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De Verdieping 
Bezinning-via-de-mail – 6e ronde 

Thema ‘Vrijheid van meningsuiting’ 

 

 

Het recht op vrijheid van meningsuiting wordt in het VN-verdrag (BuPo) beschreven als de vrijheid 
om inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te vergaren, te ontvangen en door te geven, 
ongeacht grenzen en ongeacht de vorm.  

Of het nou gaat om politieke of religieuze cartoons, of cabaret op het scherpst van de snede, 
mensen moeten maar eens eelt creëren en niet zulke lange tenen hebben, zo vinden sommigen. 
Mensen moeten maar leren incasseren. Anderen vinden dat kritische satire zinvol kan zijn, maar 
het kan ook over de top zijn en dusdanig beledigend en kwetsend, dat het aanzet tot polarisatie en 
geweld. En dat de vrijheid van meningsuiting aan banden moet worden gelegd. 

Ø Waar sta jij in deze kwestie?  
Ø Denk daarbij niet alleen aan het maatschappelijke debat, maar ook aan je eigen 

leefomgeving. 

 
Toelichting: 

Het recht op vrijheid van meningsuiting garandeert dat burgers zonder vrees voor vervolging hun 
mening tot uitdrukking kunnen brengen – in gesprekken en gedrukte tekst, in tekeningen en liedjes, op 
radio, televisie en internet. Ook mag informatie in beginsel vrijelijk worden verzameld en verspreid, 
zoals door de pers. Het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie is opgenomen in de meeste 
grondwetten, ook in de Nederlandse.  

Er zijn in de wet een paar beperkingen vastgelegd: in het belang van de rechten of goede naam van 
anderen, in het belang van de nationale veiligheid, dan wel ter bescherming van de openbare orde, de 
volksgezondheid of de goede zeden. Ook het aanzetten 
tot discriminatie en rassengeweld en haatzaaien zijn verboden volgens het Verdrag tegen 
rassendiscriminatie. Evenals het oproepen tot nationalistische, raciale of religieuze haat die aanzet tot 
discriminatie, vijandigheid of geweld’. De Verenigde Naties hebben een speciale rapporteur voor 
vrijheid van meningsuiting.  

Bron: https://www.amnesty.nl/encyclopedie/vrijheid-van-meningsuiting 
 
Lezenswaardige artikelen: 
 
https://www.trouw.nl/nieuws/waarom-eist-verantwoordelijkheid-geen-vrijheid~bc7aae97/ 
 
https://www.trouw.nl/politiek/kamer-rekent-keihard-af-met-azarkan-om-zijn-verdediging-van-de-profeetpetitie-dit-is-
ziek~b2eaad9c/ 
 
https://www.annefrank.org/nl/themas/discriminatie-en-gelijke-rechten/waar-ligt-de-grens-tussen-vrijheid-van-
meningsuiting-en-discrimi/ 

 
 


