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Jeugdclub HaartJeugdclub Haart
De jeugdclub vindt het belangrijk om stil te staan 
bij de vrijheid en vrijheden, die 75 jaar geleden 
verworven zijn. De jongeren hebben hiervoor een 
enquête ingevuld over ‘vrijheid’ en ‘vrijheid van 
meningsuiting’. De uitkomsten van die enquête 
zijn hieronder samengevat.

Vrijheid
Vrijheid betekent voor de meeste jongeren: 
kunnen doen wat je wilt, je eigen keuzes mogen 
maken. Maar ook: zéggen, wat je wilt; je eigen 
mening hebben en vrijheid van meningsuiting 
worden genoemd.

Hoe kan jij ervoor zorgen dat we in vrijheid blijven?
G

een oorlog

Aardig zijn voor iedereen

Geen mensen in gevaar brengen; zorgen dat 
mensen zich op hun gemak voelen 
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Ik kan daar, denk ik, niet heel veel aan bijdragen, maar wij, als Nederland, 
wel. De regering moet geen ruzies opzoeken, denk ik.

Mensen laten doen wat ze willen doen, zonder dat 
ik of iemand anders ze tegenhoudt

Door iedereen te laten doen, wat hij wil doen en leuk vindt
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Geen ruzie maken en gewoon aardig zijn voor  
anderen, want meestal krijg je dat dan ook terug :-)

Voer geen oorlog
voer de eendjes!
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Vrienden
Je mening geven is niet voor iedereen even 
makkelijk. Daar kunnen verschillende redenen 
voor zijn. Bijvoorbeeld, omdat je verlegen of in 
de minderheid bent. Als er in een vriendengroep 
een idee wordt voorgesteld dat niet iedereen leuk 
vindt, vindt ongeveer 20% van de jongeren het 
moeilijk om hun mening te geven en besluit dan 
af te wachten of er nog meer zijn die het een 
slecht idee vinden. Als dan de meerderheid van 
de vrienden vóór is, reageren ze verschillend. 
De één gaat gewoon met de groep mee (soms 
onder protest), de ander gaat zijn mening 
beargumenteren. Er wordt ook gevraagd naar de 
argumenten van de anderen. En er is ook iemand 
die een ander voorstel doet als een tussenweg.

Stel, in je vriendengroep  
wordt een idee voorgesteld. 
Eigenlijk vind jij het idee  
niet zo leuk.  
 
Wat doe je?

Je zegt wat je er van denkt.  78,6 %
Je wacht af of er anderen zijn, die het ook niet leuk vinden. 21,4 %
Je zegt niets.  0 %

ZEGGEN
WAT JE DENKT

KAN OOK
IETS AARDIGS ZIJN
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Nee, dan moet je 1 op 1 
of persoonlijk vragen

Nee, sommigen zijn, denk ik, bang 
dat ze iets verkeerd zeggen

Ja 

Nee, ik denk, dat  
sommige mensen het  

moeilijk vinden om zoiets  
te vertellen daarom  
denken: ‘Laat maar,  

ik ga met de  
groep mee’

 
Dat weet ik niet.  

Ik vind wel, dat ze het dan kunnen zeggen
 

 
Ik denk niet iedereen

Ja

Ik denk het wel. 
Als er iets is, moet je 
het gewoon zeggen

Dat weet ik niet. 
Ik vind wel, dat ze het 

dan kunnen zeggen

Ja, ik denk van wel

Stel, jij vindt het, net als de meerderheid, wel 
een goed idee, maar er zijn een paar vrienden 
die niet enthousiast zijn.  
Denk je, dat iedereen zich vrij voelt om  
ook te zeggen, dat ze het niet zien zitten?

When you talk, 
you are only repeating, what you already know. 

But if you listen,
 you may learn something new!

Dalai Lama
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Sociale media
Zo veel mensen, zo veel meningen! 
Dat kun je vooral zien op sociale media. 
Hier kan men makkelijk meningen spuien, zo veel 
men wil. Voor of tegen iets? Zet het op Facebook 
of Instagram en de reacties komen vanzelf. 

Soms beargumenteerd, maar vaak ook 
ongefundeerd en zelfs kwetsend naar 
andersdenkenden. 
Vrijheid van meningsuiting is een goed recht, 
maar mag echt alles gezegd worden?

De jongeren vinden kwetsende of beledigende 
meningen: niet normaal, respectloos, gemeen. 
Ook wordt gezegd, dat je je mening mag zeggen, 
maar dat je het zó moet formuleren, dat het een 
ander geen pijn doet of beledigt. De meesten 
hebben zich nog niet beledigd gevoeld door 
anderen via sociale media. Een enkeling wel.

De helft van de jongeren vindt sociale media 
geen goede manier om je mening duidelijk te 
maken. Volgens hen is het beter om je mening in 
het écht te geven. Op deze manier kun je je beter 
verwoorden en wordt er minder snel iets verkeerd 
opgevat. Vier van hen vinden het wel een goed 
medium. Bijvoorbeeld, omdat je een groot bereik 
hebt of omdat je sommige mensen niet persoonlijk 
kent. Twee denken, dat het soms wél en soms niet 
handig is.

 
 
Hoe komt het volgens jou, dat sommige mensen een heel andere mening hebben dan jij? 

Ja Die denken er anders over dan ik

Iedereen zit anders in mekaar

Ik denk, dat je veel van je ouders overneemt, dus 
ook de meningen van je ouders. Die kunnen nog 
wel eens verschillen van die van andere mensen.  
Ik denk ook, dat je op een bepaalde leeftijd meer 

over je eigen mening gaat nadenken.

Omdat iedereen vrij is  
in keuzes en voor zichzelf 

kan beslissen, wat hij/zij wel 
of niet vindt

Omdat iedereen  
anders is +
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Clubkamp 2019

Iedereen is verschillend en heeft andere dingen meegemaakt,  
dus dáárdoor is misschien je mening anders

Ze zijn anders opgevoed.  
Ze zien dingen anders

Die hebben dan net andere interesses

Omdat iedereen anders 
 is en hierdoor ook een an-

dere mening over  
iets heeft

Ander 
karakter

Dat weet ik eigenlijk niet zo goed, 
maar ik heb er geen problemen mee.

 
Omdat 

ze  
anders 

zijn Iedereen is verschillend
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