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Regeringsvorm:  Monarchie 
Leider:  Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud is koning en eerste minister
Hoofdstad:  Riyad
Oppervlakte:  2.149.690 km² (51 keer zo groot als Nederland)
Inwoners:  28.1 miljoen (1,7 keer zo veel als in Nederland)
Religie:  Islam
Officiële landstaal:  Arabisch
Alfabetisme:  90% voor mannen, 81% voor vrouwen
Leerplicht:  jongens t/m 14 jaar, meisjes t/m 13 jaar 
Gemiddeld inkomen:  gemiddeld € 2000 per maand

Het Koninkrijk Saoedi-Arabië is het grootste land van het Midden-Oosten, gelegen in Azië.  
Het Midden-Oosten komt vaak in het nieuws wegens oorlog of schendingen van mensenrechten. Denk maar 
aan krantenkoppen als: ‘China dringt aan op dialoog in Midden-Oosten’ en ‘Onrust in het Midden-Oosten’. 
Maar het Midden-Oosten is heel groot en er zijn grote verschillen tussen landen en mensen. Daarom is het 
belangrijk een onderscheid te maken tussen Saoedi-Arabië en de andere landen uit het Midden-Oosten. 
Want elk land heeft zijn eigen bijzonderheden en problemen.

1.  Saoedi-Arabië

Movies that Matter Educatie
Film opent ogen!3
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Saoedi-Arabië bestaat grotendeels uit woestijn. 
Daarom woont dan ook 82 procent van de bevolking 
in steden. Een kwart van de Saoediërs woont in de 
hoofdstad Riyad, waar de film Wadjda zich afspeelt. 
De belangrijkste inkomsten van Saoedi-Arabië  
komen uit de enorme olie-industrie. Het land heeft  
17 procent van alle olie ter wereld. Wist je dat een 
liter petroleum daar minder kost dan een liter water? 

Saoedi-Arabië is een van de rijkste landen ter wereld. 
Maar niet iedereen is er even rijk. Meer dan 5 miljoen 
Saoediërs zijn zelfs heel arm. Ze leven onder de 
Saoedische armoedegrens. Dit betekent dat ze 
minder dan € 340 per maand hebben om voor hun 
gezin te zorgen. Werkloosheid is een oorzaak van 
deze enorme armoede. Veel jonge mensen hebben  
in Saoedi-Arabië geen werk, omdat 60 procent van 
de werknemers in Saoedi-Arabië buitenlands is.  
Van de Saoediërs tussen de 20 en 35 jaar zijn er  
1,6 miljoen werkloos, onder wie 1,2 miljoen vrouwen.

1.   Saoedi-Arabië
Armoede en rijkdom

Movies that Matter Educatie
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Religie speelt een belangrijke rol in het land.  
Saoedi-Arabië volgt de islamitische wetgeving en  
is dus een theocratie. Dit wil zeggen dat er geen 
scheiding is tussen religie en de staat, zoals we die 
wel kennen in Nederland. De religieuze leiders  
van het land controleren de wetsvoorstellen.  
Deze moeten voldoen aan de regels van de Koran.  
De religieuze politie controleert of de wet wordt 
gevolgd. Religie heeft dus een zeer grote invloed op 
het leven van de Saoediërs. Zo is het voor vrouwen 
verplicht om in het openbaar de religieuze kleren te 
dragen. Mannen hebben dan weer andere rechten  
en plichten. Zo is het voor mannen toegestaan om 
met meerdere vrouwen (maximaal vier) te trouwen en 
een gezin te stichten. Dit fenomeen heet polygamie.

In Saoedi-Arabië bevindt zich ook de heilige stad  
Mekka. Jaarlijks komen miljoenen moslims naar deze 
stad, omdat dit één van de vijf geboden van de islam is.

Movies that Matter Educatie
Film opent ogen!

1.   Saoedi-Arabië
Religie
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De Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens (UVRM) is een verklaring die de basisrechten 
van de mens omschrijft. Bijna alle landen ter wereld 
onderschrijven deze verklaring. Saoedi-Arabië niet, 
omdat het volgens de religieuze leiders ingaat tegen 
de regels van de islamitische wet.

Het eerste artikel van deze verklaring zegt dat  
iedereen vrij en met gelijke rechten wordt geboren.  
In Saoedi-Arabië is niet iedereen gelijk, want mannen 
hebben meer rechten dan vrouwen. Vrouwen en  
meisjes worden in het land gediscrimineerd. Ze  
hebben toestemming nodig van een man (hun  
vader of echtgenoot) om te reizen, te studeren en  
te werken. Als een vrouw buitenshuis gaat, moet  
ze altijd worden begeleid door een man. 

De getuigenis van een vrouw in de rechtbank is  
minder waard dan die van een man. Vrouwen en 
mannen zijn in Saoedi-Arabië dus niet gelijkwaardig. 
Je zou zelfs kunnen zeggen dat vrouwen afhankelijk 
zijn van mannen. Saoedi-Arabië is ook het enige 
land ter wereld waar vrouwen niet mogen autorijden. 
Mannen mogen dat wel. Dit betekent dus dat het voor 
vrouwen heel moeilijk is om zich alleen te verplaat-
sen, want in Riyad is er geen openbaar vervoer. 
Vrouwen zijn dus afhankelijk van een chauffeur om 
hen te vervoeren, en dat is niet goedkoop. Veel  
vrouwen kunnen dit niet betalen. Zelfs een minimum-
loon zou niet voldoende zijn om hen dagelijks te 
vervoeren door een chauffeur. 

Ook in de politiek worden vrouwen uitgesloten.  
Tijdens verkiezingen mogen vrouwen niet stemmen 
en mogen ze zich niet kandidaat stellen.

Vrouwen moeten, net als mannen, leven volgens de 
islamitische wet. Voor vrouwen betekent dit bijvoor-
beeld dat ze bij wet verplicht zijn om zich te sluieren. 
Let op: dit hoeft niet te betekenen dat alle vrouwen 
zich onderdrukt voelen. Het toont wel aan dat religie 
een belangrijke rol heeft en dat vrouwen niet vrij zijn 
te dragen wat ze willen in het openbaar. Ook het 
openbare leven tussen mannen en vrouwen wordt 
strikt gescheiden gehouden. Voor mannen en vrou-
wen zijn er vaak aparte ruimtes in restaurants, zelfs 
in een Westers restaurant als McDonalds. Daarnaast 
moeten vrouwen ook ‘discreet’ zijn in de buurt van 
mannen. Zo mogen ze bijvoorbeeld niet roepen of 
zingen als mannen in de buurt zijn.  
Het is ook verboden voor jonge meisjes om om te 
gaan met jongens of mannen die geen familie zijn.  
Dit zijn allemaal gebruiken die een heel lange traditie 
hebben in Saoedi-Arabië. 

2.  Vrouwen in  
Saoedi-Arabië

Movies that Matter Educatie
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Naast de UVRM, bestaat er ook het Internationaal 
Verdrag voor de Rechten van het Kind. In dit verdrag 
staan de rechten van kinderen centraal.  
Saoedi-Arabië heeft dit verdrag wél ondertekend.  
Dit betekent dat ze zich moeten houden aan de 
artikelen van het verdrag.

In de film zien we dat Wadjda niet mag fietsen,  
omdat ze een meisje is. Dit is natuurlijk heel  
oneerlijk en gaat in tegen de rechten van het kind. 
In Saoedi-Arabië hebben jongens en meisjes geen 
gelijke kansen. Zo gaan jongens gemiddeld een jaar 
langer naar school dan meisjes. Jongens gaan tot 
hun veertiende, meisjes tot hun dertiende. Meisjes  
in Saoedi-Arabië worden ook vaak op jonge leeftijd 
uitgehuwelijkt. Dit betekent dat hun ouders een  
geschikte partner voor hen vinden, die vaak veel 
ouder is. Op het moment dat het meisje wordt 
uitgehuwelijkt, moet ze vaak stoppen met school. 
Het uithuwelijken van jonge meisjes gebeurt ook 
in andere landen. Elke dag worden er over de hele 
wereld 39.000 meisjes onder de achttien gedwongen 
om hun school te verlaten en te trouwen met een 
man die ze vaak niet eens kennen. Dit is ook een 
belangrijk onderdeel van de cultuur van landen zoals 
Saoedi-Arabië, waarbij zorgdragen voor je familie 
centraal staat. Het kindhuwelijk heeft ook te maken 
met armoede en een tekort aan onderwijs. In arme 
landen worden meisjes vaker uitgehuwelijkt. Dit komt 
doordat in deze arme landen, meisjes niet lang naar 
school kunnen gaan en sneller worden ingezet in het 
huishouden. 

De Saoedische samenleving maakt het moeilijk voor 
meisjes en vrouwen om zich tegen deze tradities te 

verzetten.In het Internationaal Verdrag voor de Rech-
ten van het Kind staat bijvoorbeeld:

Artikel 6
Je hebt recht op leven en op ontwikkeling.
Artikel 12
Afspraken over kinderen worden gemaakt met 
kinderen.
Artikel 31
Je hebt recht op rust en vrije tijd en je hebt recht om 
te spelen.

Movies that Matter Educatie
Film opent ogen!

3. Kinderrechten
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4.  Verandering  
en verbetering

Er zijn vrouwen in Saoedi-Arabië die wel opkomen 
voor hun rechten. Bijvoorbeeld via de online  
campagne ‘Women2Drive’. Je kunt deze campagne 
ook vinden op Facebook. Hiermee wilden de  
vrouwen aantonen dat het onrechtvaardig is dat  
vrouwen niet mogen autorijden in Saoedi-Arabië.  
Ze riepen vrouwen met een internationaal rijbewijs 
op om toch te gaan autorijden. Veel vrouwen werden 
toen gearresteerd door de politie. 

Toch is er ook positieve verandering in het land. 
Sinds maart 2013, dus na het filmen van Wadjda, 
mogen meisjes en vrouwen fietsen in Saoedi-Arabië. 
Ze mogen dit wel alleen doen in hun vrije tijd en 
onder begeleiding van mannen. Dit betekent dus  
dat ze niet in hun eentje naar het werk mogen fietsen. 
Ook krijgen vrouwen toestemming om te sporten in 
speciale sportclubs. Tijdens de Olympische Spelen 
in 2012 stuurde Saoedi-Arabië voor het eerst twee 
vrouwelijke atleten. Zelfs wat het werk betreft krijgen 
vrouwen steeds meer rechten. Ze mogen nu bijvoor-
beeld in winkels werken. Dit is dus een stap vooruit 
in het beleid dat mannen en vrouwen gescheiden 
wil houden. Ook in de politiek krijgen vrouwen meer 
rechten. Vanaf 2015 zullen vrouwen mogen stemmen 
en zich kandidaat mogen stellen tijdens de gemeen-
telijke verkiezingen. De traditie in Saoedi-Arabië is 
dat vrouwen niet stemmen, niet werken, niet fietsen…  
Er wordt dus hard gewerkt om deze tradities te  
veranderen. Maar niet iedereen is blij met deze  
modernisering. De conservatieve religieuze leiders 
willen niet dat vrouwen werken, want dat zou een 
slechte invloed op hen kunnen hebben. 

Movies that Matter Educatie
Film opent ogen!8
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In Saoedi-Arabië zijn er strenge regels over wat je 
wel en niet mag doen in je vrije tijd. Zo zijn er  
bijvoorbeeld geen bioscopen. Thuis films kijken is 
dan weer wel toegestaan, maar er is wel censuur op 
de films. Voor de maakster van Wadjda was het dus 
niet makkelijk om een film te maken in dit conserva-
tieve land. Wist je dat Wadjda de eerste bioscoopfilm 
is die helemaal in Saoedi-Arabië is opgenomen?  
En dan ook nog door een vrouw.

5.  Film in  
Saoedi-Arabië

Movies that Matter Educatie
Film opent ogen!9



ontwikkelingslanden kunnen helpen met het 
behalen van de andere millenniumdoelen. 
Bijvoorbeeld door meer ontwikkelingshulp te geven, 
schulden te verlichten en door het wegnemen van 
handelsbarrières. Hierdoor krijgen de arme landen 
meer mogelijkheden hun producten te exporteren 
naar de rijke landen.
  Kijk voor meer informatie op 

www.millenniumdoelen.nl.

Links voor verdere informatie
Informatie over mensenrechten en de 
mensenrechtensituaties per land:

www.amnesty.nl | www.amnesty.nl/landenpagina | 
www.amnesty.nl/encyclopedie

Informatie over Kenia:
www.africantrails.nl/kenia> bevolking, economie

Informatie over Kibera: 
nl.wikipedia.org/wiki/Kibera
www.slumstories.org/episodes

Een website die Afrika verbindt met de westerse 
samenleving door op eigentijdse manier informatie te 
verschaffen over Afrikaanse cultuur is  
www.thisisafrica.me. Op deze website vind je ook 
bijzondere fotoreportages en korte films over het 
leven in Kibera. 

Informatie en filmpje over verstedelijking:
http://nos.nl/artikel/122103-verstedelijking-de-feiten.
html

 

 
 

De recensie gaat over de film Africa United.

 

6. Voorbeeldrecensie
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Fabrice en Dudu uit Rwanda willen samen 
naar het WK voetbal in Zuid-Afrika. Ze nemen 
per ongeluk de verkeerde bus en belanden in  
Congo. Daar ontmoeten ze Foreman George, 
een ex-kindsoldaat. Ze kiezen ervoor samen 
door te reizen naar Zuid-Afrika en ontmoeten 
onderweg Celeste. Lukt het de groep jongeren 
om op tijd in Zuid-Afrika te zijn voor het WK? 

Deze film is een aanrader, omdat hij gaat over 
vriendschap en hoop. Er zijn ook heel veel 
grappige scenes in de film. Dit zorgt ervoor 
dat moeilijke onderwerpen op een luchtige ma-
nier worden verteld. Het is goed om eens een  
positieve en vrolijke film te zien over Afrika.  
Het is dus een echte must-see voor alle liefheb-
bers van komedies.



Movies that Matter Educatie
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Bronnen

www.volkskrant.nl
www.demorgen.be
www.plannederland.nl/kindhuwelijken-leiden-tot-
meisjessterfte
www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-
saudi-arabia
www.guardian.co.uk/world/2013/may/05/saudi-
arabia-allows-women-sport
Amnesty International. Annual Report 2012.
Aryn Baker.Down and Out in Saudi Arabia. 
Time Magazine, juni 2013
Carolien Roelants. Een vrouw achter de kassa is 
een revolutie. NRC weekend, juni 2013

Krantenartikelen:
de Volkskrant 05/12/2011
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/
article/detail/3065295/2011/12/05/Westen-bezorgd-
na-nipte-sjoemelzege-Poetin.dhtml
de Volkskrant 24/09/2011
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/
article/detail/2926614/2011/09/24/Medvedev-gaat-
plaatsmaken-voor-Poetin.dhtml
de Volkskrant 24-12-2011:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/
article/detail/3094004/2011/12/24/Gorbatsjov-Ik-
adviseer-Poetin-om-op-te-stappen.dhtml
de Volkskrant 04-03-2008
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/
article/detail/886736/2008/03/04/Kopstukken-
Russische-oppositie-opgepakt.dhtml
de Volkskrant 09-10-2006
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/
article/detail/784104/2006/10/09/Poetin-belooft-
onafhankelijk-onderzoek-naar-moord-journaliste.

dhtml
de Volkskrant 06-12-11
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenland/
article/detail/3067310/2011/12/06/Russen-voelen-
zich-geschoffeerd-Dit-is-onze-stad.dhtml
Trouw 08-10-2011
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/
detail/2958390/2011/10/08/Nieuwe-aanklachten-
voor-moord-op-journaliste-Politkovskaja.dhtml
www.amnesty.nl 
www.amnesty.nl/landenpagina 
www.amnesty.nl/encyclopedie
www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/
universele-verklaring-de-rechten-de-mens-uvrm
www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/
universele-verklaring-de-rechten-de-mens-uvrm-0
www.kb.nl/dossiers/rechtenvandemens/index.html
amnesty.org/en/region/russia/report-
2011#section-119-5 
www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/uw_mening_
telt/media/index.jsp#0 
www.voorbeginners.info/rusland/geschiedenis-1.
htm
www.blikopdewereld.nl/Ontwikkeling/
geschiedenis/128-geschiedneis-van-de-sovjet-unie-
en-oost-europa/1927-inhoudsopgave-geschiedenis-
van-rusland-en-de-sovjet-unie.html
www.landenweb.net/rusland/geschiedenis/
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Een kind ben je onder de achttien jaar.
Discriminatie is verboden.
Beslissingen die jou als kind aangaan, moeten in jouw belang 
worden genomen. Je hebt recht op bescherming door de 
overheid.
De overheid moet ervoor zorgen dat de rechten van kinderen 
beschermd worden.

De overheid moet ouders respecteren in de opvoeding van 
hun kinderen.
Je hebt recht op leven en op ontwikkeling.
Je hebt recht op je eigen naam en nationaliteit.
De overheid moet de identiteit, naam en nationaliteit van 
kinderen beschermen.
Je hebt het recht om bij beide ouders te wonen. Als je ouders 
gescheiden zijn, mag je met allebei je ouders omgaan.

Je mag je ouders overal bezoeken, ook als ze in verschillende 
landen wonen.
De overheid moet ervoor zorgen dat een kind niet kan worden 
ontvoerd naar het buitenland door bijvoorbeeld één van de 
ouders.
Afspraken over kinderen worden gemaakt met kinderen.

Je hebt het recht om je eigen mening te geven en informatie te 
zoeken en door te geven.

Je hebt recht op je eigen geloof.

Je hebt het recht samen te komen en een club op te richten.

Je hebt recht op privacy.
Je hebt recht op begrijpelijke informatie.

Je hebt recht op een goede opvoeding door je ouders. De 
overheid moet hen daarbij helpen.
De overheid moet je beschermen tegen mishandeling.
De overheid moet extra goed voor je zorgen en je helpen als je 
ouders dat even niet kunnen of als je geen ouders meer hebt.

Kinderen worden alleen geadopteerd als dat voor hen de beste 
oplossing is.
Als vluchteling heb je recht op speciale bescherming.
Je hebt recht op hulp als je een handicap hebt.

Je hebt recht op een goede gezondheid en op hulp als je  
ziek bent.
Kinderen die uit huis zijn geplaatst, hebben er recht op dat 
regelmatig wordt gekeken of de behandeling nog wel de  
beste is.
Alle middelen die de overheid heeft om mensen te helpen, 
moeten voor alle kinderen bereikbaar zijn.
Je hebt het recht op goede omstandigheden om jezelf te  
kunnen ontwikkelen, belangrijk zijn voeding, kleding en  
huisvesting.
Je hebt recht op onderwijs.
Je hebt recht op onderwijs dat zich richt op het ontwikkelen 
van je talenten en je leert over respect voor andere mensen  
en de natuur.
Je hebt recht op je eigen cultuur.
Je hebt recht op rust en vrije tijd en je hebt recht om te spelen.
Overheden moeten een minimumleeftijd voor werk instellen  
en kinderen beschermen tegen gevaarlijk en schadelijk werk.
De overheid moet je beschermen tegen drugs.
De overheid moet je beschermen tegen seksueel misbruik.
Het is verboden om kinderen te ontvoeren, verkopen of  
verhandelen.
De overheid moet je beschermen tegen uitbuiting en 
mishandeling.
Je hebt recht op een goede behandeling in de gevangenis.  
Je mag niet gemarteld worden, en geen levenslang of de 
doodstraf krijgen. Opsluiting van een kind mag alleen als  
uiterste maatregel en dan zo kort mogelijk.
 Als het oorlog is, moet de overheid jou extra beschermen. 
Soldaten zijn bij voorkeur boven de achttien en als je jonger 
bent dan vijftien mag je niet in het leger.

Je hebt recht op slachtofferhulp.
Je hebt recht op een eerlijk proces dat rekening houdt met 
jouw leeftijd.
Als de wetten van een land de rechten van kinderen beter 
beschermen dan dit Kinderverdrag, gelden die wetten en  
niet dit verdrag.

Het VN- 
Kinderrechtenverdrag
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1  Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten 
geboren.

2.   De mensenrechten gelden voor iedereen, waar 
ook ter wereld.

3.   Je hebt recht op leven, op vrijheid en op 
veiligheid.

4.  Slavernij is verboden.

5.  Martelen is verboden.

6.   Je hebt het recht om erkend te worden voor de 
wet.

7.    De wet is voor iedereen gelijk en moet iedereen 
gelijke bescherming bieden.

8.    Als je onrecht wordt aangedaan, heb je recht op 
bescherming.

9.    Je mag niet zomaar worden opgesloten, of het 
land uitgezet.

10.   Als je terecht moet staan, heb je recht op een 
eerlijke en openbare rechtszaak met een 
onafhankelijke rechter.

11.   Je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen. 
Je daden kunnen niet achteraf strafbaar worden 
gesteld.

12.   Je hebt recht op privacy en op bescherming van 
je goede naam.

13.   Je mag je vrij verplaatsen in je eigen land.  
Je mag ieder land (ook je eigen) verlaten.

14.   Je mag vluchten naar een ander land, als  
je mensenrechten worden bedreigd.

15. Je hebt recht op een nationaliteit.

16.   Je mag trouwen met wie je wilt en een gezin 
stichten.

17.   Je hebt recht op bezit, dat mag niemand zomaar 
van je afnemen.

18.   Je mag je eigen godsdienst kiezen en daarnaar 
leven.

19.   Je hebt het recht om uit te komen voor je eigen 
mening.

20.   Je mag lid worden van een vereniging en een 
vereniging oprichten. Niemand mag je dwingen 
om bij een vereniging te horen.

21.   Iedereen mag meedoen aan de verkiezingen 
voor het landsbestuur en zichzelf daarvoor 
verkiesbaar stellen. Het volk kiest de regering in 
democratische verkiezingen.

22.   Je hebt recht op de economische, culturele en 
sociale voorzieningen in je land. Arme landen 
hebben recht op internationale hulp.

23.   Je hebt recht op werk naar keuze, met een eerlijk 
loon. Je mag lid worden van een vakbond.

24.  Je hebt recht op rust en vrije tijd.

25.   Je hebt recht op genoeg inkomen om van te 
leven. Als je niet voor jezelf kunt zorgen, moet  
de overheid dat doen.

26.  Je hebt recht op onderwijs.

27.   Je hebt het recht om te genieten van kunst en 
cultuur.

28.   Landen moeten ervoor zorgen dat de 
mensenrechten kunnen worden nageleefd.

29.   Je hebt plichten om ervoor te zorgen dat de 
rechten van andere mensen kunnen worden 
nageleefd. De wetten in je land mogen niet in 
strijd zijn met de mensenrechten.

30.   Geen van deze rechten mag worden misbruikt 
om de mensenrechten te vernietigen.

 De Universele 
Verklaring van  
de Rechten van  
de Mens

De Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens is aangenomen 
door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties om de basisrechten 
van de mens te omschrijven. In de 
verklaring staan de rechten die ieder 
mens altijd en overal zou moeten 
hebben. De volledige tekst is te lezen  
op www.amnesty.nl/uvrm.

Movies that Matter Educatie
Film opent ogen!13


