
 WIE NEEMT DE  
 BESLISSINGEN? 

1 



WIE NEEMT DE 
BESLISSINGEN? 

Je moet proberen te overleven op het eiland. 
Er moeten veel beslissingen worden genomen. 
Waar slaapt iedereen: op het zachte zand of in 
het hoger gelegen bos? Wie zorgt er voor eten 
en wie bouwt een kamp? Wie maakt een vuur? 

Je hoort het al: veel vragen, en veel mogelijke 
oplossingen. Je moet dus samen met je mede-
eilandbewoners een keuze maken: wie neemt  
 de beslissingen  op het eiland?

Het gaat hier niet over 
stemrecht. Je moet een keuze 
maken over leiderschap en de 
leidersfiguur:  is er één of geen 
leider? Zijn we allen leider, of 
slechts enkelen van ons? 

!
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WIE NEEMT DE BESLISSINGEN? 
ÉÉN PERSOON

Eén persoon neemt alle beslissingen. Deze persoon 
is dus de  enige leider  van alle overlevenden. Zij 
moeten zich neerleggen bij de beslissingen van de 
leider, of ze het nu een goede beslissing vinden of niet.

Je kiest voor één leider, omdat dat de gemakkelijkste 
en snelste manier is om de boel draaiende te houden. 
Of omdat die ene persoon nu eenmaal de mooiste/
slimste/sterkste/… is, en daardoor de meest geschikte 
persoon om de rest te leiden.
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WIE NEEMT DE BESLISSINGEN? 
EEN GROEP

Eén persoon laten beslissen over alles, dat vind je te 
riskant. Maar met alle overlevenden samen beslissen, 
dat vind je dan weer te moeilijk.  Een kleine  
 groep laten beslissen voor iedereen is een goede  
 tussenoplossing. 

De kleine groep eilandbewoners neemt dus alle 
beslissingen voor iedereen. Niet iedereen moet 
voortdurend zijn mening geven. Dat is af en toe wel 
gemakkelijk; je hoeft zo niet na te denken over alles. 
De leden van het groepje worden gekozen door alle 
overlevenden.
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WIE NEEMT DE BESLISSINGEN? 
NIEMAND

Niemand neemt beslissingen.  Iedereen doet  
 gewoon lekker waar hij zin in heeft.  Wil jij op dat 
natte zand slapen? Prima. Geen zin om te koken? Je 
doet maar. Je beslist enkel voor jezelf en hoeft verder 
geen rekening te houden met de anderen. De anderen 
hoeven uiteraard ook geen rekening te houden met 
jou.
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WIE NEEMT DE BESLISSINGEN? 
ALLEMAAL

Alle beslissingen worden aan iedereen voorgelegd. 
Iedereen krijgt dus de kans om te kiezen voor wat hij/
zij het liefste wil. De groep met de meeste aanhangers 
(= de meerderheid), zal de beslissing nemen. De 
minderheid moet daarmee akkoord gaan.  
 Je moet dus je stem laten horen,  of je dat nu wilt of 
niet.



 HOE  
 NEMEN WE DE  
 BESLISSINGEN? 

2 



HOE NEMEN WE DE 
BESLISSINGEN?

Beslissingen nemen, dat kan op verschillende 
manieren gebeuren. Samen met je mede-
eilandbewoners moet je kiezen  op welke  
 manier de beslissingen worden genomen. 

Met andere woorden: 
 welk politiek systeem verkies je? 
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HOE NEMEN WE DE BESLISSINGEN? 
LOTJE TREK

Om een beslissing te nemen, worden alle mogelijke 
oplossingen op papiertjes geschreven. De 
verschillende stukjes papier worden daarna in een 
zak gestoken.  Iemand trekt daarna één stukje 
papier uit de zak,  met daarop de oplossing die zal 
worden toegepast.
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HOE NEMEN WE DE BESLISSINGEN? 
REFERENDUM

Bij een  referendum  krijgen alle eilandbewoners 
een stukje papier, waarop ze ‘voor’ of ‘tegen’ kunnen 
aanduiden. Dat betekent dus dat elke eilandbewoner 
mag beslissen of hij/zij voor of tegen een bepaald 
voorstel is. De optie met de meeste stemmen wint.
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HOE NEMEN WE DE BESLISSINGEN? 
VERTEGENWOORDIGERS 
ONDERHANDELEN

Om de beste beslissingen voor de meeste mensen 
te nemen,  komen de vertegenwoordigers van 
de eilandbewoners regelmatig samen.  Deze 
vertegenwoordigers functioneren eigenlijk een 
beetje zoals woordvoerders; zij spreken in naam van 
een groepje eilandbewoners dat dezelfde mening 
deelt. Zo’n vertegenwoordiger zal hen letterlijk 
vertegenwoordigen.

De vertegenwoordigers onderhandelen met elkaar. 
Elke vertegenwoordiger verdedigt de mening 
van zijn groep mensen. De beslissingen die de 
vertegenwoordigers nemen, zijn meestal het gevolg 
van een compromis.
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HOE NEMEN WE DE BESLISSINGEN? 
DE LEIDER BESLIST

Omdat alle beslissingen genomen worden door de 
leider, is er helemaal  geen nood aan een methode  
om beslissingen te nemen. Jij hebt namelijk geen 
keuze. Kritiek op de beslissingen van de leider worden 
niet geduld. 
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WELKE RECHTEN  
HEB JE?

Je woont nu al een paar dagen op het eiland. De 
eerste ruzies ontstaan. Sommige overlevenden 
zijn slecht te been na de crash en kunnen niet 
aan de kokosnoten, wat ze oneerlijk vinden. 
En Jasmine besloot zomaar eventjes dat de 
snurkers niet langer mogen slapen onder het 
afdak van palmbladeren. Zo gaat dat niet! 

Tijd om te bepalen welke rechten iedereen 
heeft.
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WELKE RECHTEN HEB JE? 
GEEN RECHTEN / BEPERKT GROEPJE

Er zijn  geen rechten  die gelden voor iedereen. Dat 
betekent dat je voor jezelf moet zorgen want er is 
niemand die jouw rechten zal verdedigen. Maar, dat 
betekent ook dat je de vrijheid van anderen niet moet 
respecteren. Iedereen doet gewoon waar hij zin in 
heeft.

Het beperkte groepje op het eiland dat meer geluk 
heeft, of sterker en slimmer is, geeft zichzelf wél 
rechten. Zij nemen het meeste en het beste voedsel, 
het water, en zij slapen op de beste plaatsen.
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WELKE RECHTEN HEB JE? 
BASISRECHTEN

Op je eiland gelden  enkele basisrechten  voor 
iedereen. Dat betekent dat iedereen het recht heeft 
op leven en het recht op voeding. Daarnaast heeft 
iedereen recht op enkele basisgoederen en -diensten. 
Er moet dus een school en een ziekenhuis gebouwd 
worden, en een systeem voor voedselvoorziening 
georganiseerd worden.
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WELKE RECHTEN HEB JE? 
BASISRECHTEN EN BESCHERMING

Niet alleen heeft iedereen de basisrechten, zoals 
het recht op leven en het recht op voedsel. Iedereen 
heeft  ook recht op bescherming  tegen slechte 
arbeidsomstandigheden, tegen willekeurige straffen 
of arrestaties, tegen mishandeling, uitbuiting en 
foltering... 
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WELKE RECHTEN HEB JE? 
BASISRECHTEN, BESCHERMING EN 
PARTICIPATIE

Je beschikt over de basisrechten, het recht op 
bescherming tegen allerlei bedreigingen, en het recht 
om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Je 
mag vrij je mening uiten en je kunt mee beslissen.  
 Je bent een volwaardig lid van de maatschappij. 
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WIE HEEFT WELKE 
MACHT?

Om samen te leven zijn er regels nodig. Anders 
komt Thomas er zomaar mee weg dat hij 
je kokosnoten gestolen heeft! Je moet dus 
beslissen:

 ! wie de regels maakt  
(= de wetgevende macht)

 ! wie de regels uitvoert  
(= de uitvoerende macht)

 ! wie controleert of de regels worden 
nageleefd (= de rechterlijke macht)

Kortom: bij wie ligt de macht?

Opgelet! Denk goed na: aan wie wil 
je de macht geven? Want macht is 
fijn, maar ook gevaarlijk. Machtige 
mensen kunnen die macht ook 
misbruiken, en dat kan zowel in jouw 
voordeel als in jouw nadeel zijn.



 WIE HEEFT  
 WELKE MACHT? 

 ÉÉN PERSOON OF  
 EEN KLEIN GROEP 

4 1



WIE HEEFT WELKE MACHT 
ÉÉN PERSOON OF EEN KLEIN GROEP

Eén persoon of een kleine groep maakt de regels, 
voert ze uit en controleert of de regels worden 
nageleefd. Deze ene persoon of die ene groep 
spreekt ook straffen uit wanneer anderen zich niet 
aan de regels houden. Als je het niet eens bent met 
die regels, dan is dat jammer voor jou. Je hebt er 
niets over te zeggen. Als je gaat klagen, dan kom je 
bij die ene persoon of die ene groep terecht. Die ene 
persoon of die ene groep bepaalt jouw straf als je de 
regels overtreedt.  
 Alle macht ligt in de handen van één persoon of  
 één groep. 
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WIE HEEFT WELKE MACHT? 
IEDEREEN

Iedereen maakt samen regels, voert ze samen uit 
en controleert samen of ze worden nageleefd. Dat 
betekent dat je veel zal moeten overleggen met de 
andere eilandbewoners. Want misschien wil Robin wel 
een wet die het jagen op krabben verbiedt. Maar wat 
als jij juist vindt dat er meer moet gejaagd worden op 
krabben?  Je zal compromissen moeten sluiten  
 met de andere eilandbewoners.  Als je de regels 
overtreedt, komt iedereen samen om de straf te 
bepalen. En hopelijk is de groep dan niet te streng 
voor jou.
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WIE HEEFT WELKE MACHT? 
EEN GEDEELDE MACHT

 De macht wordt verdeeld.  Eén groep is 
verantwoordelijk om de regels te maken, een andere 
groep moet de regels uitvoeren en een derde groep 
moet controleren of de regels gevolgd worden. Deze 
derde groep moet ook eventueel een straf uitspreken 
wanneer de regels niet worden gevolgd. 

De drie groepen werken onafhankelijk van elkaar; 
de ene groep mag zich niet bemoeien met het 
werk van de andere. Daarom zijn er rechtbanken. 
Deze rechtbanken kijken naar de wet en naar de 
feiten. Ze volgen  een aantal belangrijke principes: 
iedereen is onschuldig, tot het tegendeel bewezen is. 
Iedereen heeft het recht om zich te verdedigen. De 
rechtbanken spreken zich uit over schuld of onschuld, 
op basis van de wet.
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WIE HEEFT WELKE MACHT? 
NIEMAND

Niemand maakt regels. Er zijn dus ook geen regels om 
uit te voeren of te controleren.  Iedereen doet waar  
 hij zin in heeft.  Worden je kokosnoten gestolen? 
Pech, want er is niemand die je kan helpen. Steel je 
zelf iemands kokosnoten? Handig, want er is niemand 
die je zal vervolgen. 


