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Tijdens de voorstelling zie je de film What Will
People Say. Je ziet de zestienjarige Nisha. Zij
is net als haar andere Noorse leeftijdsgenoten.
Op één verschil na: Nisha moet soms dingen
stiekem doen, omdat ze volgens Pakistaanse
tradities wordt opgevoed. Door een onschuldige
kus komt haar hele leven op zijn kop te staan.
Je beantwoordt 4 vragen voor en 3 vragen na
het zien van deze film.

Na deze les kun je:
•
•
•
•

verschillen tussen Pakistan en West-Europa benoemen;
nadenken over keuzevrijheid;
voorbeelden geven van je eigen keuzevrijheid;
een mening vormen over mensenrechten.

Voor de film
Vraag 1. Nisha’s ouders komen uit Pakistan. Zij kwamen naar Noorwegen omdat zij een beter
leven wilden voor hun kinderen. Dit moet voor hen een grote stap zijn geweest. Noorwegen
en Pakistan verschillen namelijk veel van elkaar. Sociale controle is in de Pakistaanse
gemeenschap belangrijk.
A. Geef een voorbeeld van sociale controle in jouw omgeving.
B. Wat betekent de titel What Will People Say volgens jou?
C. Wat zijn volgens jou de grootste verschillen tussen Pakistan en West-Europa? Noem er
twee.
Vraag 2. In gemeenschappen spelen sociale
normen een grote rol. Dit betekent dat je soms
je keuzes moet aanpassen aan de normen van
je gemeenschap. In de film ga je zien dat Nisha’s
ouders keuzes voor haar maken die een grote
invloed hebben op haar leven. In de Nederlandse
samenleving spelen sociale normen ook een rol,
tegelijkertijd wordt er ook veel waarde gehecht
aan de vrijheid om zelf keuzes te maken. Zoals
welke opleiding je gaat doen, welke kleding je
draagt, met wie je omgaat, met wie je een relatie
hebt en op wie je stemt tijdens de verkiezingen.
A. Hoe belangrijk vind jij het om over deze vijf
onderwerpen je eigen keuzes te maken?
B. In welke mate wordt jouw keuze over deze
vijf onderwerpen beïnvloed door jezelf of 		
anderen?
C. Heeft iemand ooit voor jou een keuze 		
gemaakt die jouw leven heeft beïnvloed?
Vraag 3. In onze samenleving hebben jongeren veel keuzes en mogelijkheden. Doordat er
zoveel keuzes en mogelijkheden zijn, zijn jongeren bang om de verkeerde keuzes te maken.
Waardoor ze soms stress krijgen. Herken jij je in deze situatie? Ben jij soms bang om de verkeerde keuzes te maken? Leg uit.

Vraag 4. Veel mensenrechten gaan over het
bepalen van je eigen lot en het maken van
eigen keuzes. Hieronder vind je er vier. Welke
vind jij het belangrijkst? Kies er twee en leg uit
waarom.
Artikel 1: Iedereen wordt vrij en met 		
dezelfde rechten geboren.
Artikel 5: Je hebt recht op leven, vrijheid en
veiligheid
Artikel 7: De wet is voor iedereen gelijk.
Artikel 16: Je mag trouwen met wie je wilt.

Na de film
In What Will People Say staan de volgende thema’s centraal: sociale controle en normen, corruptie en eerwraak. De onderstaande vragen gaan over deze thema’s.
Vraag 5. Evaluatie van de film
A. Wat vond je van de film? Noem twee momenten die je het indrukwekkendst vond.
B. Wat zou jij hebben gedaan als je in Nisha’s schoenen had gestaan?
C. Kun je de reactie en keuzes van Nisha’s ouders begrijpen? Waarom wel/niet?
Vraag 6. In de film heb je gezien dat sociale controle een grote rol speelt in de Pakistaanse
gemeenschap.
A. Wat heeft de titel What Will People Say te maken met sociale controle?
B. Kun je een voorbeeld van sociale controle uit de film noemen?
Vraag 7. Hoe zou jij Nisha’s leven aan het einde van de film uit laten zien? Bedenk een korte
vervolgscène waarin je de volgende stap van Nisha’s leven laat zien.

Woordenlijst
Sociale normen - regels vanuit de omgeving, die
bepalen hoe jij je zou moeten gedragen.
Sociale controle - zorgt ervoor dat mensen zich
aanpassen en zich op een bepaalde manier
gaan gedragen, omdat dat van de groep, waar
zij deel van uitmaken, verwacht wordt.
Corruptie - is een verschijnsel waarbij iemand in
een machtspositie gunsten verleent in ruil voor
een wederdienst (bijvoorbeeld geld).
Eerwraak - is het zuiveren van de familie-eer
door moord op degene die ervoor heeft gezorgd
dat de familie eerverlies heeft geleden.

