Nieuwsuur in de klas
Persvrijheid in China
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
In China is geen sprake van persvrijheid
en vrije meningsuiting zoals dat in
Nederland wel het geval is. Alle media
worden streng gecontroleerd en waar
nodig gecensureerd door de Chinese
overheid. Wie toch kritisch is,
bijvoorbeeld journalisten en bloggers,
wordt de mond gesnoerd door
bijvoorbeeld gevangenneming of geweld.
De Chinese overheid zegt hier echter niks
van te weten.
Vakgebied
Maatschappijleer en
Maatschappijwetenschappen:
persvrijheid, propaganda.

Kijkvragen
1 Welk van onderstaande stellingen is
waar?
A in China durven mensen niet hun mening
te geven.
B In China is het verboden om een
Facebook account te hebben.
C De Chinese overheid verbiedt
journalisten om krantenartikelen te
schrijven.
D In China mag je op Twitter gewoon
berichten plaatsen.
2 Waarom wordt Wang Chingwei, die we in
de video hebben gezien, ontslagen bij het
nieuwsprogramma waar hij voor werkt?
3 Waarom controleert de Chinese overheid
de media zo streng?
Verdiepingsvragen

Kernbegrippen
Persvrijheid, propaganda, vrijheid van
meningsuiting, censuur
Eindtermen
Deze video sluit aan bij de volgende
domeinen in het examenprogramma:
A3: benaderingswijzen
C1: communicatie en massamedia
C5: massamedia en cultuur
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Nieuwsuur in de klas’. Op de site van
Schooltv is meer te vinden over
persvrijheid. Bijvoorbeeld, de video over
Censuur
Antwoorden
1B 2 Hij gaf te vaak zijn ongezouten
mening en hij schreef een kritische tekst
voor een nieuwslezer. 3 Ze zijn bang dat
mensen kritisch zijn op de overheid en
hierdoor in opstand komen tegen de
leiders van China. 4 Eigen antwoorden 5
Het is een manier om je onvrede te uiten
en je stem te laten horen. Door je
mening te geven kan discussie ontstaan
wat belangrijk is voor de plannen en
keuzes die de regering maakt.

4 In Nederland mag iedereen vrij gebruik
maken van Twitter, WhatsApp, Instagram,
Google en Facebook. Je kunt hier in
principe alles vinden dat er op staat. In
China is dat anders.
a Zoek op Twitter, Facebook en Google drie
quotes of berichten die in China door de
regering gecensureerd zouden kunnen
worden.
b Leg per quote of bericht uit waarom dit
door de Chinese overheid verboden zou
worden.
c Stel een bericht samen voor WhatsApp
dat in China gevaarlijk zou kunnen zijn.
d Wat voor een foto zou door de Chinese
overheid van Instagram kunnen worden
gehaald?
5. In Nederland kennen we wel een grote
mate van persvrijheid. Geef twee redenen
waarom persvrijheid belangrijk voor ons
is.
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