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Welke uitspraken onderaan dit blad bevestigen of weerleggen stelling 1 en 2? Schrijf het nummer 

van de uitspraken op de juiste plaats in de tabel. 

Stelling 1Stelling 1Stelling 1Stelling 1    

“Jongeren willen tegenwoordig alles hebben en liefst zo snel mogelijk. Hun verwachtingen over 

het leven liggen te hoog en daarom zijn ze zo snel ontevreden.” 

 

Uitspraken die deze stelling bevestigen? Uitspraken die deze stelling weerleggen? 

  

 

Stelling 2Stelling 2Stelling 2Stelling 2    

“Jongeren spelen een belangrijke rol in protesten. Als zij niet mee op straat komen, is de kans 

op succes op lange termijn zeer klein, want zij vormen de toekomstige bevolking.” 

 

Uitspraken die deze stelling bevestigen? Uitspraken die deze stelling weerleggen? 
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5. De wereldwijde politieke onrust heeft één rode draad: 
de onmacht van overheden om te voldoen aan de steeds 

hogere verwachtingen van de nieuwe, vooral jonge 
middenklasse. Deze jonge twintigers en dertigers met een 
bovengemiddeld inkomen en opleiding komen op straat. 
Hun voornaamste wapens: hippe sociale media zoals 
Twitter en Facebook, waarmee ze in snel tempo hun 

opstandige boodschap verspreiden. 

De Standaard, 13/07/2013 

6. De jongere generatie Europese werknemers is veeleisender, 
en verwacht hogere verloning. Maar het is niet verwonderlijk 

dat loon belangrijker is geworden. De levensstandaard 
verminderde voor heel wat mensen, waardoor steeds meer 
werknemers moeten bezig zijn met het managen van hun 

budget. 
 

Jenny Merry, HR- & consultancydienstverlener Aon Hewitt 

4. Of het nu Brazilië, Turkije, Egypte, Griekenland of 
Bulgarije is, vaak zijn vriendjespolitiek en politieke 
connecties de enige manier om aan een job te 
raken of op te klimmen op de maatschappelijke 
ladder. Zeker in de overbevolkte steden, waar de 
hoger opgeleide jongeren massaal toestromen op 

zoek naar een job en een beter leven.  
 

De Standaard, 13/07/2013 

2. Jongeren die op straat komen voor meer sociale gelijkheid 
moeten erover waken dat ze niet voor de kar gespannen worden 
van oude politieke elites, die na vorige protesten – vooral van 

de armere bevolking – van de macht werden verdreven. 
 

Dries Lesage, Docent Internationale Politiek UGent 

1. De groeiende jonge middenklasse wil niet alleen 
financiële zekerheid voor de eigen familie. Nu ze met 

honderden miljoenen uit de armoede zijn getild, 
verwachten ze dat ze blijven vooruitgaan. Ze eisen 
politieke inspraak en kansen om zichzelf sociaal te 

ontplooien. 
 

Francis Fukuyama, Amerikaans schrijver, politicoloog & filosoof 

3. Dat net de jeugd de straat op trekt, is geen toeval. Dat is zo in elke 
revolutie. Ouderen gaan sowieso geen kasseien uit de grond trekken of 
kat-en-muis spelen met het waterkanon. Het gebrek aan jongeren is 

bijvoorbeeld een van de redenen waarom in Rusland de protestbeweging 
is doodgebloed. Het is trouwens de jonge middenklasse die iets te 

verliezen heeft en daardoor politiek steeds bewuster en actiever wordt.  
 

Rik Coolsaet, Prof Internationale Politiek, UGent 
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Welke uitspraken onderaan dit blad bevestigen of weerleggen stelling 1 en 2? Schrijf het nummer 

van de uitspraken op de juiste plaats in de tabel. 

Stelling 1Stelling 1Stelling 1Stelling 1    

“Jongeren zijn vandaag de grootste slachtoffers van de politieke en economische systemen die 

de ongelijkheid doen groeien. Zij zullen de eerste generatie zijn die het met minder moet doen 

dan hun voorgangers en dat zorgt voor ontevredenheid.” 

 

Uitspraken die deze stelling bevestigen? Uitspraken die deze stelling weerleggen? 

  

    

Stelling 2Stelling 2Stelling 2Stelling 2    

“Jongeren zijn naïef als ze denken dat ze de wereld kunnen veranderen door op de barricades te 

gaan staan. Wie echt iets wil veranderen, moet in de politiek gaan.” 

 

Uitspraken die deze stelling bevestigen? Uitspraken die deze stelling weerleggen? 
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Bulgarije is, vaak zijn vriendjespolitiek en politieke 
connecties de enige manier om aan een job te 
raken of op te klimmen op de maatschappelijke 
ladder. Zeker in de overbevolkte steden, waar de 
hoger opgeleide jongeren massaal toestromen op 

zoek naar een job en een beter leven.  
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2. Jongeren die op straat komen voor meer sociale gelijkheid 
moeten erover waken dat ze niet voor de kar gespannen worden 
van oude politieke elites, die na vorige protesten – vooral van 

de armere bevolking – van de macht werden verdreven. 
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1. De groeiende jonge middenklasse wil niet alleen 
financiële zekerheid voor de eigen familie. Nu ze met 

honderden miljoenen uit de armoede zijn getild, 
verwachten ze dat ze blijven vooruitgaan. Ze eisen 
politieke inspraak en kansen om zichzelf sociaal te 
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3. Dat net de jeugd de straat op trekt, is geen toeval. Dat is zo in elke 
revolutie. Ouderen gaan sowieso geen kasseien uit de grond trekken of 
kat-en-muis spelen met het waterkanon. Het gebrek aan jongeren is 

bijvoorbeeld een van de redenen waarom in Rusland de protestbeweging 
is doodgebloed. Het is trouwens de jonge middenklasse die iets te 

verliezen heeft en daardoor politiek steeds bewuster en actiever wordt. 
  

Rik Coolsaet, Prof Internationale Politiek, UGent 


