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Nieuwe media veranderen de relatie 
consumenten - verkopers radicaal 

• M-Pesa  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nEZ30K5dBWU


 
Het effect op de relatie tussen Staat en 

Burger lijkt minder verstorend 
  

Wanneer burgers sociale media gebruiken om 
tegen de staat te zeggen: 
 
• Wij willen toegang tot schoon water 

 
 Wanneer zij de taal van gerechtigheid en 
dialoog gebruiken! 

 
 
 

 



 
Maar in conflict situaties  
tussen Staat en Burger … 

  
 
 



… in Athene 



… in Istanbul 



… in Istanbul 



… in Cairo 



… in Mtwara 



… in Nairobi 



 
Het effect op de relatie Staat en Burger 

is meer verstorend 
  

Wanneer de Burgers sociale media gebruiken 
om tegen de Staat te zeggen: 

– Mubarak leave! 
– Que se vayan todos! Get out! 
– No!  
 

 Wanneer zij de taal van Basta! gebruiken 
 
 

 



NO 



Madrid – Que se vayan todos! 



Athene - Es hora de que se vayan! 



Mubarak leave ! 



 
Het effect op de relatie tussen Staat en 

Burger is meer verstorend 
  

Wanneer de Burgers sociale media gebruiken 
om tegen de Staat te zeggen : 

– Mubarak leave! 
– Que se vayan todos! Get out! 
– No!  
 

 Dan laten sociale media politieke actie toe 
 
 

 



Egypte 

Wij willen vrijheid van meningsuiting! 





Yemen 

Ik zie je! En iedereen kan je zien! 



Rio de Janeiro 

Ik zie! En iedereen kan zien! 



Istanbul 

Ik heb een mobieltje. Ik ben veilig! 



Madrid 

Ik zie je! En iedereen kan je zien! 



Madrid 

Ik zie jullie! … Maar wij zien jou ook! 



Egypte “defriends” Mubarak 



Cairo 

Ik heb een mobieltje. Ik ben veilig! 



Athene 

Dit is mijn straat! 
Ik heb een mobieltje. Ik ben veilig! 



 
• Sociale media hebben een belangrijke rol 

gespeeld tijdens deze conflicten  
 
 

• En sociale media domineerden de analyse (!) 
van de gebeurtenissen 

 



Een Twitter Revolutie? 



Sociale media revolutie? 



Van politieke actie naar Censuur 

 
• Sociale media creëren ‘modaliteiten voor 

politieke actie’ maar … 
 

• … ze creëren ook nieuwe vormen van 
regulering van de burgers door de staat 



Censuur: Twitter & Youtube 



Twitter – Censuur in Turkije 



Internet – Censuur in Egypte 



Oekraïne 

Vertaling van het SMSje: 
“Geachte abonnee, u wordt geregistreerd als deel-  
nemer aan een verstoring van de openbare orde” 

De staat zegt tegen de burger:  
Wij weten wie je bent, waar je bent en wat je doet! 



Andere krachtige talen voor politieke 
actie … 

 
 

• De taal van de Vlag 
 

• Heeft niets te maken met sociale media! 
 



Istanbul 

Dit is mijn land ! 



Rio de Janeiro 

Dit is mijn land ! 



Beijing 

Dit is mijn land ! 



Athene 

Dit is mijn land ! 



Cairo 

Dit is mijn land ! 



De alomtegenwoordige vlag in de 
conflicten 

 
De demonstranten spreken als burgers. Ze 
beweren de Natie te zijn ! 
 
De burgers ontkennen de macht van het huidige 
regime om als de Natie te spreken 
 

 



Andere krachtige talen voor politieke 
actie …… 

 
 

• De taal van de Clown activist 
 

• Niets te maken met social media! 
 



London 



London 



Berlin 



De taal van de clown activist 

 
• De Burger weigert de taal van de Staat te spreken 

= de taal van het geweld 
 
• De Burger gebruikt haar eigen nieuwe taal  

 
• De Burgers dagen de officiële taal uit, trekken de 

taal die voor de Staat acceptabel en logisch is in 
twijfel.  



Conflict-situaties Burger-Staat 

Burger  Staat 
• De burger gebruikt de taal der 

gerechtigheid tegen de Staat  
 

• De burger gebruikt de taal van 
Basta! tegen de Staat  
 

• De burger gebruikt de taal van 
de vlag 
 

• De burger gebruikt de taal van 
de clown activist 
 

Effect van sociale media 
• Minder verstorend 

 
 

• Meer verstorend 
 
• Effect? 

 
 

• Effect? 



Workshop Vragen 

 
• Welke andere talen voor politieke actie kunt u 

bedenken? 
• Wat zou het effect van sociale media hierin 

kunnen zijn? 
 

Sources of inspiration for this presentation: 
David Graeber, Akshay Khanna, James C. Scott 
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