruit 
gegaan. Positief: de mensen voelen nu 
eindelijk dat ze rechten hebben en hun 
stem kunnen laten horen.  

Kijkvragen 
 
1a Inwoners van Tunesië waren ontevreden 
over hun leider: Ben Ali. Waarover waren ze 
vooral ontevreden?  
b Zijn deze problemen nu opgelost? 
 
2 De mensen in Tunesië kwamen in 
opstand. Wat gebeurde er vervolgens in de 
omringende landen? Gebruik onderstaande 
afbeelding in je antwoord. 
 

 
                                                                        Beeld: Carlos Latuff 

 
3 Verbind de juiste letters met de juiste 
cijfers en symbolen:  
 
Land  Hoofdstad  (Oud-)leider 
a Tunesië 1 Tripoli  ~ Mubarak 
b Libië 2 Damascus  @ Ben Ali 
c Syrië 3 Caïro  $ al-Assad  
d Egypte 4 Tunis  * al-Qadhafi 
 
4 De Tunesische rapper Weld El 15 zat vier 
maanden in de gevangenis. Waarom? 
 
5 Ook in buurland Libië bleef de situatie 
vrijwel onveranderd. Welke zin is onjuist? 
A Er kwam een nieuwe sterke leider. 
B Veel mensen die hiervoor al bij de 
overheid werkten, werken er nog steeds. 
C Een land met een oude cultuur kun je niet 
veranderen door alleen democratische 
verkiezingen. 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Trek een conclusie over de tijd na de 
revoluties in de genoemde landen. Noem 
een negatieve en een positieve 
ontwikkeling. 
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