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Abstract 

De sociale media worden enorm populair en maken deel uit van onze dagelijkse activiteiten. 

Nieuwe media veranderden ook  enorm het actie voeren. In de actualiteit zijn diverse 

voorbeelden te vinden van het gebruik én de kracht van de sociale media. Ze worden gebruikt 

voor onder andere ontwikkelingsdoeleinden en als bijdrage  aan oplossingen  voor sociale 

problemen zoals bijvoorbeeld educatie. Vanuit deze visie ontstond mijn onderzoeksvraag:  

kan online activisme voor offline verandering zorgen?  

Als case studie onderzoek ik het unieke sociale media gebruik van koningin Rania van 

Jordanië dat bijdraagt tot het unieke medialandschap in Jordanië. Mijn case studie is een 

toepassing van de mediation theorie. Deze theorie focust op het interactieve gebruik van 

nieuwe media om de samenleving te wijzigen. Koningin Rania gebruikt haar sociale media 

kanalen om haar agenda‟s te promoten, aandacht te trekken voor ontwikkelingsdoeleinden en 

te converseren met de bevolking. Ze probeert op haar specifieke manier een stille en 

vreedzame revolutie teweeg te brengen in het onderwijs.  

Via kwalitatieve interviews met verscheidene mensen, een participatieve observatie van 

koningin Rania‟s online media en bezoeken aan verscheidene onderwijsprojecten heb ik een 

zo nauwkeurig mogelijk beeld geschetst van het gebruik en de resultaten van haar sociale 

media activisme. Het is belangrijk om de effecten van de online wereld op de offline wereld te 

bestuderen, want als online activisme bijdraagt aan een oplossing voor sociale problemen 

kunnen meer projecten online in het leven worden geroepen waarbij mensen gemobiliseerd 

worden, de bewustwording verhoogd wordt en steun kan verworven worden.  

Koningin Rania, als  celebrity, gebruikt sociale media op een  atypische wijze. Toch is haar 

online activisme een heuse meerwaarde voor haar initiatieven. Ze draagt bij tot een betere 

educatie door op haar online kanalen haar initiatieven rond onderwijs te promoten waardoor 

het onderwijs in Jordanië kan verbeteren. Mijn onderzoeksvraag werd dus positief 

beantwoord.  
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1. Inleiding 

Het nieuws speelt zich niet langer af rond de kerktoren. Naast onze offline wereld, hebben we 

nu ook een groeiende online wereld waar online activisme mensen kan informeren en 

mobiliseren. Door de huidige informatierevolutie is de wereld een „global village‟ geworden 

(Al-Olayan, 2006, 578). Een computer- en internetaansluiting zijn voldoende om op de hoogte 

te zijn over wat zich afspeelt niet alleen in je eigen land, maar in de hele wereld. Het World 

Wide Web biedt een waaier aan mogelijkheden om met één muisklik je boodschap, 

gedachten, verlangens of kritiek de wereld rond te sturen (Lievrouw, 2011, 214). De laatste 

jaren domineren vooral sociale media zoals Facebook, Twitter, Flickr en YouTube meer en 

meer het internetlandschap. Ze groeien enorm naar gebruik en hun populariteit stijgt tot 

ongekende hoogtes. Er ontstaat zoiets als „smart mobs‟: sociale activisten die deze digitale 

media gebruiken om activisme te voeren en veranderingen te brengen in de offline wereld. 

Waarom willen mensen zoveel kracht en invloed toeschrijven aan sociale media? Omdat ze 

dan eindelijk een geldig excuus hebben voor de vele uren die ze doorbrengen achter hun 

computerscherm? Ik denk dat het meer is dan dat. Sociale media zijn daadwerkelijk krachtige 

instrumenten die door de juiste personen met het juiste doel voor het positieve benut kunnen 

worden. Ik onderzoek in deze thesis hoe koningin Rania nieuwe media zoals Twitter, 

Facebook, YouTube en Flickr gebruikt om activisme te voeren voor ontwikkelingdoeleinden. 

Mijn onderzoeksvraag is: kan online activisme voor offline verandering zorgen? Kan online 

activisme via sociale media bijdragen aan een oplossing voor sociale problemen zoals binnen 

educatie? Het is dus belangrijk om de effecten van de online wereld op de offline wereld te 

bestuderen.  

 

De belangrijke rol en kracht van nieuwe media werden de voorbije maanden geïllustreerd in 

de revoluties, onrust en protesten in het Midden-Oosten. Via Facebook en Twitter riep men op 

tot betogingen en er werd massaal gemobiliseerd voor een doel, namelijk hervorming. Het 

Midden-Oosten is een regio die, zeker na de 9/11 aanslagen in New York, door velen wordt 

geassocieerd met negatieve zaken zoals terrorisme, achteruitgang en onderontwikkeling. Met 

deze thesis wil ik een ander licht werpen op dit gebied en vooral op Jordanië als modern en 

vooruitstrevend land. Jordanië kent ongeveer 1,642 miljoen internetgebruikers en met een 

bevolkingsaantal van ongeveer 6,5 miljoen nemen ze hiermee een 78
ste

 plaats in op een 

wereldranglijst van internetgebruikers. België staat op de 36
ste

 plaats (CIA
1
, 2011). Jordanië 

speelt ook een progressieve rol in sociale media met de koningin Rania Al-Abdullah die haar 

digitale vingerafdrukken achterlaat over het hele internet. Daarom vormt zij het onderwerp 

van mijn case studie: ze is één van de meest invloedrijke leiders in sociale media (Digital 

Daya
2
, 2010, oktober). Ze is enorm actief in sociale media met haar eigen website, Twitter 

account, YouTube kanaal, Facebook pagina en Flickr site. Rania gebruikt sociale media om 

                                                 

1
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/rankorder/2153rank.html?countryName=Jordan&countryCode=jo&regionCode=mde&rank=78#jo 
2
 http://www.digitaldaya.com/pdf/digitaldaya_world_leaders_twitter.pdf 
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haar agenda te promoten en de aandacht te vestigen op ontwikkelingsproblemen. Haar grote 

passie is onderwijs, ze wil dat elk kind in de wereld een kwalitatieve educatie geniet. Het doel 

van haar online activisme is offline effecten en verandering creëren. Voorbeelden van haar 

projecten zijn: op lokaal niveau Madrasati waarbij scholen in slechte staat worden 

gerenoveerd en op globaal niveau 1Goal. Dit laatste voorbeeld was een online petitie naar 

aanleiding van de wereldbeker voetbal 2010 waarbij men handtekeningen inzamelde om alle 

kinderen achter de schoolbanken te krijgen.  

 

De koningin van Jordanië wil dus zelf een stille en vreedzame revolutie teweegbrengen in het 

onderwijs. Ze gebruikt hiervoor dezelfde middelen als de betogers in de straten van Tunesië 

en Egypte, namelijk sociale media. Onderzoek naar sociale media die steeds meer een cruciale 

rol spelen in onze samenleving is noodzakelijk. Men moet zich bewust zijn van de kracht en 

de mogelijkheden, maar ook van de zwaktes en nadelen van deze middelen. Pas dan kan men 

sociale media gebruiken om de eigen agenda‟s te promoten en de goede zaak te bevorderen. 

Ik wil een duidelijk en volledig beeld schetsen van de functie, impact en effectiviteit van 

nieuwe media in sociale ontwikkeling.  

 

In deze thesis bekijk ik eerst de sociale media in het algemeen: de kenmerken zoals interactie, 

de voor-en nadelen, hun rol in de Arabische Lente en hun gebruik als platform voor activisme. 

Daarna spits ik me toe op de opkomst van het internet en sociale media in Jordanië. Het land 

heeft een uniek medialandschap en speelt een vooruitstrevende rol in de regio op het vlak van 

ICT. Ik heb het over persvrijheid, internetpenetratie, de dubbelzinnige houding van de 

overheid ten aanzien van sociale media en het internetgebruik van Jordaniërs. Om tenslotte 

over te gaan tot mijn case studie over koningin Rania en hoe zij haar sociale media kanalen 

gebruikt met als doel haar projecten en organisaties in het onderwijsveld te promoten. Ik geef 

eerst wat meer informatie over de koningin zelf en over haar inzet voor onderwijs in en buiten 

Jordanië. Ze is gedreven om elk kind achter de schoolbanken te krijgen, daarom ligt mijn 

focus op het project educatie. Daarna ga ik over tot de methodologie, mijn veldwerk en de 

resultaten. Aan de hand van interviews met mensen uit verschillende categorieën, bezoeken 

aan tal van projecten en plaatsen, en participatieve observatie wil ik een gedetailleerd inzicht 

geven in de mobilisatie, veranderingen, uitkomsten en effecten die koningin Rania‟s sociale 

media creëren in het algemeen en meer specifiek op het vlak van onderwijs. Ik analyseer haar 

sociale media gebruik: wat wil ze bereiken, tot wie richt ze zich, is ze succesvol, krijgt ze 

kritiek, gebruikt ze de media op de juiste manier etc.? In het bijzonder onderzoek ik hoe en in 

welke mate koningin Rania‟s online activisme voor haar organisaties echt offline verandering 

brengt. 

 

Ik situeer mijn thesisonderzoek in het kader van de mediation theorie. De mediation theorie 

bestaat uit de voortdurende, elkaar vormgevende relatie tussen het gebruik van 

communicatietechnologieën zoals Twitter (reconfiguratie) en hun communicatieve actie 

(remediatie) die voor sociale verandering zorgt (Lievrouw, 2011, 231). De theorie focust op 

wat mensen doen met media en hoe ze deze op een interactieve manier gebruiken om de 

samenleving te wijzigen (Lievrouw, 2011, 229, 3-5).   
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Als mijn onderzoeksvraag positief wordt beantwoord en online activisme dus daadwerkelijk 

bijdraagt aan een oplossing voor sociale problemen, kunnen meer projecten online in het 

leven worden geroepen om mensen te mobiliseren, bewustwording te verhogen en steun te 

verwerven. Koningin Rania kan het voorbeeld worden als invloedrijke leider op het internet. 
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2. Sociale media 

„New roads are being built at tremendous speed and yet we hardly notice. After all the 

countryside is not being cleared by bulldozers and covered with rails, canals or 

asphalt. These roads are for information and communication.‟ van Dijk (2006, 1) 

„This age and this era if you‟re not on the social media you are nowhere. It‟s part of 

life, part of a new style.‟ Prof. Zaid Eyadat
3
 

Wereldwijd zijn meer dan twee miljard mensen verbonden met het internet. Sociale media 

hebben pornografie van de troon gestoten als belangrijkste reden om online te gaan. In 2009 

ontmoetten in Amerika zelfs één op acht gehuwde koppels elkaar via sociale media (Internet 

World Stats
4
, 2011, 31 maart; YouTube

5
, 2011, 15 maart; YouTube

6
, 2011, 25 maart; 

Mislove, Marcon, Gummadi, Druschel & Bhattacharjee, 2007; Acquisti & Gross, 2006). 

Wanneer ik spreek over sociale media in deze thesis heb ik het vooral over: Facebook, 

Twitter, YouTube en Flickr. Sociale media winnen enorm aan populariteit de laatste jaren. 

Terwijl de radio 38 jaar, televisie 13 jaar en internet 4 jaar nodig hadden om aan 50 miljoen 

gebruikers te geraken; slaagde Facebook erin om in minder dan één jaar de kaap van 200 

miljoen te bereiken (YouTube
7
, 2011, 25 maart). Vooral jongeren zien sociale media als 

onderdeel van hun dagelijkse leven (Lenhart, Madden, Rankin Macgill & Smith, 2008; Boyd 

& Ellison, 2007, 210). Maar ook de oudere generatie, bedrijven, overheidsdiensten, sociale 

bewegingen, politici en traditionele media stappen mee in deze nieuwe trend (Kaplan
 
& 

Haenlein, 2010; Lenhart, Purcell, Smith & Zickuhr, 2010, 2; Madden, 2010, 1; Mellor, Ayish, 

Dajani & Rinnawi, 2011, 140). Amir-Basel Shihadeh
8
 wijt dit laatste aan het feit dat deze 

media heel effectief zijn.  

 

Als Facebook een land was, dan zou dit het derde grootste ter wereld zijn (YouTube
9
, 2011, 

13 april). Facebook heeft  immers meer dan 750 miljoen accounts, we spenderen 700 biljoen 

minuten en delen 30 biljoen stukken inhoud  per maand op deze sociale netwerksite 

(Facebook
10

, 2011). Op Twitter worden dagelijks 100 miljoen tweets verstuurd door 190 

miljoen gebruikers. Bijna 2 uur videomateriaal wordt iedere seconde geüpload op YouTube 

en bekeken door 2 biljoen mensen per dag. Je zou bijna duizend jaar moeten worden om al 

deze video‟s op YouTube te kunnen bekijken. De museumcollectie van het beroemde Louvre 

met 300 000 objecten is klein bier vergeleken met Flickr waar ruim 3 biljoen foto‟s op staan 

                                                 

3
 Professor Zaid Eyadat, interview, 25/04/2011 

4
 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

5
 http://www.youtube.com/watch?v=KOYbnbXHR6U&feature=related 

6
 http://www.youtube.com/watch?v=QSQrNUrGFr0&feature=related 

7
 http://www.youtube.com/watch?v=QSQrNUrGFr0&feature=related 

8
 Amir-Basel Shihadeh, interview, 29/04/2011 

9
 http://www.youtube.com/watch?v=r7Oh9TIpzhY 

10
 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
http://www.youtube.com/watch?v=KOYbnbXHR6U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QSQrNUrGFr0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QSQrNUrGFr0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=r7Oh9TIpzhY
http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
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(Kaplan
 
& Haenlein, 2010). Bovendien worden elke minuut maar liefst 3000 foto‟s op Flickr 

gepost (YouTube
11

, 2011, 13 april; YouTube
12

, 2011, 3 maart).  

 

Sociale media veranderen de klassieke top-down eenrichtingscommunicatie van traditionele 

media in multiple way communicatie en  interactieve dialogen (Sakr, 2007, 71; Zweiri & 

Murphy, 2011; Lewis, Pea & Rosen, 2010, 6; McConnell & Huba, 2007). Het media publiek 

en consumenten zijn nu ook media gebruikers en deelnemers geworden (Lievrouw, 2011, 1). 

Interactiviteit en participatie zijn belangrijke elementen als men wil dat media een rol spelen 

in het creëren van verandering in de echte wereld. De klassieke media engageren hun publiek 

enkel op een receptieve manier, terwijl sociale media met hun interactie de stap naar 

participatie veel kleiner maken. Interactie is namelijk al een actie op zich, wat de gebruikers 

dus aanmoedigt om ook meer betrokken te zijn in real life actie (Lievrouw, 2011, 13-14; 

Montgomery, Gottlieb-Robles & Larson, 2004, 125). 

 

Recent onderzoek over sociale media draait vooral rond de gebruikers en hun 

karakteristieken. Tot nu toe werden weinig studies gevoerd over de mogelijkheid van sociale 

media tot verandering in de echte wereld en hun rol om mensen te engageren in 

maatschappelijke en sociale activiteiten (Weiwu, Johnson, Seltzer & Bichard, 2010, 75; Attia, 

Aziz, Friedman & Elhusseiny, 2011). Door de ICT-revolutie en de opkomst van nieuwe 

media was er nood aan een nieuw analytisch framework voor het communicatieproces. Een 

kruising tussen technologisch gemedieerde communicatieprocessen en persoonlijke interactie 

werd in een theorie gegoten, namelijk de mediation theorie. Het mediation perspectief is een 

nuttige theorie voor een literatuurstudie of empirisch onderzoek over communicatie, 

technologie, nieuwe media en de maatschappij. De theorie focust op wat mensen doen met 

media en hoe ze deze op een interactieve manier gebruiken om de samenleving te wijzigen 

(Lievrouw, 2011, 229, 3-5).  Sociale media worden beschouwd als platformen voor actie en 

als tools voor interventie (Lievrouw, 2011, 217). De relatie tussen communicatie en sociale 

veranderingen staat centraal (Lievrouw, 2011, 231). Het mediation perspectief bestaat uit 

twee met elkaar verbonden vormen van communicatieve actie: reconfiguratie (technologie) en 

remediatie (actie). Deze twee begrippen staan in contrast met het bestaande productie-

consumptie patroon en de lineaire effecten geassocieerd met de massamedia (Lievrouw, 2011, 

229 & 4). Reconfiguratie slaat op hoe mensen media wijzigen, aanpassen en gebruiken zodat 

ze hun doeleinden kunnen realiseren. Remediatie betekent dat men om eenzelfde boodschap 

over te brengen nu andere media gebruikt. Elk nieuw medium neemt met andere woorden de 

inhoud van oudere media in zich op. Mensen gaan ook nieuwe betekenissen en uitdrukkingen 

construeren uit bestaande vormen van interactie en inhoud. Men past bestaande uitdrukkingen 

aan of leent deze om een voortdurend groeiend universum van nieuwe ideeën en inhoud te 

creëren. Mediation verwijst dus naar hoe anderen ons benaderen vanuit hun eigen agenda. Dit 

sluit perfect aan bij mijn onderzoek waar ik het gebruik van sociale media door koningin 

Rania analyseer. Hoe ze haar agenda probeert te verwezenlijken met behulp van sociale 

                                                 

11
 http://www.youtube.com/watch?v=r7Oh9TIpzhY 

12
 http://www.youtube.com/watch?v=mgp7GwHxV14&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=r7Oh9TIpzhY
http://www.youtube.com/watch?v=mgp7GwHxV14&feature=related
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media. Volgens Lievrouw (2011, 234) is communicatie immers een fundamenteel 

mechanisme voor sociale verandering. In deze eeuw grijpen mensen vooral naar de sociale 

media om te communiceren. 

 

Internet heeft actie voeren enorm veranderd (Postmes & Brunsting, 2002, 294). Toch zijn niet 

alle vormen van internet activisme even nuttig. „Slacktivism‟ is feel-good, maar nutteloos 

internet activisme (Morozov, 2009, 13). De activist doet weinig moeite, maar heeft toch het 

gevoel dat hij helpt (Gaffney, 2010).Voorbeelden van „slacktivism‟ vind je naar aanleiding 

van elke grote gebeurtenis. Er werd onmiddellijk een Facebook groep opgestart die steun 

betuigde aan de betogers in Egypte „Support protests in Egypt‟
13

. '5 000 000 Support Japan 

with a click‟
14

 was een groep naar aanleiding van de kernramp in Fukushima.  Ik betwijfel ten 

sterkste of dergelijke initiatieven concrete effecten hebben.  Ook Diala Al-Dabbas
15

 ziet geen 

significante verschillen door het lid worden van een Facebook groep: „het geeft je een vals 

gevoel van activisme en de indruk dat je iets betekenisvol doet‟.  Dit „slacktivism‟ wil echter 

niet zeggen dat sociale media niet kunnen worden gebruikt voor nuttige offline verandering. 

Sociale media zijn geen vervanging van offline activisme, maar een middel om dit laatste te 

organiseren en coördineren (Shirky, 2011, 7). 

 

In de recente actualiteit zijn verschillende voorbeelden te vinden van het gebruik en de kracht 

van sociale media. Mensen gebruiken sociale media niet enkel voor entertainment, maar 

maken er ook gebruik van om activisme te voeren voor politieke en ontwikkelingsdoeleinden 

(Kushin & Kitchener, 2009). In 2005 waren internetgebruikers sceptisch over de mogelijkheid 

van een Arabische Lente. Anno 2011 is dit veranderd (Sakr, 2007, 74). Voorbeelden hiervan 

zag ik de laatste maanden in de opstanden en onrust die doorheen het Midden-Oosten 

woedden. Met behulp van onder andere sociale media slaagden bevolkingen erin tirannie en 

verdrukking te verslaan, en zelfs hun dictators ten val te brengen. De vraag is dus kunnen 

sociale media de wereld veranderen (YouTube
16

, 2011, 25 maart)? In Egypte was Wael 

Ghonim, een Egyptische Googlemanager, de woordvoerder van de rebellen die later werd 

opgepakt door het regime van Mubarak. Hij belichaamde hoe sociale media de propaganda 

van dictatoriale regimes doorprikten en burgers toelieten zich online te organiseren  

(Express.be
17

, 2011, 5 maart). In Egypte werd immers de grootste betoging tegen president 

Mubarak georganiseerd via Twitter en Facebook (B.V.B. & L.L.O
18

, 2011, 25 januari). Als 

gevolg daarvan legde Egypte het internet plat, wat later ook in Libië gebeurde (D.O.D.
 19

, 

2011, 2 februari; B.V.B.
20

, 2011, 7 maart). De manifestaties waren geïnspireerd op de 

                                                 

13
 http://www.facebook.com/home.php?#!/EgyptianRevolution11 

14
 http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/5-000-000-Support-Japan-with-a-click/110358452377820 

15
 Diala Al-Dabbas, interview, 20/04/2011 

16
 http://www.youtube.com/watch?v=QSQrNUrGFr0&feature=related 

17
http://www.express.be/business/nl/technology/wael-ghonim-de-egyptische-revolutie-van-

binnenuit/141784.htm 
18

 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110125_137 
19

 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=JQ35Q282 
20

 http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110307_045 

http://www.facebook.com/home.php?#!/EgyptianRevolution11
http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/5-000-000-Support-Japan-with-a-click/110358452377820
http://www.youtube.com/watch?v=QSQrNUrGFr0&feature=related
http://www.express.be/business/nl/technology/wael-ghonim-de-egyptische-revolutie-van-binnenuit/141784.htm
http://www.express.be/business/nl/technology/wael-ghonim-de-egyptische-revolutie-van-binnenuit/141784.htm
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110125_137
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=JQ35Q282
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110307_045
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Tunesische „Jasmijnrevolutie‟ tegen president Ben Ali waar sociale media ook een belangrijke 

rol speelden (L.O.A. 
21

, 2011, 29 januari). Ook bij de rellen in Londen, later dit jaar, waren 

sociale media het middel bij uitstek om te communiceren en elkaar op te hitsen om criminele 

activiteiten te plegen (G.B.
22

, 2011, 9 augustus; Carter
23

, 2011, 16 augustus). Dit zelfde 

medium werd ook gebruikt voor tegenovergestelde doeleinden: verscheidene vrijwilligers 

kwamen zo samen om de stad na de chaos weer schoon te maken (S.V.M.
24

, 2011, 10 

augustus). In Iran gebruikten burgers eveneens nieuwe media om hun boodschap de wijde 

wereld in te sturen (“EDITORIAL: Iran‟s Twitter revolution“
25

, 2009, 16 juni; Gaffney, 2010; 

Yang, 2009). Op 20 juni 2009 werd Neda Agha-Soltan doodgeschoten door de Iranese militie 

Basij tijdens protesten in Tehran tegen het resultaat van de Iranese presidentsverkiezing. Het 

hele voorval werd vastgelegd op film en circuleerde snel op YouTube en andere sociale 

media. Deze gebeurtenis toonde het harde optreden van de overheid en hitste de mensen op 

om de volgende tien dagen te protesteren (Mayfield, 2011, 79). Nog een ander voorbeeld van 

sociale media gebruik was in 2009 in Moldova (Shirky, 2011, 2).  

 

Het gebruik van dit medium heeft geen voorbestemd resultaat. In verschillende contexten 

kunnen deze middelen namelijk andere effecten voortbrengen (Garrett, 2006, 24). Wat zeker 

is: de sociale media veranderen drastisch de relatie van individuen ten opzichte van de 

samenleving. Zo worden ze niet enkel  gebruikt voor het mobiliseren van protesten, maar ook 

bij het verlenen van humanitaire hulp zoals in Haïti (Lewis et al., 2010, 2). Ze zorgen voor 

mobilisatie van mensen, donaties, steun, vrijwilligers etc. (Montgomery et al., 2004).  Sociale 

media zorgen voor verandering in de echte, offline wereld. Hierbij moet men wel zich wel 

hoeden voor technologisch determinisme (Lievrouw, 2011, 160; Kahn & Kellner, 2004, 88).  

 

„Social media is great but I don‟t think it is THE solution. Definitely not. The solution is 

within people, is within systems and within institutions reinforced by the power and 

leverage that social media can give us.‟ Diala al-Dabbas
26

, CUMERC 

Sociale media werken niet in een vacuüm of in isolatie van de actieve krachten afkomstig van 

de staat en de samenleving (Al Maktoum, 2006, 11). De rol van sociale media werd uit 

proportie geblazen (Morozov, 2009, 10). Ze worden vaak overschat en het is een hype. 

Bijvoorbeeld met betrekking tot de Arabische Lente besproken hierboven is er geen sprake 

van een Facebook of Twitter revolutie (Hensen
27

, 2011, 21 februari). „Dit zijn mensen 
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bewegingen‟, zegt Nadine Toukan
28

. Toch zijn de meningen hierover verdeeld en nemen vele 

geïnterviewden het woord Facebook of Twitter revolutie in de mond. Vooral als ze verwijzen 

naar het verzet in Egypte. Ook in de literatuur bestaat er geen absolute eensgezindheid over de 

rol van sociale media, want technologie speelt altijd een rol bij opstanden. Voorheen waren er 

cassettebandjes in Iran, de fax in China, de radio en televisie in Oost-Europa, pamfletten in 

Rusland tot zelfs duiven in Nederland. Na deze voorlopers is het tijdperk van de sociale media 

aangebroken, wat veel voordelen met zich meebrengt. Toch zijn deze nieuwe middelen ook 

kwetsbaar: internet kan worden afgesloten zoals gebeurde in Egypte en Libië. Bovendien 

kunnen de autoriteiten alles online meevolgen, waardoor een sociale media revolutie enkel 

mogelijk is wanneer het staatsapparaat totaal onwetend is van en niet actief is op het internet. 

Dit laatste is in ons huidige technologisch tijdperk meestal niet het geval. De overheid maakt 

zelf gebruik van het medium voor hun eigen strategische doeleinden. Zo vormen Twitter en 

Facebook ideale platformen voor de inlichtingendiensten om toekomstige plannen en 

informatie over opstanden te weten te komen. Vroeger folterde men mensen, nu staat alles 

gemakkelijk raadpleegbaar op het internet. Sociale media hebben bovendien weinig effect in 

een land gedomineerd door een repressief regime dat geen pogingen onderneemt voor sociale 

veranderingen (Morozov, 2009; Shirky, 2011, 6; Mellor et al., 2011, 101-102). Er is dus eerst 

nood aan verandering in de echte wereld om ervoor te zorgen dat de nieuwe media meer 

effectief kunnen bijdragen aan het veranderingsproces. 

 

Het nieuws benadrukt de rol van sociale media in gewelddadige opstanden. Maar deze 

algemene visie negeert het hoofdzakelijk niet-gewelddadige, overtuigende karakter van online 

activisme (Postmes & Brunsting, 2002, 293). Sociale media kunnen zoals in de vorige 

paragrafen uitgelegd ook bijdragen tot ontwikkelingsdoeleinden en oplossingen voor sociale 

problemen zoals er zijn binnen educatie. De manier waarop verschillende ngo‟s deze effectief 

gebruiken zijn hier het bewijs van (Rheingold, 1993, 224). Sociale media zijn daarom een 

ideaal platform voor activisme (Montgomery et al., 2004; McCaughey & Ayers, 2003, 15; 

Postmes & Brunsting, 2002, 299). Aan de hand ervan kan je belangstelling immers in actie 

vertalen (Montgomery et al., 2004, 7&86).  Osama Abbas
29

, Aneesha Hampton
30

 en Yousif 

Jawhar
31

 delen dezelfde mening: „door een onderwerp aan te snijden en te bespreken, zorg je 

ervoor dat mensen alternatieve visies krijgen waardoor ze zullen beginnen nadenken, 

eventueel hun mening wijzigen over bepaalde zaken en verandering willen‟. Volgens Amir-

Basel Shihadeh
32

 staan mensen eenmaal de aandacht is getrokken zelf voor de beslissing: kan 

ik bijdragen aan een oplossing? Soms maken mensen geen deel uit van de oplossing, volgens 

Nadine Toukan
33

, omdat ze niet weten dat het probleem bestaat. Het is essentieel dat het 

publiek hoort en weet wat er gaande is, dan pas kunnen ze beslissen of ze er belang aan 

hechten. „Deze kennis gebruik je in je dagelijkse leven en dat heeft een impact op de offline 
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wereld‟, zegt Abdullah Alkhaldi
34

. Het argument dat sociale media tijd opeisen die anders zou 

worden besteed in maatschappelijk activisme, is dus te simplistisch. Sociale media kunnen nu 

immers net gebruikt worden voor ontwikkelingsdoeleinden en  in het voordeel van offline 

activiteiten (Weiwu et al., 2010, 77). Het is dus niet omdat iemand heel actief is op sociale 

media dat deze persoon zich afsluit voor sociale activiteiten in de echte buitenwereld (Lenhart 

et al., 2008). Door online activisme kunnen mensen zich nu zelfs inzetten voor een doel 

zonder de nadelige effecten, risico‟s en kosten verbonden met het activisme van voorheen 

(Mayfield, 2011, 79; Pickerill, 2003, 1). Sociale media worden zo essentiële middelen voor 

het faciliteren van offline actie met als doel verandering in de samenleving (Lievrouw, 201; 

Sutton & Pollock, 2004, 699; Montgomery et al., 2004, 92; Dartnell, 2006, 11; Postmes & 

Brunsting, 2002, 292; Meikle, 2002, 4; Kreider, 2007; Barraket, 2005). Positieve 

veranderingen in een samenleving volgen na de opbouw van een publieke sfeer en hiervoor 

zorgen sociale media (Shirky, 2011, 3-4). Internet activisme hangt af van twee elkaar 

versterkende factoren. Ten eerste grootte: veel volgers betekent macht, en ten tweede retoriek: 

gepassioneerd vertellen over iets trekt mensen aan (Yang, 2009). Dit online activisme zorgt 

voor meer: fondsen, steun, coördinatie van evenementen en informatie over projecten 

(Lievrouw, 2011, 172; Montgomery et al., 2004, 18; Barraket, 2005). Ze slagen er ook in 

burgers te mobiliseren voor maatschappelijke actie. Vroeger gebruikte men hiervoor sms, nu 

hebben sociale media deze rol grotendeels overgenomen (Sakr, 2007, 71-73; Murphy, 2011, 

108; Lievrouw, 2011, 159; Nielsen, Bodington, Lerche & Meyer, 2010; Pickerill, 2003, 28). 

Het lukt nieuwe media zelfs om mensen aan boord te krijgen die tot dusver niet actief waren 

(Postmes & Brunsting, 2002, 297; Barraket, 2005, 28). Raghda Butros
35

 merkt dit ook op: 

„het is meer waarschijnlijk dat een inactief iemand  actief wordt op sociale media, dan 

omgekeerd‟.  Het activisme met een muisklik van deze „smart mobs‟ kan verschillende 

vormen aannemen: bewustwording websites, online petities, sociale media die offline acties 

steunen en voortdrijven (Montgomery et al., 2004, 89; McCaughey & Ayers, 2003, 1). „Smart 

mobs‟ zijn maatschappelijk actieve individuen die digitale media gebruiken om offline actie 

te voeren (Montgomery et al., 2004, 88; Kahn & Kellner, 2004, 89). Hun strategieën zijn 

ofwel „internet-enhanced‟ of „internet-based‟. In het eerste geval worden sociale media enkel 

gebruikt om het effect van de traditionele technieken te verhogen. In het tweede geval worden 

ze gebruikt voor activiteiten die enkel mogelijk zijn online (McCaughey & Ayers, 2003, 71-

72). Online activisme kan men op een continuüm zetten met langs de ene kant „all word‟, 

projecten die hoofdzakelijk communicatief zijn en langs de andere kant „all deed‟: projecten 

die directe actie inhouden (Lievrouw, 2011, 102). Je hebt dus „persuasive actions‟ die anderen 

overtuigen van een bepaalde opinie en „confrontational actions‟ die gericht zijn op 

confrontatie en engagement. In het eerste geval, Abdullah Alkhaldi
36

 noemt dit „word of 

mouse‟, worden online acties als effectief beschouwd. Terwijl in het tweede geval men 

minder vertrouwen heeft in online acties (Postmes & Brunsting, 2002, 297). De functies en 

nieuwe mogelijkheden die sociale media bieden worden dus aangegrepen door mensen om 
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hun agenda‟s te verwezenlijken en sociale verandering teweeg te brengen (Lievrouw, 2011, 

3&28; Pickerill, 2003, 2). Activisten hebben zo in de nieuwe media het perfecte middel 

gevonden om hun boodschap kosteloos en effectief te verspreiden naar een ruim publiek 

(Lievrouw, 2011, 2). Maar als je geen conversaties en discussies voert met je publiek, dan 

moet je niet op sociale media zitten. Anders spam je enkel de mensen. Nieuwe media helpen 

enkel bij het oplossen van sociale problemen als je ze op de juiste manier gebruikt, namelijk 

voor interactie. Dit is duidelijke taal van Eman Jaradat
37

. Zij is niet de enige, ook volgens 

Mouammar L. AlHadidi
38

 moet je deze media op de juiste manier gebruiken. Of internet 

activisme nu echt de wereld kan helpen veranderen, hangt af van wat men wil bereiken en hoe 

men sociale media gebruikt (Meikle, 2002, 14; Weiwu et al., 2010, 78).  

 

Ik kan besluiten dat de sociale media een rol hebben in opstanden of veranderingen in het 

algemeen, maar ze spelen niet de hoofdrol. Ze hebben vooral een ondersteunende rol, want de 

verandering moet vanuit de mensen zelf komen. Media en technologieën zijn dus enkel de 

boodschappers (Hensen
39

, 2011, 21 februari). De sociale media versterken wat reeds in de 

mensen schuilgaat: 

 

„You might have thought it, you might have talked about it in the living room but once 

you put it online and all these living rooms were suddenly connected in this web: 

everybody got up and went out on the street‟ Rawan Risheq
40

, communicatie 

coördinator Madrasati   

Zoals Zaina Steityeh
41

, Nidal Qanadilo
42

 en Amir-Basel Shihadeh
43

 het verwoorden: „sociale 

media zijn de „spark‟ die mensen in beweging doet komen‟. Verschillende onderzoeken tonen 

aan dat de macht van sociale media er in bestaat dat ze een ondersteunde rol spelen in 

veranderingsprocessen in de offline wereld. Sociale media zijn een tool die in combinatie met 

offline inspanningen moeten werken om positieve resultaten te krijgen (Montgomery et al., 

2004, 128; Sedra, 2011). Online media zijn een medium als een ander en dus niet genoeg, je 

moet een stap verder zetten naar de offline wereld om verandering te creëren (Couldry & 

Curran, 2003, 3; Meikle, 2002, 26). Er moet een mix zijn van online en offline inspanningen. 

Een perfect huwelijk tussen beide is mogelijk volgens Aneesha Hampton
44

. In mijn interviews 

oordelen onder andere Mohammed Abdullatif
45

, Ali Dahmash
46

, Fouad Jeryes
47

, Zaina 

Steityeh
48

 en Nadine Toukan
49

 dat online media gepaard moeten gaan met offline 
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inspanningen om de volledige formule van verandering te verkrijgen. Ook omdat niet 

iedereen over de middelen beschikt om een internetaansluiting aan te schaffen (Lievrouw, 

2011, 165). Dunia Kamal
50

 heeft het tevens over bijkomende barrières: inkomen, 

geletterdheid en een gebrek aan toegang. Toch worden debatten en discussies op sociale 

media vaak vertaald in directe actie „on the ground‟ (Murphy, 2011, 108). De verandering 

start offline binnenin de mensen, wordt dan online op de sociale media uitgesmeerd en we 

zijn vervolgens getuige van de impact hiervan offline. Soms is de verandering die sociale 

media teweegbrengen individueel en klein, als men bijvoorbeeld één persoon doet nadenken 

over een goed doel. Het is een kleine stap. Men ziet het misschien niet onmiddellijk aan de 

oppervlakte, maar deze verandering slaat op wijzigingen in een persoon zijn gedrag, attitude 

of overtuiging. Dit wordt uitgespeeld in de online wereld op sociale media (Sakr, 2007, 76). 

De sociale media nemen een plaatsje in naast de klassieke kanalen voor verandering zoals: de 

overheid, politieke partijen, culturele en onderwijs instellingen, sociale bewegingen en de 

mainstream media (Lievrouw, 2011, 55). Het is niet omdat de huidige opstanden geen sociale 

media revoluties zijn, dat deze media er geen belangrijke rol in hadden (Morozov, 2009, 12). 

Zoals Raghda Butros
51

 stelt: „beter een „arm chaired‟ activist dan een „couch potato‟‟. 

 

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat een mix van online sociale media en offline 

inspanningen de beste manier is om aan activisme voor educatie, een ontwikkelingsdoel, te 

doen. Dit is namelijk waar koningin Rania, mijn case studie, op focust. 

 

„By using every single tool of media whether online social media or newsletters and the 

traditional tools.‟ Rama Ajailat
52

, Communications Officer Jordan Education Initiative 

Ook Professor Dr. Tayseer Abu Arja
53

 zegt dat het belangrijk is om elk medium te gebruiken 

om je doel te bereiken.  

 

Media hebben altijd al de macht gehad om de percepties, opinies en gevoelens van hun 

publiek te vormen (Lievrouw, 2011, 156). Het is dus ook mogelijk om aan de hand van 

sociale media macht en invloed uit te oefenen. 

 

 „It obviously depends on who you are, what you are talking about and where you talking 

about it from. But I think having that right combination and using social media, you‟re 

getting in to people‟s homes faster than any other media before‟ Zaina Steityeh
54

 

Communicatie en Marketing Manager The Children‟s Museum Jordan 

Uit de interviews komt naar voor dat macht en invloed afhankelijk zijn van de persoonlijkheid 

en van de gebruikswijze van sociale media, want dit blijft een tool. Ook belangrijk, zegt onder 
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andere Rama Ajailat
55

, is dat je een groot publiek hebt die naar je ideeën luistert. Raghda 

Butros
56

 beweert dat mensen je op die manier volgen en zo word je hun referentiepunt. 

Romero, Galuba, Asur & Huberman (2011, 113-114) oordelen nochtans dat de correlatie 

tussen populariteit en invloed zwak is: het is dus niet omdat een persoon populair is op sociale 

media dat deze ook veel invloed heeft. Invloed heb je pas als mensen zich actief inzetten en 

jouw boodschap verder verspreiden. Gewoon je bericht op sociale media plaatsen zonder een 

conversatie te voeren, verandert bijgevolg niets en maakt je geen opiniemaker volgens Eman 

Jaradat
57

. 

 

Via sociale media kan je overigens continuïteit en lange termijn effecten creëren. 

 „It‟s very subjective to the topic that it is about. Keep it updated, you have to keep it alive. 

People will look to you as an influencer, as a person who‟s an authority or anything like 

that. People will expect you to do what you do, they will come and just be entertained. If I 

today on D1g don‟t moderate the content, if I don‟t keep things updated, then nobody is 

going to come. People will just leave.‟ Fouad Jeryes
58

, D1g 

Het gebruik van sociale media biedt lange termijn voordelen (Shirky, 2011, 9). Deze effecten 

hangen wel af van verschillende elementen: de administrator van de pagina, de pagina zelf, de 

inhoud van het project, de boodschap, de mensen etc. „Content is king‟ in de online wereld 

(Julfar, 2006, 184; Montgomery et al., 2004, 127). Zaina Steityeh
59

 beaamt dit: „als er geen 

boodschap is om te communiceren, gaan sociale media geen verandering of continuïteit 

brengen‟. De inhoud moet de mensen raken volgens Eman Jeradat
60

. Sociale media moeten 

dus waardevol zijn qua inhoud als men wil dat mensen participeren (Smith, Getoor, Lauw& 

Barash, 2008). Want mensen gedragen zich vaak als passieve consumenten, waardoor er een 

minimum aan participatie is (Kreider, 2007). Ook belangrijk is de manier waarop je de sociale 

media gebruikt. Regelmatige updates van de pagina en het voortdurend vernieuwen en posten 

van inhoud zijn cruciaal om de aandacht van je publiek vast te houden. Verder is het 

noodzakelijk dat de eigenaar van de sociale media kanalen zich interactief en geëngageerd 

opstelt. Voortdurende feedback is de sleutel tot continuïteit (Lewis et al., 2010, 5). Zo kan 

volgens Lina Ejeilat
61

 een item een lange levensduur kennen op sociale media. 

De geïnterviewden die enkel korte termijn effecten zagen, waren ervan overtuigd dat je niet 

kan rekenen op mensen via sociale media. Het internet is vluchtig en er is een overvloed aan 

informatie. Professor Zaid Eyadat
62

 zegt dat dit ervoor zorgt dat men de technieken van 

traditionele media moet toepassen: voortdurend herhalen. Volgens marketing manager 
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Mohammed Abdullatif
63

 klikt iemand „like‟ op Facebook de ene dag, maar besteedt hij er de 

volgende dag al geen aandacht meer aan.  

 

„It spirals out of control, reaching a maximum number of people, for a very limited 

time and it dies. Then another event comes, so you realize how there is no building of 

information. Each event lives very isolated in its own buzz, in its own heat of the 

moment and it dies.‟ Dunia Kamal
64

, Jordan Media Institute 

Ook volgens Murphy (2011, 109) en Lievrouw (2011, 69) zijn de effecten van sociale media 

van voorbijgaande aard. Duurzaamheid blijft een probleem (Montgomery et al., 2004, 130).  

 

Elk medium heeft tenslotte voordelen en nadelen. Sociale media hebben veel sterktes, deze 

verklaren ook hun significantie en de reden waarom mensen deze middelen gebruiken. De 

items die het meest terugkwamen in mijn interviews waren:  

- de interactiviteit en flexibiliteit (Montgomery et al., 2004) 

- de kans om jezelf uit te drukken en je stem te laten horen 

- de mogelijkheid om zich te verbinden met andere mensen en zo verschillende opinies 

te horen (Miller
65

, 2011, 19 april) 

- het gebrek aan restricties en vandaar de mogelijkheid om belemmeringen zoals 

censuur te omzeilen (Shteiwi, 2006, 130) 

- ze vormen een bron van informatie en kennis 

- ze zijn snel en goedkoop (Garrett, 2006, 5) 

- men kan een boodschap de wereld insturen en hiermee een groot publiek bereiken 

- ze zijn gebruiksvriendelijk (Lievrouw, 2011, 29; McConnell & Huba, 2007) 

- ze zijn een middel om mensen te mobiliseren 

- men vindt er zaken die ontbreken in de mainstream media 

- ze zijn effectief, direct en transparant (Sutton & Pollock, 2004, 699). 

 

Ik ga iets dieper in op één significant voordeel. Internet en sociale media openden de deur 

voor een diversiteit aan alternatieve visies en opinies, die afwijken van de status quo 

weerspiegeld in de traditionele media en offline gemeenschap (Sakr, 2007, 57&78; Shteiwi, 

2006, 131; Lievrouw, 2011, 1; Montgomery et al., 2004, 13; McCaughey & Ayers, 2003, 72; 

Rheingold, 1993, 229). Sociale media vormen een soort van empowerment waardoor  mensen 

meer vocaal worden. Ook Dr. Abeer B. Dadabneh
66

 en Rawan Risheq
67

 hebben het over 

empowerment. Mensen beseffen meer de macht van de massa. Het zijn nieuwe ruimtes van 

vrijheid volgens Mohammad Hawamdeh
68

 en ze bieden een uitlaatklep voor mensen die hun 
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stem willen laten gelden. Farah Mawla
69

 gaat hier helemaal mee akkoord:  „mensen hebben nu 

de mogelijkheid om te zeggen wat ze willen, zonder bang te zijn voor repercussies‟. We zien 

op die manier burgerjournalistiek ontstaan: burgers die zelf nieuws produceren, dit delen met 

elkaar en in discussie gaan met de hele wereld (Sakr, 2007, 77). Dit zorgde voor nieuwe 

uitdagingen met betrekking tot overheidsregulering en beleid (Mellor et al., 2011, 27; Al-

Olayan, 2006, 579; Sedra, 2011). Het betekent een einde aan de beperkingen, zoals in de 

mainstream media, over wie publiekelijk mag spreken en welke inhoud de maatschappij 

aanvaardt (Sakr, 2007, 76&79). Het houdt tevens een einde in van staatscensuur. Sociale 

media worden immers niet zo streng gecontroleerd door de overheid, wat ook ten goede kan 

komen van de kwaliteit van de journalistiek.  Overheden verliezen dus hun controle en 

invloed over de informatiestroom (Al-Olayan, 2006, 571&575; Sakr, 2007, 73; Mellor et al., 

2011, 139; Shteiwi, 2006, 130; Julfar, 2006, 197; Dartnell, 2006, 9; Garrett, 2006, 18). 

Wederom spelen sociale media hierdoor een belangrijke rol bij de totstandkoming van sociale 

verandering omdat ze een grote mate van vrijheid en onafhankelijkheid kennen (Shteiwi, 

2006, 125&134). Ondanks het voorgaande beweert Raghda Butros
70

 dat sociale media niet 

ongecensureerd zijn. Zo haalde Facebook een pagina van het internet die Palestina steunde. 

Ze beschuldigt de sociale netwerksite ervan politiek partij te kiezen.  

 

De nadelen of zwaktes volgens mijn interviews waren: 

- geen moderatie of controle van de inhoud 

- een groot probleem met privacy en veiligheid (Acquisti & Gross, 2006) 

- verkeerdelijk gebruik: slechts voor chatten, waardoor men de volledige capaciteit niet 

benut (Lievrouw, 2011, 165; Shirky, 2011, 3) 

- de digitale kloof: nog niet iedereen heeft toegang (McCaughey & Ayers, 2003, 4; 

Kreider, 2007) 

- een geloofwaardigheidsprobleem door de grote hoeveelheid aan valse informatie die 

circuleert (Morozov, 2009, 11; McCaughey & Ayers, 2003, 26) 

- sociale media misbruik, bijvoorbeeld door terroristische groeperingen 

- mensen worden afhankelijk van sociale media voor hun sociale interacties en worden 

zo afgesneden van de echte wereld  

- ontbreken van achtergrondinformatie, dit is ook moeilijk in bijvoorbeeld een tweet 

met maximum 140 tekens (Morozov, 2009, 12) 

- een overvloed aan informatie (Garrett, 2006, 22) 

- sommige journalisten beroepen zich hierop als bron zonder de authenticiteit te 

verifiëren (Al-Jassem, 2006, 180-181). 

 

Sociale media zijn een krachtig medium om mensen te mobiliseren en bij te dragen aan 

positieve veranderingen in de samenleving. We mogen de kans om ze te gebruiken niet 
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missen (Sedra, 2011). Zoals Montgomery et al. (2004, 9) in hun onderzoek en Lina Ejeilat
71

 

vaststelden is het moeilijk om de effecten van sociale media te meten. Ik probeer dit in het 

vierde deel van deze thesis waar ik uitvoerig bespreek hoe koningin Rania van Jordanië reeds 

op deze nieuwe media trein is gestapt. Vooreerst in het derde deel meer uitleg over het 

internetlandschap van en -gebruik in Jordanië.  
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3. Het medialandschap en de opkomst van internet en sociale 

media in Jordanië 

Het Midden-Oosten bevindt zich in het hart van een nieuwe media revolutie (Zweiri & 

Murphy, 2011). Internet in het Midden-Oosten heeft veel groeipotentieel, want er zijn lacunes 

in de traditionele informatievoorziening (Humerd, 2009, 44). De internetpenetratie groeit dan 

ook enorm in deze regio (Murphy, 2011, 106). De regio heeft momenteel de grootste groei in 

internetgebruikers ter wereld (Mellor et al., 2011, 6). Tussen 2000 en 2010 steeg het internet-

gebruik in de Arabische wereld met 2170%, terwijl dit in de rest van de wereld slechts 357% 

was (Mellor et al., 2011, 124&147). Ik bespreek hoe het medialandschap van Jordanië er 

volgens de literatuur uitziet, maar ook hoe mensen die er leven dit medialandschap ervaren.  

A. Mainstream media en overheidscontrole  

Jordanië heeft een uniek medialandschap. Het land is politiek gezien een stabiel en veilig 

centrum in het Midden-Oosten. Door zijn geografische ligging te midden van woelige 

gebieden geeft het journalisten een unieke uitvalsbasis om verslag uit te brengen. Volgens 

Lina Ejeilat
72

 beseffen verschillende kranten en televisiestations deze voordelen, en hebben 

dan ook bureaus in Jordanië. In Jordanië wordt de rol van journalist vaak verkeerd begrepen. 

Het heersende beeld is dat de journalistiek gepolariseerd is op basis van politieke visies. De 

media hebben met andere woorden een duidelijke politieke voorkeur. Dit verbeterde de laatste 

jaren. Het opinie geven verminderde en ook in het Jordan Media Institute, waar ik een 

interview had met Dunia Kamal
73

, leren de studenten objectief en onpartijdig te zijn. Een 

journalist moet een onafhankelijke verspreider van informatie zijn in plaats van deel uit te 

maken van het verhaal en één kant te kiezen. Toch worden de mainstream media volgens de 

meesten van mijn geïnterviewden gecontroleerd in Jordanië.  

 

„Media are totally controlled by the government and by the security apparatus.‟ Basil 

Okoor
74

, Ammon news website 

„To some extent, since we are an official news agency, we usually take the 

government‟s line here.‟ Omran Nablak and Ahmad al-Sukkar
75

, Jordan News Agency 

Dit is niet alleen het geval in Jordanië, zegt Malik Shishtawi
76

. In vele landen worden de 

officiële media gecontroleerd. Maar de invloed van de overheid op de media is sterker in het 

Midden-Oosten, dan in Europa (Rugh, 2004). Ik kreeg uiteenlopende antwoorden over de 

bron van controle in Jordanië. De meest voorkomende waren de overheid en de 
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inlichtingendienst. De Arabische mainstream media worden volgens de literatuur vooral 

beïnvloed door cultuur: de media versterken immers de Arabische culturele waarden en haar 

identiteit, en politiek. Decennia lang werden de Jordaanse media door de staat gedomineerd 

(Nieuws.nl
77

, 2007, 1 augustus; The Emirates Center for Strategic Studies and Research, 

2006; Naseem Tarawnah
78

). Zo heeft de overheid een meerderheidsaandeel in de grootste 

krant Al Rai en een aanzienlijk deel in Ad-Dustour. Bovendien bemoeit de overheid zich ook 

met vele andere media (Al-Khalidi, 2011). Er zijn drie redenen waarom overheden zo een 

sterke greep op de massamedia willen. Ten eerste bereiken de media veel burgers. Ten tweede 

spelen media een essentiële rol in het handhaven van nationale eenheid en veiligheid. De 

reden hiervoor is dat nieuwe onafhankelijke staten voor enorme externe en interne problemen 

staan en eenheid nodig is in de samenleving om deze uitdagingen het hoofd te bieden (Mellor 

et al., 2011, 18; Zweiri & Murphy, 2011). Tenslotte kunnen ze gebruikt worden voor politieke 

propaganda (Mellor et al., 2011, 19). In mijn interviews komen ook verschillende redenen aan 

bod voor het strakke persregime. Eman Jaradat
79

: „de relatie met de overheid is om de status 

quo te behouden‟. De politieke gezindheid is, door de grote toevloed van Palestijnen en 

Irakezen, immers gevoelig volgens Diala Al-Dabbas
80

 en daarom laat men bepaalde zaken 

niet toe in de pers. Traditionele media bereiken iedereen in het land en kunnen het zich niet 

veroorloven negatieve informatie te brengen over bijvoorbeeld de koninklijke familie. Het 

grootste deel van de lezers is immers heel koningsgezind en dit zou tot rellen kunnen leiden, 

zegt Rani Dababneh
81

. Ook de commerciële media luisteren naar hun eigenaars, die meestal 

goede banden hebben met de leiders van het land  (Mellor et al., 2011, 155). Hierdoor staan 

journalisten bekend als woordvoerders van het regime, is er een gebrek aan een echte vierde 

macht en krijgt het beroep geen al te hoge status toegeschreven (Rugh, 2004; Mellor et al., 

2011, 62-65). De meeste Arabische media werken dan ook volgens de autoritaire theorie. In 

een autoritair systeem volgen de media het beleid van de overheid die de media controleren 

via licenties, wetten of financiële middelen. De media mogen zaken ter discussie stellen in de 

samenleving, maar worden niet toegelaten de personen in macht te beledigen. De 

communicatie is topdown, waarbij het publiek wordt genegeerd en feedback niet welkom is 

(Rugh, 2004, 23-24). Maandag 8 maart 2011 eisten honderden journalisten uit staatsmedia in 

Jordanië een einde aan de overheidscontrole en beperkingen van de persvrijheid. De 

boodschap was duidelijk: „No to government and security hegemony over the press.‟ Ook de 

nieuwe overheid die in februari werd aangesteld, bracht tot nu toe geen hoop voor 

democratische veranderingen op het vlak van media (Al-Khalidi
82

, 2011, 8 maart). 

Nochtans is vrijheid de belangrijkste voorwaarde voor vooruitgang (The Emirates Center for 

Strategic Studies and Research, 2006, 3-4).  Het belang van vrije media en meningsuiting in 

de Arabische wereld werd bevestigd in een drietal rapporten van het United Nations 
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Development Programme, het Arab Fund for Economic and Social Development en het Arab 

Human Development Report uit 2002, 2003 en 2004.  De Jordaanse grondwet verzekert 

vrijheid van meningsuiting en vrijheid van pers en media, maar dit alles binnen de perken van 

de wet. Deze grondwet legaliseert ook zaken die de persvrijheid inperken (Saab, 2006, 550; 

Al-Khalidi, 2011). De meeste Arabische regimes staan in theorie achter een vrije pers, maar in 

praktijk trachten ze deze zoveel mogelijk te controleren (Rugh, 2004, 255; Sakr, 2007, 56). In 

Jordanië kunnen journalisten bijvoorbeeld worden vervolgd ondanks artikel 15 van de 

Jordaanse grondwet dat de vrije meninguiting van burgers benadrukt (Mellor et al., 2011, 18). 

De media worden dus in de praktijk in het gareel gehouden door verschillende perswetten, 

normen en een ethisch systeem die de overheid macht geven om actie te ondernemen tegen 

journalisten en de vrijheid van de pers inperken (al-Sayyed Saeed, 2006, 40). Meer dan een 

decennium nadat het eerste Arabische land met het internet werd verbonden, dateert de 

wetgeving met betrekking tot de media nog steeds uit een periode van politieke repressie (Al-

Jassem, 2006, 182). De wetten en het legale kader over de controle van internet zijn meestal 

vaag. De inhoud is vatbaar voor verschillende interpretaties, waardoor de rechtbank vaak 

tegen alternatieve opinies en in het voordeel van de regering oordeelt (Mellor et al., 2011, 

145). Er is het strafwetboek, de publicatiewet, de audiovisuele wet, het staatzekerheidsrecht 

etc. Het is verboden voor journalisten: de koning of zijn familie publiekelijk te beledigen, of 

zaken te publiceren die de reputatie en waardigheid van de staat schaden. Niet alles over 

internationale betrekkingen, defensie, de veiligheidsdiensten en de hoofden van Arabische 

staten mag gepubliceerd worden. Daarnaast zijn er ook taboes die journalisten liever mijden 

zoals religie, seks en het oude stammensysteem. De overheid gebruikt verschillende 

controletactieken opgenomen in de wet zoals: boetes, gerechtelijke vervolgingen, arrestaties 

om journalisten te intimideren en tot zelfcensuur aan te zetten. Om te publiceren of uit te 

zenden heeft men tevens een licentie nodig. Als de inhoud politiek getint is of gericht op een 

breed scala onderwerpen, zijn er nog meer eisen waaraan men moet voldoen. Daarom 

kwamen nieuwswebsites volgens Lina Ejeilat
83

 als paddenstoelen uit de grond, men heeft 

immers geen licentie nodig. Personen die de wet schenden worden berecht in een speciale 

rechtbank voor pers en copyright cases. Bovendien gebruikt de Jordaanse overheid 

advertenties om invloed uit te oefenen. Als een krant te kritisch schrijft, schrappen zij hun 

advertenties in die krant (Professor Dr. Tayseer Abu Arja
84

, Fouad Jeryes
85

; Lanjouw & 

Wanrooij
86

, 2010, 13 juli; Federal Research Division
87

, 2006, september; Rugh, 2004, 124-

125; Sakr, 2007, 60; Murphy, 2011, 112; al-Sayyed Saeed, 2006, 40; Saab, 2006, 535). 

Journalisten moeten dus voorzichtig zijn met hun publicaties, want een rechtszaak kan het 

medium miljoenen kosten. De media zijn de vierde macht, dus is het belangrijk dat 

journalisten wettelijke bescherming krijgen zodat ze hun werk kunnen uitoefenen zonder 

angst voor repercussies. Daarom richtte het Centrum voor Vrijheid van Journalisten (CDFJ) 
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een eenheid voor juridische bijstand aan media op onder de naam Melad, Arabisch voor 

geboorte. Het is het eerste project dat journalisten gratis juridische bijstand verleent (Europees 

Nabuurschapsbeleid
88

). Zo was er de cartoonaffaire waar religieuze spotprenten over de 

profeet Mohammed in verschillende Arabische landen, ook Jordanië, werden gepubliceerd.  

In Jordanië was het CDFJ de enige organisatie die juridische steun verleende aan twee 

gearresteerde journalisten (Keulen
89

, 2006, 18 februari). Media en dus journalisten worden in 

het Midden-Oosten beïnvloed door de politieke omgeving waarin ze werken (Rugh, 2004, 

134; Sakr, 2007, 3).  Privatisering staat dus niet garant voor politiek pluralisme, culturele 

openheid en liberalisatie.  Directe censuur is opgeheven in Jordanië, maar de overheid kan 

nog steeds indirect de inhoud van de media beïnvloeden. De hoofdredacteurs van kranten, in 

de handen van de overheid, horen van hoge ambtenaren hoe men wil dat een bepaald issue in 

de krant wordt voorgesteld (Rugh, 2004; Mellor et al., 2011, 40). Journalisten kennen ook de 

positie van de overheid over de meest belangrijke issues via officiële verklaringen van 

nationale nieuwsagentschappen die gecontroleerd worden door de overheid, bijvoorbeeld het 

Jordan News Agency. Inlichtingendiensten staan dagelijks in contact met hoofdredacteurs 

(Al-Khalidi, 2011).  

 

Er is dus een complex systeem van wetten en politieke invloed op de inhoud van de media. 

De regeringsgezinde kranten hebben de grootste oplage en dus meer mogelijkheden om de 

richting van het publieke debat te sturen. Bijvoorbeeld Al Rai, de krant het dichtst verbonden 

met de overheid, schrijft optimistischer over problemen in Jordanië. Terwijl andere kranten 

een negatievere ondertoon hebben zonder hierover echt kritisch te zijn (Rugh, 2004, 129-130). 

Een substantieel deel van de media blijft dus nog steeds onder de dominantie van de overheid 

(al-Sayyed Saeed, 2006, 31). Het is bovendien niet alleen de overheid die er een agenda op 

nahoudt. Daarbovenop komt nog eens de invloed van adverteerders en eigenaars. Journalisten 

moeten dus voortdurend een evenwicht zoeken tussen persvrijheid en het recht op correcte 

informatie, maar toch hun goede relatie met de overheid behouden en het noodzakelijke geld 

verwerven om het medium in leven te houden (Mahmoud Al Abed
90

; Mellor et al., 2011, 62).  
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B. Internet en nieuwe media: een antwoord op de overheidscontrole 

In tegenstelling tot de hierboven besproken mainstream media was het, na satelliet televisie 

die de eerste opening was tot nieuwe informatie, het internet dat de horizon van de bevolking 

verbreedde (Al-Jassem, 2006, 175). Deze liberaliseringgolf ging over alle grenzen heen, want 

met een muisklik kreeg je toegang tot alle informatie (Rugh, 2004). Jordanië werd in 1994 

verbonden met het internet en de overheid steunde deze ontwikkeling.  In het begin was er een 

staatsmonopolie, maar recent kwam er een privatisering- en liberaliseringgolf. Meer bepaald 

op 1 januari 2005 kreeg Jordanië de eerste geliberaliseerde Telecom markt van de regio. Zo 

kon de private sector, volgens Nidal Qanadilo
91

, de competitie aangaan en werd internet 

goedkoper. Dit, samen met de harde concurrentie tussen internetproviders die de prijzen deed 

zakken, gaf internetpenetratie een boost zegt Mohammed Abdullatif
92

. Als aanvulling hierop 

zorgde de overheid zelf ook voor een nationaal breedbandnetwerk. Dit netwerk verbindt alle 

scholen, overheidsinstituties, hospitalen etc. met een hoge snelheid glasvezelnetwerk. 

Hierdoor kregen ook verafgelegen gebieden toegang. Er is tevens een sterke focus op de 

infusie van ICT in het onderwijs. Zo wordt de nieuwe generatie getraind op het gebruik van 

de nieuwe technologieën. Een ander voorbeeld van deze overheidsinspanningen zijn de 

zogenaamde „knowledge stations‟, zowat 180 kantoren verspreid over het koninkrijk waar je 

gratis internet kan gebruiken. Op deze wijze wil de overheid de „internet cultuur‟ verspreiden 

(Ministry of Information and Communicatons Technology
93

, 2011; Ghazal
94

, 2010, 12 

december). ICT is één van de hoogste prioriteiten van de Jordaanse overheid (Int@j
95

, 2010, 

6). Het Ministerie van Informatie wil een competitieve ICT-sector zodat zowel de 

economische als sociale ontwikkelingen in Jordanië versnellen. Een deel van hun missie is 

ervoor zorgen dat ICT op de meest efficiënte manier benut worden. Men wil de ICT kennis en 

het gebruik door de gemeenschap doen toenemen. Zo wil men voor sociale inclusie zorgen en 

de digitale kloof dichten (Ministry of Information and Communicatons Technology
96

, 2011). 
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C. Jordanië: de ‘tech hub’ van het Midden-Oosten 

Jordanië heeft in vergelijking met andere landen veel internetcafés. Ook dit droeg bij tot het 

internetgebruik van het land, zegt Nidal Qanadilo
97

. Mensen houden immers van 

communiceren en ze gebruiken nu sociale media. Google, Yahoo, YouTube, Facebook en 

Hotmail zijn de meest bezochte websites in Jordanië volgens Mohammed Abdullatif
98

. De 

nieuwe media staan voorop. In Jordanië ontstonden twee Arabische sociale netwerken: D1g 

en Jeeran. Het land is de leider wat betreft sociale netwerksites in de Arabische wereld vooral 

omdat ze goed zijn in het creëren van inhoud afgestemd op de regio. Nidal Qanadilo
99

: „al het 

voorgaande samen met de bekwaamheid van mensen om het internet te gebruiken door het 

huidige onderwijssysteem bevorderden de internetpenetratie‟. Momenteel bieden veel 

bedrijven internetverbindingen aan en is er breedband aanwezig in Jordanië: dit wil zeggen 

dat men toegang tot internet heeft via het mobiele netwerk. Ik kan dus besluiten dat Jordanië 

één van de beste leerlingen is in de regio op vlak van internet (Mellor et al., 2011, 127&133). 

Het voorgaande is mogelijk dankzij de bloei van de technologische industrie en de uitstekende 

infrastructuur in Jordanië. Hiermee onderscheidt het land zich van andere Midden-Oosten 

landen die veel natuurlijke bronnen bezitten. Jordanië is de „tech hub‟ van het Midden-Oosten 

(Federal Research Division
100

, 2006, september). Ook Malik Shishtawi
101

, de oprichter van 

het „Arab Social Media Forum‟ (ASMF) zag het potentieel in dit land. Het eerste ASMF ging 

daarom door in Amman op 11 december 2010.  Het is de bedoeling dat het naar allerlei 

verschillende Arabische landen trekt en het gebruik van sociale media in de Arabisch wereld 

aankaart. De klemtoon ligt op bedrijf- en ondernemerschap via sociale media, maar 

individuele en liefdadigheidsonderwerpen zoals vrijwilligerswerk komen ook aan bod. 
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D. De vrijheid van het internet 

Vroeger, in het tijdperk van de mainstream media, domineerde de stem van de staat het 

medialandschap terwijl alternatieve opinies genegeerd werden. „Sociale media en andere 

online publicaties dragen, veel meer dan traditionele media, bij tot de vrijheid in Jordanië‟ 

zegt Mohammad Hawamdeh
102

. Volgens Nidal Qanadilo
103

 is op het internet in Jordanië geen 

censuur. Ook Carthy (2009) beweert dat er in Jordanië geen restricties zijn voor het internet-

gebruik. Men heeft toegang tot gelijk welke website in tegenstelling tot bijvoorbeeld Saoedi-

Arabië. Overheidscontrole op de inhoud of op de informatiestroom naar hun burgers toe 

wordt moeilijker (Murphy, 2011, 106-107; Al-Olayan, 2006, 574; Shteiwi, 2006, 130). Nu 

heeft men toegang tot alternatieve visies, kan men luisteren naar of deelnemen aan kritische 

discussies over onderwerpen die voorheen taboe of te controversieel bevonden waren door de 

overheid (Zweiri & Murphy, 2011).  

Toch is het volgens Amir-Basel Shihadeh
104

 niet de vrijheid die sociale media bieden, die de 

Jordaniërs naar deze online platformen leidt. De correlatie tussen een onderdrukkend regime 

en sociale media is niet absoluut. Dunia Kamal
105

 ziet zelfs helemaal geen verband tussen 

beide. Sociale media zijn volgens Nidal Qanadilo
106

 gewoon populair omdat het een nieuw 

rechtstreeks forum is waar ze vertrouwen in hebben.  
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E. Internetcontrole 

Ondanks de voorgaande bemerkingen zijn sociale media en internet ook onderhevig aan 

controle en worden commentaren op online artikels gefilterd (Al-Jassem, 2006, 178-179). 

Bijvoorbeeld op D1g filtert men de inhoud, vertelt Fouad Jeryes
107

. En ook voor de site 

Khaberni.com gelden volgens Mohammad Hawamdeh
108

 bepaalde criteria. Door internet en 

satellietschotels is er vandaag dus wel meer persvrijheid, maar overheidscontrole blijft 

bestaan (Visscher
109

, 2004, 17 november). In vele Arabische landen werd de vrijheid op het 

internet aan banden gelegd na 9/11. Amerika drong hierop aan omdat volgens hen terroristen 

via dit nieuwe medium communiceerden (Mellor et al., 2011, 147). Zaina Steityeh
110

 merkt 

terecht op dat: 

 

„The bubble that social media is freedom of press and you can say whatever you want, 

burst a long time ago. We would be a little bit foolish to think that they weren‟t 

monitored, let alone censored.‟  

Internetcensuur is dus de nieuwste bedreiging voor de persvrijheid in het Midden-Oosten 

(Freedom House
111

, 2000, 17 april). In het verleden werden al bepaalde sites verwijderd door 

de overheid omdat ze kritisch waren (Federal Research Division
112

, 2006, september). Vele 

Arabische overheden hebben stappen ondernomen om dit nieuwe medium te controleren 

(Mellor et al., 2011, 145). Internet is toch niet zo bevrijdend en democratisch. De schuldige 

blijft de staat (Zweiri & Murphy, 2011; Anderson, 2011, 19). Door de verschillende 

overheidstechnieken om het internet te controleren, maken ze het net als de traditionele media 

tot een publieke sfeer die onderhevig is aan censuur en sancties (Mellor et al., 2011, 123).  

 

Om het voorgaande te illustreren, geef ik twee voorbeelden uit mijn interviews. Basil 

Okoor
113

 van Ammon nieuwswebsite ondervond deze controle aan den lijve. Hij werd 

ontslagen bij de Jordan Television als producer omdat hij te kritisch was. Nochtans deed hij 

enkel zijn werk als een onafhankelijke journalist. Samen met Sameer Hayari, die nog steeds 

bij de krant Al Rai werkt, besliste hij vijf jaar geleden om een nieuw interactief project te 

starten dat de burgers in Jordanië de kans geeft om hun opinies, reacties en gevoelens uit te 

drukken. Dit was de geboorte van Ammon news, de eerste nieuwswebsite in Jordanië met de 

slogan: „it is the voice of the silent majority‟. Hiermee bedoelt Basil dat alle Jordaniërs deel 

uitmaken van de meerderheid die niet in staat is hun ideeën uit te drukken of kritiek te 

leveren. In het begin was het heel moeilijk om te overleven: niemand beschouwde het internet 

immers als bron van informatie. Het was een uitdaging om mensen te overtuigen van de 
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informatiewaarde van het internet. Ook de overheid probeerde de site neer te halen. 

Momenteel krijgt de site zo‟n 600 000 bezoekers per dag en rond de 10 000 reacties. Toch 

wordt Basil nog elke dag bedreigd wegens zijn kritische ingesteldheid. 

Ook Mohammad Hawamdeh
114

, de oprichter van de site Khaberni, en zijn collega‟s ontvingen 

bedreigingen van de overheid. Dit omdat ze werken voor Al Rai, de regeringsgezinde krant, 

en tegelijkertijd diezelfde overheid bekritiseren op Khaberni. De overheid dreigde met zijn 

ontslag bij Al Rai als hij kritiek bleef uiten. Maar Mohammad en zijn redactie geloven 

rotsvast in hun onafhankelijkheid, want mensen nemen net hun toevlucht naar Khaberni 

omdat de traditionele media gecontroleerd worden.  

 

Volgens andere geïnterviewden wordt de stelling van mediacontrole afgezwakt. „De overheid 

doet de laatste jaren zelfs inspanningen om de beperkingen voor media te verminderen en het 

internet toegankelijker te maken‟, zegt Fouad Jeryes
115

. Dit komt enerzijds, denkt Dunia 

Kamal
116

, door de journalisten die streven naar persvrijheid en anderzijds door het ministerie 

van Informatie die de nood aan persvrijheid erkent en SOP‟s (standard operating procedures) 

in werking stelt die de media van overheidscontrole verlossen. Wat met zekerheid blijkt uit de 

interviews is dat Jordanië, in vergelijking met andere landen in de regio, een relatief hoge 

persvrijheid kent. Op een schaal van één tot tien haalt Jordanië een acht. Libanon scoort beter 

met een achtenhalf of negen. Egypte, voor de revolutie, en Syrië halen maar een twee of drie. 

Een Syrische student zei over de situatie in zijn land: „It‟s not the internet, it‟s the enter-not‟ 

(Sakr, 2007, 57). De score in Jordanië is het gevolg van het harde sleutelen aan die 

persvrijheid. Er is heden een duidelijk verschil met een decennium geleden. Dit situeert zich 

zowel op het vlak van de kwaliteit van de verhalen als van de onderwerpen, de interviews en 

de manier waarop het gebracht wordt (Dunia Kamal
117

, Professor Dr. Tayseer Abu Arja
118

; 

Federal Research Division
119

, 2006, september). 

Andere bronnen uit de literatuur geven een totaal verschillend beeld. Freedom House 

bijvoorbeeld is een onafhankelijke ngo die de persvrijheid wereldwijd analyseert. Ze kwam 

tot het besluit dat in het Midden-Oosten en Noord-Afrika de pers maar in 5% van de landen 

helemaal vrij is, gedeeltelijk vrij in 11% en niet vrij in 84%. Op de wereldranglijst van 

persvrijheid bekleedt Jordanië een 141
e
 plaats, met de status niet vrij. Het krijgt een cijfer van 

63 op een schaal van 0 tot 100, waarbij 100 de laagste score is. In de regio Midden-Oosten en 

Noord-Afrika neemt Jordanië de vijfde plaats in. Er vond een sterke daling plaats op het vlak 

van persvrijheid in die regio. Dit kan mede aanleiding hebben gegeven tot de 

hervormingsopstanden in de regio begin 2011 (Freedom House
120

, 2000, 17 april). De 

persvrijheid in Arabische landen is fluctuerend: als de politieke omstandigheden het toelaten 
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neemt de vrijheid toe; in meer sombere tijden daalt het (Keulen
121

, 2006, 18 februari). Ook 

Nidal Mansour, de directeur van het CDFJ in Amman, gelooft niet in een vrije pers in 

Jordanië. De overheid oefent macht uit aan de hand van controle op het uitgeven van 

perslicenties, juridische aanklachten en dreigementen.  
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F. Protesten via sociale media 

Journalisten doen aan zelfcensuur en leggen zichzelf rode lijnen op met betrekking tot 

onderwerpen zoals de koning, het leger en de inlichtingendienst (Lanjouw & Wanrooij
122

, 

2010, 13 juli; Rugh, 2004, 124). Er is sprake van sociale censuur. Lina Ejeilat
123

: „men komt 

in de problemen voor het beledigen van een religie of uitdagen van seksuele taboes, niet 

alleen door de wet maar door de gemeenschap‟. Aneesha Hampton
124

 merkt op dat de cultuur, 

zelfs in sociale media, verscheidene beperkingen oplegt. De realiteit van de laatste maanden 

toonde echter dat deze begrenzingen zich vooral in hun hoofd bevinden. Het enige wat 

journalisten moeten doen, is beperkingen uitdagen en verbreken.  

 

In Jordanië vonden er ook protesten plaats die werden uitgespeeld op de sociale media. Basil 

Okoor
125

: „na de gebeurtenissen in Egypte, beschouwen mensen sociale media immers als een 

open deur om veranderingen te brengen in Jordanië‟. Arabische internetgebruikers drukken 

hun wil voor verandering en participatie uit via media die niet zo gemakkelijk controleerbaar 

zijn door de staat (Sakr, 2007, 73). Vóór de protesten was Eman Jaradat
126

 voorzichtig met 

wat ze postte en deed ze aan zelfcensuur van haar tweets. Nu niet meer. Vandaag zeggen 

Jordaniërs online wat ze echt denken volgens Lina Ejeilat
127

. De Jordaniërs worden heel actief 

online en verstandig in hun gebruik van sociale media. Ze proberen verandering teweeg te 

brengen met hun tweets, Facebook statussen en dergelijke vertelt Mohammed Abdullatif
128

. 

Sociale media zijn geëvolueerd van een chatkamer tot een platform waar mensen verzamelen, 

kennis opdoen en politieke discussies voeren. Voorheen ging het vooral over amusement en 

small talk. Bovendien waren offline samenkomsten schaars in de regio, zegt Nadine 

Toukan
129

. Door de sociale en politieke macht heeft internet potentieel om in het Midden-

Oosten  veranderingen teweeg te brengen (Mellor et al., 2011, 124). Rugh voorspelde al in 

2004 in zijn boek dat een democratie van ideeën en stemmen langzaam groeit in het Midden-

Oosten. Internet en sociale media kunnen een belangrijke rol spelen in democratisering en 

natievorming (Sakr, 2007, 56). Toch mag men niet vergeten dat onderzoek aantoont dat media 

een ondersteunende rol spelen in het proces van sociale verandering. Echte verandering komt 

van de mensen zelf (Mellor et al., 2011, 101). Het Jordaanse protest was dus niet louter door 

online media: want vooral de jonge bevolking is actief op internet en zij zijn niet de groep die 

voor sociale  of politieke veranderingen zorgen in de regio (Al-Jassem, 2006, 179). Het 

nadeel, vindt Basil Okoor
130

, is dat de Jordaanse overheid dezelfde middelen gebruikt 

waardoor er een soort online oorlog ontstaat tussen beide kampen. 
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Na deze protesten boomden sociale media zowel in het Midden-Oosten als in Jordanië. Yousif 

Jawhar
131

 spreekt zelfs van een verdubbeling of verdrievoudiging van Twitter in de nasleep 

van de onrusten. Ook het aantal Jordaanse Facebook accounts steeg tot ongekende hoogtes: de 

laatste zes maanden steeg het aantal gebruikers met meer dan 622 280 (Socialbakers
132

, 2011). 

 

Koning Abdullah van Jordanië zag dat dergelijke protesten via sociale media ook in zijn land 

konden gebeuren. Daarom wil het koningspaar dicht bij de jeugd staan, denkt Mahmoud Al 

Abed
133

. Hun visie en agenda zijn gericht op de betrokkenheid van jongeren. Dit verklaart 

volgens Diala Al-Dabbas
134

 mede de actieve stem van de jeugd. Jordanië heeft verschillende 

hervormingen ondergaan op het vlak van telecommunicatie sinds koning Abdullah in 1999 

aan de macht kwam (Federal Research Division
135

, 2006, september). De koning en koningin 

die de nieuwe media begrijpen en omhelzen dragen bij aan het unieke medialandschap in 

Jordanië. „Hun engagement is mede de oorzaak van alle moderne en technologische 

ontwikkelingen die je vandaag ziet in het land‟, vertelt Fouad Jeryes
136

. Koning Abdullah nam 

immers maatregelen voor een liberalisatie van het medialandschap. Zijn visie was: „press 

freedom should be as high as the national flag‟. Enkele maatregelen die hij doorvoerde waren: 

het vrijlaten van gearresteerde journalisten, afschaffing van censuur op buitenlandse media en 

een Media Free Zone dichtbij Amman waar media niet gecensureerd werden (Rugh, 2004, 

141). Hij voerde tevens verschillende amendementen door op bestaande perswetten (Mellor et 

al., 2011, 12). Koning Abdullah gelooft dat het opnemen van nieuwe technologieën cruciaal is 

voor de groei en stabiliteit van de economie en de samenleving (Mellor et al., 2011, 123; 

Zweiri & Murphy, 2011). 

 

Wat echter uitzonderlijk is aan het Arabische medialandschap, ondanks het voorgaande, is dat 

commercialisatie en liberalisatie hand in hand gaan met overheidscontrole en zelfcensuur 

(Mellor et al., 2011, 12). De Arabische overheden hebben een dubbelzinnige houding ten 

opzichte van internet en sociale media. Enerzijds oefenen ze invloed uit en filteren ze de 

inhoud. Anderzijds willen ze de telecommunicatiesector en de ontwikkeling van internet 

helpen als onderdeel van hun economische ontwikkeling (Mellor et al., 2011, 11; Al-Jarallah, 

2006, 587). Ze zijn zich bewust van het belang van internet en de macht ervan als een factor 

die de politieke en sociale stabiliteit van hun staat kan beïnvloeden. Media zijn in de ogen van 

de Arabische overheden een mes dat aan twee kanten snijdt. Ze kunnen gebruikt worden om 

de publieke opinie te beïnvloeden, maar de media kunnen ook de ideologie van hun staat en 

regime bedreigen (Mellor et al., 2011, 17 & 123). 
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G. Andere kenmerken van het sociale media gebruik in Jordanië 

Een eerste kenmerk van het Jordaanse sociale media gebruik is dat het een alledaagse 

bezigheid is geworden (Al-Jassem, 2006, 179). Sociale media worden serieus genomen in 

Jordanië.  

 

„Social media in the Middle East  started to be taken seriously after Egypt.‟ Hania 

Barqawi
137

, Queen Rania Teacher Academy 

De waardering voor sociale media is enorm toegenomen. Voordien werden ze volgens Zaina 

Steityeh
138

 beschouwd als een medium om naar foto‟s van je ex te kijken en te zien wat je 

vrienden de avond voordien uitspookten. Tegenwoordig gebruiken veel ministers, politici, 

overheidsinstituties, traditionele media, journalisten, professoren en zakenmensen sociale 

media. Bepaalde online entiteiten zoals 7iber, Under My Olive Tree en AmmanContext 

hebben zelfs voor tastbare veranderingen gezorgd in de realiteit, wat ook bijdraagt aan de 

ernst van het medium vindt Diala Al-Dabbas
139

. Volgens Zaina Steityeh
140

 is het door de 

gebeurtenissen van de laatste zes maanden misschien wel het meest belangrijke 

mediaplatform geworden. 

 

Een tweede kenmerk is dat Jordaniërs actief zijn, maar toch blijft een groot deel passief. Met 

passief bedoel ik gewoon observeren en zelf niets ondernemen of creëren. Nidal Qanadilo
141

 

en Sakr (2007, 75) denken dat het is zoals in de rest van de wereld. Het hangt af van de 

persoonlijkheid, maar ook van wat het doel is en wat men wil bereiken met sociale media. 

Bovendien speelt de inhoud van de boodschap ook een grote rol. Toch vindt Lina Ejeilat
142

 

dat de gemiddelde Jordaniër vocaal en actief betrokken is in sociale media, zeker de laatste 

weken. 

 

„There is a number of passive people, but now people are aware about their social-

political concerns and take that to Facebook and start organizing events‟ Ali 

Dahmash
143

, Under my olive tree 

Sakr (2007, 76) schrijft twee unieke karakteristieken toe aan de Arabische cyberspace: religie 

en de politieke discussies zijn belangrijk. Jordaniërs zijn actief en niet enkel passieve 

ontvangers van een autoritair discours. De jeugd in het Midden-Oosten verlangt naar 

empowerment en actief engagement. Geen enkele andere groep is zo geëngageerd als de 

Arabische internetgebruikers. De meest frequent bediscussieerde onderwerpen zijn items die 
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taboe waren in de mainstream media. De Arabische media zien hun publiek als actief en 

onafhankelijk (Mellor et al., 2011). 

Aneesha Hampton
144

 ziet dit anders en haar visie is interessant omdat ze recent van Canada 

naar Jordanië verhuisde. Ze ziet de twee tegenovergestelde gebruiken van sociale media. Zij 

vindt de Jordaniërs heel passief. Ze is niet de enige die er zo over denkt; anderen Abdullah 

AlKhaldi
145

 en Farah Mawla
146

 volgen haar hierin. 

 

„It‟s a mix, but more passive: we don‟t have that culture of commenting back.‟ Fouad 

Jeryes
147

, D1g 

Er is geen klimaat van dialoog tussen louter burgers of burgers en het regime in het Midden-

Oosten (Mellor et al., 2011, 62). Als er een video wordt gepost op D1g heeft deze binnen het 

uur miljoenen kijkers, maar geen enkele reactie. Er is geen feedback in dit land, nochtans is 

interactie net de sterkte van sociale media volgens Fouad Jeryes
148

.  

 

Het voorgaande kan verklaard worden door het derde kenmerk: Jordaniërs gebruiken sociale 

media vooral om sociale redenen. 

 

„People in Jordan are very social, so social media is a natural extension of our social 

life.‟ Raghda Butros
149

 

Deze media worden toch nog vaak op de verkeerde manier gebruikt in Jordanië. Het is vooral 

het persoonlijk gebruik voor chatten, onderhouden van relaties met vrienden, deel uitmaken 

van een gemeenschap etc. De noden die Arabische internetbezoekers willen vervullen zijn in 

respectievelijke volgorde: sociale contacten onderhouden, nieuws verkrijgen, discussies 

voeren en amusement (Sakr, 2007, 70). Er worden geen interessante ideeën uitgewisseld. Ze 

posten gewoon items zonder interactie en het is zoals de traditionele media: eenrichtings-

communicatie. Het Arab Human Development Report van 2003 van het United Nations 

Development Programma toont aan dat de nieuwe media er niet in slagen mensen te 

overtuigen om kennis te verwerven. Slechts 30% van de bevolking grijpt sociale media aan 

als een mogelijkheid om te luisteren naar anderen, met elkaar te discussiëren en als een kans 

voor verandering, zegt Diala al-Dabbas
150

. Mouammar Alhadidi
151

 richtte naar aanleiding van 

de protesten een Facebook pagina op over eenheid in Jordanië. Hij kreeg slechts dertig „likes‟, 

terwijl een pagina van een popzanger er duizenden krijgt. Hij hoopt dat sociale media meer 

voor serieuze discussies en debatten worden gebruikt. Dit is wel langzaam aan het veranderen, 

hiervoor verwijs ik naar punt F. Volgens hem gaat men nu ook te rade bij deze nieuwe media 

                                                 

144
 Aneesha Hampton, interview, 28/04/2011 

145
 Abdullah AlKhaldi, interview, 27/04/2011 

146
 Farah Mawla, interview, 28/04/2011 

147
 Fouad Jeryes, interview, 01/05/2011 

148
 Fouad Jeryes, interview, 01/05/2011 

149
 Raghda Butros, interview, 26/04/2011 

150
 Diala Al-Dabbas, interview, 20/04/2011 

151
 Mouammar Alhadidi, interview, 21/04/2011 



34 

 

om te weten wat er gaande is in de wereld. Aneesha Hampton
152

 ondervindt dat dit medium 

ook niet zo authentiek en organisch is als in andere landen. De reden hiervoor zoekt ze, net als 

Diala al-Dabbas
153

, in het feit dat sociale media nieuw zijn in Jordanië. De nieuwe media 

zitten in de beginfase, de Jordaniërs bevinden zich in een leerfase en de impact verschilt nog 

van elders. Ze zijn nog niet verankerd in de hoofden van mensen en in hun cultuur. Zoals  

Basil Okoor
154

 zegt: er is dus tijd nodig om deze even effectief te maken als in het Westen. 

Het is duidelijk dat mensen in Jordanië houden van babbelen. Maar het is volgens Dr. Abeer 

B. Dababneh
155

 en Professor Dr. Tayseer Abu Arja
156

 belangrijk dat deze mensen leren hoe 

met sociale media om te gaan zodat ze ze kunnen gebruiken als nuttige instrumenten en niet 

enkel voor sociale redenen. Er is een gebrek aan training en vaardigheden om met internet en  

nieuwe media om te gaan (Mellor et al., 2011, 65; Al-Jassem, 2006, 178; Dalgamouni, 2011). 

Mellor et al.  (2011, 133) spreken van digitale ongeletterdheid. Mensen weten immers niet 

wat sociale media werkelijk inhouden. Ze beseffen niet dat het een middel kan zijn om 

mensen en steun te mobiliseren in de regio voor verschillende doeleinden, dat je zaken kunt 

delen en ideeën kan uitwisselen (Murphy, 2011, 108). Een voorbeeld is het “Mu7afazat” 

project van 7iber Inc dat bestaat uit sociale media workshops over het hele land om jongeren 

te empoweren met sociale media vaardigheden. Hierbij wordt getoond hoe deze media te 

gebruiken om je doeleinden te verwezenlijken (7iber
157

, 2011). Nieuwe media zijn een 

katalysator om veranderingen te brengen in de Arabische gemeenschap, door het creëren van 

interactie en conversatie (The Emirates Center for Strategic Studies and Research, 2006, 3). 

Web journalistiek is namelijk het meest onafhankelijk van alle media mechanismen in de 

regio (al-Sayyed Saeed, 2006, 39). Als je nu naar iemand van 45 jaar gaat en vraagt „Wat is 

Facebook?‟, krijg je gegarandeerd het antwoord: „een plaats waar jongens en meisjes elkaar 

ontmoeten‟. Dit is een foute perceptie die vele Jordaniërs volgens Mouammar L. Alhadidi
158

 

en Zaina Steityeh
159

 hebben.  

 

Als vierde kenmerk analyseer ik de internetpenetratie in Jordanië. Ondanks het bloeiende 

sociale media landschap verdwijnen de traditionele media niet (Lina Y. Elkurd
160

; Rugh 

2004). Jordaniërs houden van het gevoel van een krant in hun handen bij het ontbijt ‟s 

ochtends. Het is een gewoonte, zegt Mohammed Abdullatif
161

. Tegelijkertijd zoeken ze 

volgens Mahmoud Al Abed
162

 ook informatie op via sociale media en nieuwssites. 

Traditionele media gaan zelf steeds meer online en worden interactief (Mellor et al., 2011, 64 

& 140). De oudere generatie deed beroep op deze traditionele media om zich te informeren, 
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maar door de Arabische Lente heeft de mainstream media meer aandacht voor nieuwe media. 

Hierdoor denken Mohammed Abdullatif
163

 en Mohammad Hawamdeh
164

 dat mensen meer en 

meer te rade gaan bij sociale media om te weten te komen wat er gebeurt. Sociale media 

bereiken echter nog niet iedereen in de Jordaanse samenleving. Hania Barqawi
165

 vindt dat ze 

zeker de offline inspanningen niet kunnen vervangen. Ook de Hashtag debatten, 

georganiseerd door 7iber, brachten de vele interessante online conversaties offline. Want 

online is niet genoeg, je moet mensen face to face brengen. Deze debatten over verschillende 

actuele issues in Jordanië werden wel tegelijkertijd gelivestreamd en online 

becommentarieerd. Hier zie je opnieuw de mix tussen online en offline inspanningen. 

Officieel heeft het Midden-Oosten in het totaal een internetgebruik van 38%, hiervan neemt 

Jordanië 2,67 % voor zijn rekening (Mellor et al., 2011, 127). Bij mijn vraag of de 

meerderheid van de Jordaanse bevolking toegang heeft tot het internet kreeg ik percentages te 

horen die fluctueren van 15% tot zelfs 200%. De meesten zijn er wel van overtuigd dat het 

grootste deel van de bevolking verbonden is en dat dit aantal verder blijft stijgen. Eén van de 

hoofddoelstellingen in de ICT-strategie (2007-2011) van Jordanië was: internetpenetratie 

opschroeven tot 50% tegen het einde van 2011. Jordanië startte met 11% in 2007 en heeft nu 

ongeveer 38%. Volgens Nidal Qanadilo
166

 is het land op goede weg. Interessant om zien is dat 

sommige geïnterviewden 29% penetratie veel vinden, terwijl anderen 40% weinig vinden. 

Volgens sommige interviews is het niet de meerderheid van de Jordaanse bevolking die 

toegang heeft, maar wel een goed aantal in vergelijking met andere Arabische landen. Er is 

een verschil in toegang tussen de hoofdstad Amman en de rurale gebieden. Barrières voor 

deze laatste zijn armoede en technologie volgens Osama Abbas
167

. Bovendien hebben veel 

mensen geen directe toegang (Mellor et al., 2011, 124; Murphy, 2011, 106). Hiermee bedoel 

ik dat ze thuis geen internettoegang hebben, maar wel indirect: op het werk, de universiteit, in 

internetcafés of bij vrienden. Daarom moeten statistieken voorzichtig worden geïnterpreteerd. 

Indirect is internet zeer toegankelijk in Jordanië, in dat geval spreken Amir-Basel Shihadeh
168

 

en Aneesha Hampton
169

 over meer dan 80% van de bevolking. In 2010 waren er volgens 

officiële statistieken 2 324 000 internetgebruikers, dit is 38% van de Jordaanse bevolking 

(Int@j
170

, 2010, 15). Voormalig minister van ICT Marwan Juma vindt dit een lage 

internetpenetratie en denkt dat dit de lokale gemeenschappen verhindert om sociale media te 

gebruiken als een tool voor positieve veranderingen. De machtige sociale media worden er 

nog niet ten volle benut (Ghazal
171

, 2010, 12 december). De Arabische bevolking maakte 

4.87% uit van de wereldbevolking in juni 2010. Toch maakt deze groep maar 3.32% uit van 

de totale internetgebruikers (Mellor et al., 2011, 124).  
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Bij het vijfde kenmerk tracht ik een sociaal profiel op te stellen van de Jordaanse 

internetgebruiker die toegang heeft tot het internet. Volgens Professor Zaid Eyadat
172

 is dit 

onmogelijk. Ik heb dit toch geprobeerd. Volgens de meeste van mijn geïnterviewden heeft 

iedereen toegang. Wat opvalt is dat velen op de vraag „wie heeft er toegang‟, ondanks het feit 

dat ook de oudere generatie actiever wordt op sociale media, toch jongeren antwoorden. Dit 

heeft te maken met de zeer jonge bevolking van Jordanië (Mouammar L. Alhadidi
173

; Ali 

Dahmash
174

; Mohammed Abdullatif
175

; Farah Mawla
176

; Zaina Steityeh
177

; Omran Nablak & 

Ahmad Al-Sukkar
178

; Lina Y. Elkurd
179

; Al Maktoum, 2006, 15). Osama Abbas
180

 en Fouad 

Jeryes
181

 vinden sociale media bijgevolg het middel bij uitstek om je boodschap te 

verspreiden in Jordanië aangezien de grootste demografische groep de jeugd is. In de 

literatuur vind ik volgende cijfers terug: sinds juli 2011 heeft Jordanië 6 508 271 inwoners. In 

de categorie 0-14 jaar: 35,3%, 15-64 jaar: 59,9% en 65 jaar en ouder: 4,8% (CIA
182

, 2011). 

Wat ook sterk naar voor kwam in mijn interviews is dat de hoge- en middenklasse goed 

vertegenwoordigd zijn. Het Midden-Oosten loopt namelijk nog wat achter op de digitale 

revolutie, dit komt door een aantal factoren: het gebrek aan Engelse taalvaardigheden, een 

beperkte toegang in rurale gebieden en de hoge kost van zowel de apparatuur als de service 

(Al-Jassem, 2006, 177). Omdat velen arm zijn beperkt het gebruik van sociale media zich 

volgens Dunia Kamal
183

, Sakr (2007, 60) en Mellor et al. (2011, 65) tot de elite. Deze klasse 

kan zich niet enkel de technologie veroorloven, maar heeft ook de lees- en schrijfvaardig-

heden. Hierbij kom ik tot een ander groot probleem in het Midden-Oosten: er is een hoge 

ongeletterdheid. Nochtans heeft Jordanië in vergelijking met de regio een goede geletterdheid 

van maar liefst 90,1% (Federal Research Division
184

, 2006, september; Rugh, 2004, 3). 

Vandaar dat tijdens de meeste van de protesten in het Midden-Oosten de sociale media vooral 

een rol speelden in het mobiliseren van deze middenklasse. Hoe bereiken Facebook en 

Twitter de mensen die niet kunnen lezen en schrijven of die geen computer hebben? 

Gewoonweg niet. De  bedoeïenen zijn hier een voorbeeld van, zegt Mohammed Abdullatif
185

. 

Nochtans daagden deze mensen op met duizenden tegelijkertijd om te demonstreren op 

vrijdagen in Jordanië. Dit toont, volgens Dunia Kamal
186

, aan dat de rol van de sociale media 

niet mag worden opgeblazen. Ook Amir-Basel Shihadeh
187

 denkt dat niet veel mensen actief 

waren op sociale media tijdens de protesten in  Jordanië. 

                                                 

172
 Professor Zaid Eyadat, interview, 25/04/2011 

173
 Mouammar L. Alhadidi, interview, 21/04/2011 

174
 Ali Dahmash, interview, 14/04/2011 

175
 Mohammed Abdullatif, interview, 23/04/2011 

176
 Farah Mawla, interview, 28/04/2011 

177
 Zaina Steityeh, interview, 28/04/2011 

178
 Omran Nablak en Ahmad Al-Sukkar, interview, 30/04/2011 

179
 Lina Y. Elkurd, interview, 27/04/2011 

180
 Osama Abbas, interview, 21/04/2011 

181
 Fouad Jeryes, interview, 01/05/2011 

182
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html   

183
 Dunia Kamal, interview, 26/04/2011 

184
 http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Jordan.pdf 

185
 Mohammed Abdullatif, interview, 23/04/2011 

186
 Dunia Kamal, interview, 26/04/2011 

187
 Amir-Basel Shihadeh, interview, 29/04/2011 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html
http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Jordan.pdf


37 

 

Professor Zaid Eyadat
188

 spreekt het voorgaande tegen: „ook in arme en gemarginaliseerde 

regio‟s in Jordanië is er internet beschikbaar‟. Zelfs in verafgelegen bedoeïen gebieden, 

vertelt Mahmoud Al Abed
189

, zijn er nu „knowlegde centers‟ waar mensen het gebruik van 

internet kunnen leren. Het land heeft bovendien een penetratie van mobiele telefoons van 

108%, en dit betekent ook toegang (Nadine Toukan
190

; Int@j
191

, 2010, 15). Om de toegang te 

verbeteren komen er ook, dankzij een sterke competitie, meer aanbiedingen en lagere prijzen 

van internetproviders voor rurale gebieden buiten Amman. De overheid kwam ook tussen en 

verlaagde de omzetbelasting op internetabonnementen. Bovendien droeg het draadloze 

internet via WiMAX bij tot deze stijging. Gevolg van dit alles is een stijging van de 

internetpenetratie en dit niet alleen voor de elite. Internet in Jordanië is bovendien volgens  

Lina Ejeilat
192

, Mohammed Abdullatif
193

 en Nidal Qanadilo
194

 goedkoop in vergelijking met 

de rest van het Midden-Oosten. Er is een wezenlijk verschil in de aard van de online media. 

Facebook is voor iedereen en is divers, terwijl Twitter geen dwarsdoorsnede van de Jordaanse 

samenleving vertegenwoordigt. Twitter is eerder voor hoog opgeleide, Westers gezinde 

burgers en is dan ook niet zo populair als Facebook. Er zijn momenteel 1 911 420 Facebook 

gebruikers in Jordanië, waardoor het land op de 60ste plaats staat in de lijst van alle Facebook 

statistieken per land. 29,83% van de Jordaanse bevolking heeft dus een Facebook account, en 

dit is maar liefst 109,73% van de internetgebruikers. Facebook is het populairst bij de 18 tot 

en met 24-jarigen met 788 750 gebruikers, gevolgd door volgende leeftijdscategorieën 25-34: 

25%, 16-17: 11%, 13-15: 9%, 35-44: 8%, 45-54: 3%, 55-64: 1% en 65+: 1%. Per gender-

categorie zijn er 58% mannelijke en 42% vrouwelijke Facebook gebruikers (Socialbakers
195

, 

2011).  

                                                 

188
 Professor Zaid Eyadat, 25/04/2011 

189
 Mahmoud Al Abed, interview, 25/04/2011 

190
 Nadine Toukan, interview, 01/05/2011 

191
 http://www.intaj.net/sites/default/files/2010_ICT__ITES_Industry_Statistics__Yearbook.pdf 

192
 Lina Ejeilat, interview, 27/04/2011 

193
 Mohammed Abdullatif, interview, 23/04/2011 

194
 Nida Qanadilo, interview, 19/04/2011 

195
 http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/jordan 

http://www.intaj.net/sites/default/files/2010_ICT__ITES_Industry_Statistics__Yearbook.pdf
http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/jordan


38 

 

H. Conclusie 

De media in het Midden-Oosten, in het bijzonder Jordanië, werken in een gesloten politieke 

omgeving gecontroleerd door allerlei wetten die de vrijheid beperken en een 

veiligheidssysteem dat onbetwistbaar is (Al-Jassem, 2006, 182). In april schreef Dalgamouni 

(2011) dat de Jordaanse media zich op een kruispunt bevinden. De mediasector zal enkel 

verder ontwikkelen als er meer persvrijheid komt en de overheid een einde maakt aan de 

inmenging.  Ook de mediawetten moeten hernieuwd worden en het licentie systeem moet 

transparanter worden. Ondanks de laatkomer status is het Midden-Oosten zeker en vast online 

dezer dagen (Murphy, 2011, 107).  Internet verandert het Jordaanse medialandschap met 

kleine, maar belangrijke stapjes (Lanjouw & Wanrooij
196

, 2010, 13 juli). In Jordanië is er 

volgens Naseem Tarawnah
197

 een grote disconnectie tussen mensen. Nadine Toukan
198

 is 

ervan overtuigd dat de helft van de problemen in Jordanië er is door een gebrek aan 

communicatie. Sociale media zijn de sleutel om dit op te lossen. Jordaniërs moeten deze 

media dan ook op een actieve, agressieve en strategische manier gebruiken. Communicatie is 

een groot probleem en nieuwe media spelen een belangrijke rol om die conversatie te starten.  

Internet werd een alternatieve publieke sfeer ondanks de pogingen van de  overheid om deze 

te controleren. Groepen evenals gevoelige of omstreden discussies, die voorheen 

gemarginaliseerd werden in de traditionele media, komen nu aan bod (Mellor et al., 2011, 

137). Internet en sociale media bieden meer vrijheid in vergelijking met de traditionele media 

(Mellor et al., 2011, 141). Dankzij de komst van het internet kwam er meer optimisme over de 

toekomst van Arabische media en de komende jaren zullen ze verder groeien in hun rol als 

machtige, onafhankelijke media en een echte vierde macht worden (Al-Jarallah, 2006, 589). 

De nieuwe media gaan de toekomst van de media als vierde macht bepalen (Dalgamouni, 

2011). Door de overheid gecontroleerde media hebben geen toekomst meer (Rasheed, 2006, 

585). Er is momenteel een nieuwe generatie Jordaniërs die de mogelijkheden van internet 

proberen te benutten. De ICT-revolutie heeft een impact op sociale verandering in het 

Midden-Oosten: internet wordt nu  gebruikt voor ontwikkelingsdoeleinden (Shteiwi, 2006, 

122; Al-Othman, 2006, 199). Deze elektronische vrijheid zal op termijn leiden tot vrijheid in 

de straten en pleinen (Al-Jassem, 2006, 179). 
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4. Case studie koningin Rania  

A. De koningin van sociale media 

Als case studie bespreek ik het sociale media gebruik van koningin Rania van Jordanië. Rania 

Al-Yassin werd geboren op 31 augustus 1970 in Koeweit, haar ouders zijn Palestijnen (BBC 

news online
199

, 2001, 7 november). Ze behaalde haar diploma bedrijfsbeheer aan de American 

University in Cairo. Rania ontmoette Abdullah Bin Al-Hussein op een etentje in januari 1993.  

Twee maanden later was het koppel verloofd en in juni stapten ze in het huwelijksbootje. Op 

20 maart 1999 werd ze, aan de zijde van Koning Abdullah, koningin van Jordanië. Ze 

brachten een meer populistisch beleid in Jordanië (“King proclaims Rania Queen”
200

, 1999, 

22 maart). Ze hebben vier kinderen: prins Hussein, prinses Iman, prinses Salma en prins 

Hashem. Het dagelijks werk van de koningin bestaat uit het luisteren naar en het babbelen met 

de plaatselijke bevolking.  Zo leert ze hoe ze hun situatie kan verbeteren. (Facebook
201

, 2011; 

Queen Rania‟s official website
202

, 2011). Ze bezoekt ook verafgelegen dorpjes in het 

koninkrijk (BBC news online
203

, 2001, 7 november).  

 

Ze vormt het onderwerp van mijn casestudie omdat ze heel actief is in de online wereld. Ze is 

„the world‟s most up-to-date royal‟ (Spinner, 2010). Ze werd door Digital Daya
204

 in oktober 

2010 uitgeroepen tot één van de meest invloedrijke leiders in de nieuwe media. Volgens een 

andere bron, het magazine Forbes
205

 (2009, 19 augustus) behoort ze met een 76
ste

 plaats tot de 

100 machtigste vrouwen ter wereld (Hoffer, 2011).  Koningin Rania begrijpt het „real-time‟ 

web en gebruikt het dan ook voor haar koninklijke taken en liefdadigheidswerk (YouTube
206

, 

2009, 15 december). Ze gebruikt sociale media om haar agenda‟s te promoten, om de 

aandacht te trekken op ontwikkelingsdoeleinden en politiek, haar doelen te bereiken en een 

conversatie aan te gaan met de bevolking. Ze hanteert deze media als een middel om de 

wereld te veranderen (Hoffer, 2011). Zoals ze zelf zegt: „we are stronger when we listen and 

smarter when we share‟ (Aro & McCarthy, 2009). Ze laat overal haar digitale vingerafdruk 

achter met haar eigen website, YouTube kanaal, Twitter account, persoonlijke Facebook 

pagina en een Flickr site. Ze heeft 800 000 fans op Facebook, meer dan anderhalf miljoen 

volgers op Twitter (Hoffer, 2011) en 40 000 abonnees en vrienden op YouTube (Spinner, 

2010). Ze is „the Queen of social media‟ (Hoffer, 2011). 
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Haar YouTube kanaal startte ze op om stereotypes over het Midden-Oosten te doorbreken 

(“Queen of tweets: Jordan's Rania announces Pope's arrival on Twitter”
 207

, 2009, 8 mei). Ze 

wou een conversatie starten in ‟s wereld grootste gemeenschap (YouTube
208

, 2008, 22 

november). Culture barrières tussen Oost en West doorbreekt ze door communicatie en 

dialoog op gang te brengen (Aro & McCarthy, 2009). Sociale media zijn de perfecte tools om 

een dialoog aan te gaan (YouTube
209

, 2008, 30 maart). Mensen stuurden bestaande 

stereotypes over de Arabische wereld naar haar en zij hielp deze uit de wereld. Ze ontving 

voor die inspanning de eerste YouTube Visionary Award (Forbes
210

, 2009, 19 augustus).  Op 

Twitter is ze actief sinds 2009, het pausbezoek aan Jordanië, waarbij zij de eerste Midden-

Oosten bedevaart van de paus in de kijker stelde (“Queen of tweets: Jordan's Rania announces 

Pope's arrival on Twitter”
 211

, 2009, 8 mei). Ze leerde Twitter kennen door de 

verkiezingscampagnes in Amerika waar sociale media creatief werden gebruikt om mensen te 

mobiliseren en achter een bepaald doel te scharen (Carthy, 2009). In de wereldranglijst van 

Twitteraars met meeste volgers staat koningin Rania (@QueenRania) op de 234ste plaats 

(Socialbakers
212

, 2011). Facebook en Flickr gebruikt ze vooral om foto‟s te delen van haar 

bezoeken aan verschillende organisaties, trainingen, scholen en evenementen. 

 

Meestal mijden leden van koninklijke families de sociale media, koningin Rania daarentegen 

omhelst ze met veel enthousiasme (Aro & McCarthy, 2009). Ze is door haar sociale media 

gebruik het nieuwe gezicht van royalty. Ze is het eerste lid van een koninklijke familie op 

Twitter. Rania zelf vindt dit vreemd, want het is een medium dat ook voor hogergeplaatsten 

veel mogelijkheden schept (YouTube
213

, 2009, 23 september). Mensen moeten de macht van 

sociale media benutten (YouTube
214

, 2008, 22 november). „Real time is the new prime time‟ 

volgens de koningin (YouTube
215

, 2009, 15 december). 

 

Via deze weg leert Rania veel over wat er gaande is in het land.  Het geeft haar inzicht in wat 

mensen echt denken en voelen. Ze komt immers de realiteit te weten en ze krijgt contact met 

mensen die hun ongezouten mening uiten. Door de directe en persoonlijke link tussen haar en 

de bevolking worden er echt banden gesmeed (Aro & McCarthy, 2009). Door protocollen is 

het als koningin immers moeilijk om dicht bij de bevolking te komen en als virtuele koningin 

gaat dit gemakkelijk. Op geen enkele andere manier kan men met een miljoen mensen tegelijk 

                                                 

207
http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/5298148/Queen-of-tweets-Jordans-Rania-announces-Popes-

arrival-on-Twitter.html 
208

 http://www.youtube.com/watch?v=JPcw3fLeBHM 
209

 http://www.youtube.com/watch?v=TFf897bUW2Y 
210

 http://www.forbes.com/lists/2009/11/power-women-09_Queen-Rania_VZPS.html 
211

http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/5298148/Queen-of-tweets-Jordans-Rania-announces-Popes-

arrival-on-Twitter.html 
212

 http://www.socialbakers.com/twitter-users/?paginator-page=5 
213

 http://www.youtube.com/watch?v=605Syyvoqbg 
214

 http://www.youtube.com/watch?v=JPcw3fLeBHM 
215

 http://www.youtube.com/watch?v=mpA1Y9vnkps 

http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/5298148/Queen-of-tweets-Jordans-Rania-announces-Popes-arrival-on-Twitter.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/5298148/Queen-of-tweets-Jordans-Rania-announces-Popes-arrival-on-Twitter.html
http://www.forbes.com/lists/2009/11/power-women-09_Queen-Rania_VZPS.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/5298148/Queen-of-tweets-Jordans-Rania-announces-Popes-arrival-on-Twitter.html
http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/5298148/Queen-of-tweets-Jordans-Rania-announces-Popes-arrival-on-Twitter.html
http://www.youtube.com/watch?v=605Syyvoqbg


41 

 

praten (YouTube
216

, 2009, 15 december). Ze voelt zich hierdoor deel van de gemeenschap. 

Mensen in een publieke positie riskeren in een soort bubbel te leven, waar ze enkel horen wat 

mensen willen dat ze horen. Door sociale media kan ze dit doorbreken. Sociale media geven 

bovendien de mogelijkheid om contacten te leggen met anderen duizenden kilometers 

verwijderd.  

 

Naast het werkaspect is er ook het persoonlijk aspect verbonden aan Rania‟s sociale media 

(YouTube
217

, 2009, 2 oktober). Ze opent een venster op haar persoonlijke leven via haar 

sociale media (YouTube
218

, 2009, 15 december). Zo tweette ze naar aanleiding van het 

pausbezoek in 2009: „Taking kids 2 meet Pope, just about convinced eldest 2 wear suit. Now 

negotiating with my 4 yr old!‟ (“Queen of tweets: Jordan's Rania announces Pope's arrival on 

Twitter”
 219

, 2009, 8 mei). Ze is toegankelijk door haar aanwezigheid op nieuwe media. 

Transparantie en openheid vindt ze namelijk belangrijke eigenschappen voor de gemeenschap 

(YouTube
220

, 2009, 15 december).   

 

Koningin Rania is machtig (Hoffer, 2011). Ze vindt het een voorrecht de kans te hebben om 

een verschil te kunnen maken en ze vindt dat sociale media bruikbaar zijn voor iedereen in 

een publieke positie die dit wil doen. Het is haar verantwoordelijkheid om die kans ten volle 

te benutten (Queen Rania‟s official website
221

, 2011). Ze gebruikt haar stem en status als 

koningin om zich zowel lokaal als internationaal in te zetten  voor allerlei ontwikkelings-

doeleinden (Spinner, 2010; YouTube
222

, 2010, 19 juli; “King proclaims Rania Queen”
 223

, 

1999, 22 maart). Volgens haar moet men de titel van koningin verdienen. Ze wil zichzelf 

bewijzen, de juiste waarden uitdragen en haar bevolking helpen (YouTube
224

, 2010, 29 april). 

Zo richtte ze reeds verschillende goede doelen op (BBC news online
225

, 2001, 7 november). 

Ze wil de stereotypes tussen Oost en West doorbreken. Als Arabische moslim vrouw is ze een 

hevige voorstander van vrouwenrechten. Koningin Rania beschouwt vrouwen als de anti-

lichamen voor veel maatschappelijke problemen  (Spinner, 2010; YouTube
226

, 2009, 26 mei; 

YouTube
227

, 2008, 28 april; YouTube
228

, 2009, 7 maart). Op politiek vlak heeft ze een 

uitgesproken mening over het Palestijns-Israëlisch conflict. Ze doet beroep op allerlei 

humanitaire organisaties en op de civiele gemeenschap om in Gaza te helpen of om deze 
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hachelijke situatie aan te klagen (YouTube
229

, 2009, 3 januari). Verder heeft ze een eigen ngo 

The Jordan River Foundation die de armen in Jordanië helpt (Queen Rania‟s official 

website
230

, 2011). Haar grote passie is echter educatie, maar daarover later meer. Koningin 

Rania is een glamoureuze verschijning (BBC news online
231

, 2001, 7 november). Het helpt 

dat zij zich inzet voor tal van ontwikkelingsdoelen, want mensen zijn meer geneigd geld te 

geven aan projecten waar koningin Rania haar naam aan verbindt (Spinner, 2010). 

 

Koningin Rania haalt mijn centrale onderzoeksvraag aan op Twitter: kunnen virtuele acties 

verandering brengen in de echte wereld? De meerderheid op dit online platform geloofde 

echter niet dat digitaal activisme kan worden vertaald in analoge actie.  Virtuele bewegingen 

leiden volgens hen tot niets. Mensen denken bij internet aan het onderhouden van 

vriendschappen en het delen van foto‟s. Koningin Rania gelooft wel sterk in belangrijke 

offline verandering door online activisme met behulp van deze sociale media. Er worden 

gemeenschappen gevormd op sociale media die gemobiliseerd kunnen worden om echte actie 

te ondernemen. Hiervan zijn tal van voorbeelden: een groep zamelde geld in voor een 

voedselbank in Canada door middel van sociale media. Na de tyfoon Ketsana in de Filipijnen 

werden vrijwilligers en werd hulp gemobiliseerd via nieuwe media (YouTube
232

, 2009, 15 

december). De berichten die men post, moeten wel op actie gebaseerd zijn zodat mensen 

worden aangespoord om hun computerstoel te verlaten. Alleen sociale media, zoals een video 

op YouTube, kunnen de wereld niet veranderen. Ze kunnen echter wel helpen om de ideeën 

van mensen te wijzigen en daar begint vooruitgang (YouTube
233

, 2008, 22 november). Het 

opent de ogen van de mensen en kan zo verandering creëren (YouTube
234

, 2008, 16 juni). 

Rania zelf zegt dat iedereen verandering kan brengen: „You‟ll change the world 1 video at a 

time. I can‟t alone, but we can together‟ (YouTube
235

, 2008, 12 augustus). Voorlopig is het 

nog meer „live streaming, dan life changing‟. Maar we bevinden ons op het kantelmoment: 

offline verandering kan plaatsvinden (YouTube
236

, 2009, 15 december). 

                                                 

229
 http://www.youtube.com/user/QueenRania#p/u/19/y7y0Be6QMC4 

230
 http://www.queenrania.jo/ 

231
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1632614.stm 

232
 http://www.youtube.com/watch?v=mpA1Y9vnkps 

233
 http://www.youtube.com/watch?v=JPcw3fLeBHM 

234
 http://www.youtube.com/user/QueenRania#p/u/27/zAmJlUdjSKk 

235
 http://www.youtube.com/user/QueenRania#p/u/22/ITzOc35Sfu4 

236
 http://www.youtube.com/watch?v=mpA1Y9vnkps 

http://www.queenrania.jo/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1632614.stm


43 

 

B. Educatie 

Rania vindt educatie levensbelangrijk omdat dit het antwoord is op vele problemen die de 

samenleving teisteren zoals armoede, honger en extremisme (Aro & McCarthy, 2009).  In de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948 werd opgenomen dat iedereen 

recht heeft op onderwijs. Toch is dit nog steeds geen realiteit voor veel kinderen. In de 

Arabische wereld leven zes miljoen kinderen zonder onderwijs waarvan twee derde meisjes 

(YouTube
237

, 2009, 25 april). Wereldwijd zitten 75 miljoen kinderen niet op school, meer dan 

55% hiervan zijn meisjes (YouTube
238

, 2009, 15 december). Hen achter de schoolbanken 

krijgen kost 11 biljoen dollar per jaar. Dat lijkt veel geld, maar Rania plaatst dit tegenover: 

Amerikanen spenderen dit bedrag elke drie maand aan hun huisdieren en Europeanen geven 

dit elk jaar uit aan ijsjes (Aro & McCarthy, 2009).  De politieke leiders hebben de belofte  

gemaakt „basisonderwijs voor iedereen tegen 2015‟, het is één van de Millennium-

doelstellingen. Ook in „Education for All‟ beloofden 164 landen dit. Helaas is deze belofte 

nog niet nagekomen. Koningin Rania hamert erop dat educatie echt een prioriteit moet 

worden en bovenaan de agenda van iedere wereldleider moet prijken. Volgens haar komt 

politieke wil voort uit populaire wil. Vandaar dat sociale media het ideale platform zijn om 

die aandacht van de massa te trekken en zo de regeringsleiders aan te sporen.   

 

Uit mijn interviews bleek dat Jordanië zelf met een probleem kampt in het onderwijs. Vooral 

de overheidsscholen hebben enorme problemen volgens Eman Jaradat
239

. Vandaar is het 

verbeteren van het Jordaanse onderwijs het belangrijkste punt op koningin Rania‟s 

binnenlandse agenda (Hoffer, 2011). Koningin Rania ziet veel potentieel in jongeren, die een 

groot deel uitmaken van de Jordaanse bevolking. De jeugd bepaalt de toekomst van het land 

en daarom is het volgens de koningin belangrijk dat we hen een kwaliteitsvolle educatie 

aanbieden (Time Magazine online
240

, 2007, 10 mei). Zaina Steityeh
241

 vertelt dat Jordanië de 

laatste jaren tal van hervormingen kent op het vlak van onderwijs.  De overheid investeert dan 

ook enorm in educatie (Federal Research Division
242

, 2006, september).  

 

Voor mijn case studie focus ik op educatie, want koningin Rania probeert op haar eigen 

manier een stille en vreedzame revolutie teweeg te brengen in het onderwijs. Daarom bezocht 

ik verschillende organisaties van hare majesteit die werken rond onderwijs. Ik kan ze qua 

invalshoek indelen in drie categorieën: 
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Scholen: Madrasati en the Jordan Education Initiative (JEI). Via email had ik contact met the 

International Academy of Amman (IAA). 

 

Leerkrachten: the Queen Rania Teacher Academy (QRTA) en the Queen Rania Award 

Association (QRAA). 

 

Leerlingen: The Children‟s Museum (CM), The Royal Health Awareness Society (RHAS) en 

Injaz. 

 

Madrasati
243

, mijn school, is sinds 2008 een initiatief van koningin Rania. Ik interviewde de 

communicatie coördinator Rawan Risheq
244

 die verwijst naar het doel: het onderwijs in de 

publieke scholen verbeteren. Madrasati houdt het opknappen van de infrastructuur van de 

scholen in en de implementatie van verschillende programma‟s. Elk jaar worden 100 scholen 

gekozen die er het slechtst aan toe zijn. Op termijn wil Madrasati 500 scholen vernieuwen. Dit 

is slechts 15% van de publieke scholen in Jordanië, maar het is een begin. Ik bezocht twee 

Madrasati scholen voor meisjes: de Mahes school in Mahes
245

 en de Safout school in Ain Al-

Basha
246

. In tegenstelling tot vroeger toen de scholen gevaarlijke, ongezonde omgevingen 

waren met armzalige infrastructuur, materiaal en een hoog absenteïsme heerst er nu een 

ontspannen sfeer en komen de kinderen graag naar school.  

 

Het JEI
247

 bereidt volgens Rama Ajailat
248

, de voorlichter,  Jordaanse kinderen voor op de 

21
ste

 eeuw door ze kennis en gebruik te laten maken met de nieuwste technologieën. Zo zijn er 

innovatieve e-curricula, connecties tussen studenten met verschillende culturen en interactieve 

leermethodes. Ze brengen de wereld in het klaslokaal. Het is sinds 2007 een non-profit 

organisatie van de koningin. 

 

De IAA
249

 staat symbool voor de hervormingen van het onderwijs in Jordanië. Catherine 

Porterfield
250

, de pr-manager, mailde mij dat de koningin de voorzitter van de Raad van 

Toezicht is. De school werd opgericht in 2004 en wil haar studenten opleiden tot goed 

geïnformeerde wereldburgers.  

 

De QRTA
251

 werd twee jaar geleden opgestart door koningin Rania. Hania Barqawi
252

, de 

adjunct-directeur, vertelt dat de organisatie focust op het trainen van leerkrachten. Studenten 

in de Arabische regio worden immers niet degelijk opgeleid tot een goede leerkracht.   
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De QRAA
253

 werd zoals de communicatie manager Lina Y. Elkurd
254

 zei, gelanceerd door 

Rania op 5 oktober 2005: de wereldlerarendag. Het doel is het erkennen van de belangrijke rol 

die leerkrachten spelen in Jordanië. De associatie deelt twee awards uit: ieder jaar één voor 

„distinguished teacher‟ en om de twee jaar een 'distinguished principal‟ award. Koningin 

Rania is tevens het hoofd van de Raad van Toezicht.  

 

Het CM
255

 werd volgens Zaina Steityeh
256

, de marketing en communicatie manager, opgericht 

in 2007 als één van de organisaties van Rania. Het probeert onderwijs te combineren met een 

soort van entertainment waarde. Kinderen leren het best al spelende, en dat kunnen ze in het 

CM ten volle benutten.  

 

De RHAS
257

 waar ik sprak met Farah Mawla
258

, de resource en programma ontwikkeling 

manager, is een koninklijk initiatief dat ontstond in 2005 met Rania als voorzitter. De 

organisatie houdt zich bezig met het gezondheidsbewustzijn in de Jordaanse samenleving. Er 

zijn programma‟s specifiek gericht op de gezondheid in scholen. Ze werken aan het 

verbeteren van de infrastructuur, het doceren van gezondheidsissues en medische check-ups 

voor leerlingen. De organisatie beloont ook scholen die aan de verschillende gezondheids-

criteria en standaarden voldoen. 

 

Injaz
259

 probeert sinds 1999 de kloof te overbruggen tussen pas afgestudeerde studenten en de 

arbeidsmarkt. Aneesha Hampton
260

 is er de sociale marketing en media officer. Jordanië 

wordt geconfronteerd met een hele hoge werkeloosheid bij jongeren (YouTube
261

, 2009, 2 

oktober). Injaz wil hier verandering in brengen door het geven van cursussen, zoals 

bijvoorbeeld ondernemers- en bedrijfsleidervaardigheden. In 2001 werd Injaz een 

onafhankelijke ngo onder de bescherming van koningin Rania. Het is echter niet haar eigen 

initiatief zoals Madrasati. 

 

De impact en resultaten van Rania‟s online activisme voor deze organisaties onderzoek ik in 

punt D, de resultaten van mijn veldwerk. 

 

Verder is de koningin nog een eminent kinderambassadeur bij UNICEF en erevoorzitter bij 

het „Girls‟ Education Initiative‟ van de UN (Queen Rania‟s official website
262

, 2011; 

YouTube
263

, 2010, 27 september; YouTube
264

, 2009, 11 augustus). Ze verleent tevens haar 
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steun aan tal van andere projecten. Ook globaal gezien is de koningin een voorvechter voor 

kwalitatief onderwijs (Queen Rania‟s official website
265

, 2011). De wereldwijde campagne 

1Goal is hier een voorbeeld van.  

 

De Tech Awards, georganiseerd door het Tech Museum, zetten mensen in de bloemen die 

technologie gebruiken ten bate van de mensheid. Technologie kan globale uitdagingen 

oplossen en zorgt voor een betere wereld. Koningin Rania ontving de James C. Morgan 

Global Humanitarian Award in 2010. Ze werd genomineerd als gevolg van haar inzet voor 

wereldwijde educatie (“World-Renowned Human Rights and Education Advocate Queen 

Rania Al Abdullah Receives the 2010 James C. Morgan Global
266

, 2010, 7 november). Rania 

gebruikt sociale media om haar educatie projecten en kwaliteitsvolle educatie in het algemeen 

te promoten, omdat het de hele wereld bereikt en dit heel snel gebeurt. 

De volgende zaken vernam ik door participatieve observatie. Op haar YouTube kanaal postte 

ze een filmpje „My5forEducation‟ waarin ze vroeg om in vijf woorden of in vijf seconden uit 

te leggen waarom onderwijs belangrijk is.  Een reactie hierop was: „education expands the 

mental horizon‟ door RolaJuma. Hierna enkele tweets van koningin Rania die haar promotie 

voor verschillende organisaties toont: 

 

Congrats to our healthy schools! Watch http://bit.ly/sIbn3Y @RHASJordan 2 Nov 

So impressed by imagination & resourcefulness of the teams I met yesterday at the #INJAZ 

best company award. 21 Oct 

Students @MadrasatiJo Summer Camp make traditional #Ramadan Qatayef (stuffed 

pancakes).Yum! #JO http://yfrog.com/h4w9bgbj 7 Aug 

 

Sociale media helpen ook bij het mobiliseren van mensen. Vrijwilligers worden bijvoorbeeld 

gescout via de Madrasati website
267

 en de sociale media
268

 ervan. 

 

Op haar Flickr pagina staan verschillende albums met foto‟s van bezoeken aan scholen, 

evenementen en trainingen zoals albums van haar bezoek aan de Aysha Al Baounieh 

basisschool voor meisjes en de Royal Academy for the Blind. Op haar Facebook account 

vindt men ook veel foto‟s, video‟s, een forum en status updates over haar dagelijkse 

activiteiten. Zo stond er op 5 oktober 2011: „I learned something today: for inspiring teachers, 

schools are like home & students like family. Great lesson on World Teachers‟ Day! 

#wtd2011‟. En in het Arabisch: كم سنة وإنتوا :وبقول نكم انًعهًين. إنتقيت يجًوعة ين أقدو يعهًي انًًهكة انيوو
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'DTW3122#. سنة وإنتوا سانًين' األغهى، كم سنة وإنتوا األهى، كم   

Haar website staat eveneens helemaal in het teken van educatie. Ieder initiatief of organisatie 

van koningin Rania volgt haar voorbeeld en heeft ook een eigen Facebook, Twitter, YouTube 

en een website die gebruikt wordt voor mobilisatie van vrijwilligers, bewustwording en voor 

andere steun. 

 

Het voorgaande maakt duidelijk dat educatie het stokpaardje is van koningin Rania en dat ze 

sociale media handig gebruikt om haar boodschap voor een kwaliteitsvolle opleiding voor elk 

kind over te brengen. In het laatste deel analyseer ik hoe ze sociale media exact gebruikt, 

waarom en wat of wie ze wil bereiken. Welke effecten en resultaten heeft haar online 

activisme voor haar organisaties, projecten en bijgevolg voor het onderwijs? Is ze succesvol 

en gebruikt ze de nieuwe media op de juiste manier? Deze en nog veel andere vragen worden 

beantwoord in punt D. 

Eerst meer uitleg over hoe ik te werk ging tijdens mijn veldwerk in Jordanië.  
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C. Methodologie 

1. Probleemstelling 

Mijn onderzoeksvraag of vraagstelling:  

Kan online activisme voor offline verandering zorgen?  

 

De doelstelling:  

Het is belangrijk om de effecten van de online wereld op de offline wereld te bestuderen, want 

als online activisme echt bijdraagt aan een oplossing voor sociale problemen kan deze internet 

gemeenschap uitgebreid worden. Meer projecten kunnen online in het leven geroepen worden 

om mensen te mobiliseren, bewustwording te verhogen en andere belangrijke organisaties en 

individuen kunnen het voorbeeld van koningin Rania volgen als invloedrijke leider op het 

internet.  Mensen in Jordanië kunnen profiteren van een groeiende online gemeenschap om 

ontwikkelingsdoelen te bereiken die veel meer inspanning, tijd en mensen zou vergen als deze 

enkel uitgeoefend worden in de offline wereld. 

2. Methode 

Mijn doel is om kwalitatieve interviews af te nemen met een open einde, geen massa surveys.  

Dit gebeurt bij een aantal categorieën van mensen: 

 

- Mensen uit koningin Rania‟s kantoor 

- Projecten, bedrijven en organisaties die samenwerken met de koningin 

- Academici en studenten 

- Journalisten/media 

- Sociale activisten in nieuwe media 

- Politici 

- Andere. 

 

Voor een gedetailleerde lijst met de naam, functie en datum van de geïnterviewden verwijs ik 

naar de bijlage. Ik kwam bij de geïnterviewden terecht door zelf actief te participeren op 

sociale media. Reeds in België stuurde ik verschillende mails met de vraag of een interview 

mogelijk was. Ook het sneeuwbaleffect, waarbij een contactpersoon je doorverwijst naar 

anderen, was een grote hulp. Via deze interviews wil ik het effect van koningin Rania‟s online 

activisme in de offline wereld onderzoeken. Ik onderzoek wat de effecten zijn van haar inzet 

via nieuwe media voor haar projecten of organisaties en dit in het kader van educatie. Aan de 

hand van participatieve observatie analyseer ik haar sociale media kanalen. Ik bezoek ook ter 

plekke verschillende projecten rond onderwijs, zoals bijvoorbeeld: twee Madrasati scholen, 
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het Children‟s Museum etc. die de koningin online promoot. Mijn veldwerk vond plaats van 9 

april 2011 tot en met 1 mei 2011. Omdat er weinig onderzoek is naar het effect van nieuwe 

media op sociale verandering situeer ik mijn veldwerk in het mediation perspectief dat net 

kijkt naar de relatie tussen communicatie en sociale verandering. Dit is ook de focus van mijn 

onderzoek: hoe probeert koningin Rania verandering te verwezenlijken in educatie door 

middel van haar sociale media kanalen. 

 

Door eerst en vooral de interviews volledig zelf te transcriberen, leerde ik werken met de 

ingezamelde informatie. Ik heb mijn interviews onderworpen aan een kritische analyse. Via 

een Excel-tabel, waarin ik alle vragen en antwoorden per geïnterviewde samenvatte, kon ik 

patronen herkennen en hierdoor kreeg ik een overzicht. Ik achterhaalde voor- en tegenstanders 

van bepaalde opinies, wat het merendeel dacht over belangrijke issues, welke de heersende 

meningen waren en de grote aandachtspunten. Zo kon ik in alle interviews de belangrijkste 

informatie distilleren en bundelen als antwoord op mijn onderzoeksvragen. Dit vulde ik aan 

met de informatie die ik opving tijdens mijn bezoeken aan koningin Rania‟s projecten en 

gedurende mijn participatieve observatie. Deze laatste twee methodes maakten het voor mij 

mogelijk om af te toetsen of de antwoorden van de geïnterviewden in overeenstemming waren 

met wat ik ervoer in de realiteit.  

3. Kernvragen 

- Kan koningin Rania‟s online activisme bijdragen tot een oplossing voor sociale 

problemen zoals deze in educatie? 

- Wat wil koningin Rania bereiken met haar online activisme?  

- Is ze succesvol met haar online activisme? (Creëert ze verandering door middel van 

haar online kanalen, zijn er gevolgen van haar online activisme in de offline wereld?) 

- Kan een koningin als officiële persoon online activisme voeren?  

- Is er kritiek op haar online aanwezigheid? 

- Engageert ze zich werkelijk of is het meer voor haar eigen imago of dat van Jordanië? 

- Heeft haar gebruik van sociale media haar positie in Jordanië of daarbuiten veranderd? 

- Wie wil ze bereiken? 

- Gebruikt ze sociale media op de juiste manier: voor interactie en conversatie?  

- Helpt haar sociale media activisme haar projecten offline?  

- Zorgt haar online activisme voor haar verschillende projecten voor meer: 

o Geld 

o Aandacht 

o Steun 

o Bewustwording 

o Informatie 

o Mobilisatie/Actie 

- Kunnen de resultaten bij haar projecten gelinkt worden aan het online activisme van 

Rania voor deze initiatieven? 
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Er wordt weinig onderzoek gevoerd naar de impact van sociale media op politieke of sociale 

verandering (Attia et al., 2011). Dit is een belangrijke taak voor de toekomst. Montgomery et 

al. (2004, 126) gaven dit al aan in hun onderzoek. Ze slaagden er niet in de impact van sociale 

media op engagement te meten. 

 

Ik ben ervan overtuigd dat ik een zo nauwkeurig mogelijk beeld heb geschetst van het gebruik 

en de resultaten van koningin Rania‟s sociale media activisme. Door mensen met een 

verschillende sociaal profiel te interviewen, trachtte ik een gevarieerde en nauwkeurige 

beschrijving te geven. 
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D. Resultaten veldwerk 

Ik onderzocht hoe een invloedrijk persoon, zoals koningin Rania,  probeert vorm te geven aan 

de gesprekken op sociale media. Er is geen twijfel over dat de koningin in hoogsteigen 

persoon achter het computerscherm en klavier zit bij sommige sociale media kanalen. Wie 

anders kan dergelijke persoonlijke details over haar kinderen of man tweeten. Voor haar is het 

een persoonlijke vorm van expressie. Haar gezin is zoals alle andere normale families en dit 

toont ze aan door een venster te openen op haar leven (Carthy, 2009). Sociale media maken 

het mogelijk dat mensen kunnen omgaan met personen die zich vroeger buiten hun bereik 

bevonden, zoals bijvoorbeeld koningin Rania (Carthy, 2009; Boyd & Ellison, 2007, 219). De 

communicatie directeur van de koningin, Dana Suyyagh
269

, noemt het een natuurlijke 

evolutie: „alle publieke figuren begeven zich naar de online wereld‟. Koningin Rania heeft 

meer vrijheid om haar mening uit te drukken op sociale media, omdat ze niet tot de 

uitvoerende macht behoort en geen politieke macht heeft. 

Ik leg eerst haar sociale media gebruik uit. Vervolgens focus ik op Rania‟s online promotie 

van haar educatie initiatieven en wat de impact is van haar online activisme voor de werking 

van deze organisaties.  

 

Rania doet volgens Osama Abbas
270

 heel wat moeite voor haar online aanwezigheid. Dit 

resulteert in veel volgers en fans. De grote meerderheid van geïnterviewden volgen hun 

koningin op haar verschillende online kanalen. Ze is één van de eerste machtige personen op 

aarde die actief is op sociale media, zegt Fouad Jeryes
271

. Farah Mawla
272

 voegt daar aan toe 

dat ze de meest verbonden leider ter wereld is. Hania Barqawi
273

 en Zaina Steityeh
274

: „ze 

gebruikt sociale media om haar doelen en haar agenda te verwezenlijken omdat deze 

middelen zeer effectief zijn‟. Vooral in Jordanië waar de bevolking zeer jong is, bereik je hen 

volgens Prof. Dr. TayseernAbu Arja
275

 het best op die manier. Als koningin moet ze ook op 

duizenden plaatsen tegelijk zijn en met teveel mensen op hetzelfde moment praten. De nieuwe 

media maken dit makkelijker voor haar, zegt Mohammed Abdullatif
276

. Raghda Butros
277

 

vindt het moeilijk om te achterhalen waarom mensen haar volgen:  omdat ze een celebrity is 

of omdat haar boodschap echt de mensen raakt? Mensen in Jordanië houden namelijk van hun 

koninklijke familie. Ze zijn vereerd om Rania als koningin te hebben. Abdullah Alkhaldi
278

 en 

Basil Okoor
279

 zijn er dan ook van overtuigd dat iedereen haar wil volgen omdat ze de 
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koningin is, niet omdat ze geïnteresseerd zijn in de doelen waar ze zich voor inzet of in de 

boodschappen die ze verkondigt. 

 

Het is onzeker of zijzelf beïnvloed is in haar gebruik van sociale media. Volgens sommigen is 

er een zekere invloed van de vorige koningin Noor, maar nog een groter aantal mensen denkt 

dat het haar eigen initiatief was als slimme vrouw die de kracht van sociale media begrijpt. 

Niemand dwong haar online actief te worden, dan zou het immers niet zo effectief en 

natuurlijk zijn volgens Fouad Jeryes
280

 en Aneesha Hampton
281

. Mhammad Nabeel
282

 denkt 

dat het te maken heeft met het beleid in Jordanië. Vrouwen spelen hier geen grote rol, dus de 

koningin moet in de ogen van sommigen ook geen belangrijke rol hebben. Daarom zit ze op 

sociale media en praat ze met de hele wereld. Ze kan dit immers niet doen met haar eigen 

bevolking omdat ze een vrouw is. Vooral de stammen hebben het hier moeilijk mee. Ze kan 

haar boodschap niet in „real life‟ verspreiden, dus doet ze dit online. Ik kan besluiten dat over 

invloed geen zekerheid bestaat.  

 

Er is een consensus dat een koningin als officieel persoon actief mag zijn op nieuwe media. 

Iedereen ter wereld zoekt momenteel de online wereld op. Dana  Suyyagh
283

 vertelt dat Rania 

in het begin met haar sociale media gebruik door een leercurve ging. Zo tweette ze dat zij en 

haar man in de helikopter zaten om de paus op te halen. De veiligheidsdienst kon er niet om 

lachen, want dit bericht vormde een grote bedreiging voor de koning en haarzelf. Ze moet dus 

wel voorzichtig zijn met wat ze post en er zijn grenzen in de mate waarin er persoonlijke 

informatie wordt vrijgegeven. Als publieke figuur loopt men in de kijker. Ze moet behoed-

zaam zijn met wat ze post, welke woorden ze gebruikt en wat ze goedkeurt. Koningin Rania 

heeft deze balans echter in evenwicht, zegt Diala Al-Dabbas
284

. Farah Mawla
285

 beschouwt 

het als een manier van haar om ons binnen te brengen in haar persoonlijk leven. Het is leuk 

om Rania te leren kennen, los van haar officiële persoon als koningin. Sociale media brengen 

de menselijkheid van publieke figuren naar boven volgens Nadine Toukan
286

 en Hania 

Barqawi
287

. Ze praat inderdaad over haar kinderen, haar man en de zaken die ze doet op een 

doordeweekse dag. Rawan Risheq
288

 vindt haar sociale media gebruik bijgevolg oprecht, ze 

stelt zich niet voor als iemand die ze niet is. Zaina Steityeh
289

 voelt die persoonlijke „one-on-

one connection‟, dit heb je niet als Rania een evenement bezoekt offline. Het is enkel jij en je 

scherm, en het lijkt alsof ze rechtstreeks tegen je praat. Online media zijn dus een uitstekende 

manier om zich te verbinden met de gemeenschap. Aneesha Hampton
290

 voegt hier aan toe dat 

                                                 

280
 Fouad Jeryes, interview, 01/05/2011 

281
 Aneesha Hampton, interview, 28/04/2011 

282
 Mhammad Nabeel, interview, 23/04/2011 

283
 Dana Suyyagh, interview, 10/04/2011 

284
 Diala Al-Dabbas, interview, 20/04/2011 

285
 Farah Mawla, interview, 28/04/2011 

286
 Nadine Toukan, interview, 01/05/2011 

287
 Hania Barqawi, interview, 26/04/2011 

288
 Rawan Risheq, interview, 24/04/2011  

289
 Zaina Steityeh, interview, 28/04/2011 

290
 Aneesha Hampton, interview, 28/04/2011 



53 

 

het voordeel van een publieke positie er voor zorgt dat je net veel zaken kunt doen voor het 

goede doel. Zeker een persoon zoals koningin Rania: ze is elegant, mooi en ze spreekt mensen 

aan. Zoals Zaina Steityeh
291

 het stelt:  

 

„Her Majesty has shown everybody that she can do whatever she thinks is good for the 

country in the best way that she thinks she can do it.‟ 

De koninklijke familie bekleedt in Jordanië een hoge plaats. In een lezing vertelde 

Mohammed Hussainy
292

 dat op de eerste plaats God staat, dan de koning en dan het land. 

Jordaniërs zijn dan ook niet happig om kritiek te uiten. Zelfs de protesten in maart waren 

volgens Yousif Jawhar
293

 tegen de overheid gekant, maar niet tegen de koninklijke familie. 

Openlijke kritiek op de koninklijke familie kan een gevangenisstraf van drie jaar opleveren 

(Hoffer, 2011).  Toch geven een aantal geïnterviewden toe dat er wel kritiek wordt geuit op 

koningin Rania‟s online activisme of haar persoon. Vooral de stammen of de oudere generatie 

vinden dat ze zich niet mag moeien in politieke zaken, de macht is namelijk voor de koning. 

Ook Mhammad Nabeel
294

 hoort deze kritiek op Rania‟s belangrijke, soms politieke rol in 

Jordanië. Rawan Risheq
295

: „er was wat controverse omdat sociale media een heel nieuwe en 

moderne manier zijn om met de macht die ze heeft om te gaan. Sommige Jordaniërs vinden 

deze media niet de beste manier om met de bevolking te communiceren‟. Er zijn tevens 

bezwaren tegen haar Westerse levensstijl en de celebrity status die de nieuwe media met zich 

meebrengen. Basil Okoor
296

 gaf zware kritiek op voorwaarde dat ik mijn dictafoon 

uitschakelde: Rania krijgt geld van internationale bedrijven voor haar online aanwezigheid en 

maar een klein deel hiervan gaat naar de Jordaanse bevolking. Als de private bedrijven 

bovendien niet willen meewerken met haar initiatieven, zullen ze in hun werking worden 

geschaad. Diala Al-Dabbas
297

 wuift dit weg: „er is altijd kritiek op mensen met een publieke 

positie, vooral op de vrouwen, de ogen zijn op hen gericht‟. Een andere vorm van kritiek is 

gericht op haar werk. Osama Abbas
298

: ze probeert verandering in het onderwijs te promoten, 

maar ze biedt geen volledige kijk, waarbij ze vooral haar eigen imago verbetert. Ook Eman 

Jaradat
299

 vindt dat je het educatieprobleem niet oplost door een parallel systeem te bouwen, 

zoals het koninklijk hof poogt te doen aan de hand van initiatieven. Je moet het systeem zelf 

aanpakken. Het probleem in Jordanië is dat dergelijke initiatieven niet worden ondersteund 

door het Ministerie van Onderwijs. Een initiatief door middel van een koninklijk decreet of 

actie, blijft maar een initiatief. Hierdoor is het niet duurzaam, want het wordt niet geïntegreerd 

in het traditionele educatiesysteem. Pas als het overhandigd wordt aan de gemachtigde 

autoriteiten kan men spreken van echte hervorming, maar dit gebeurt dus niet. Dit is ook het 
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geval bij het Madrasati project, het blijft een soort kerstmisbonus. Sommige scholen worden 

voorzien van computers, terwijl andere niet eens basisvoorzieningen zoals elektriciteit 

hebben. Voor outsiders lijkt het alsof er allerlei zaken ten goede veranderen in het land, maar 

voor iemand die hier woont is het gewoon iets dat al twee jaar bezig is en zal verdwijnen 

zoals elk ander hulpprogramma omdat het niet vanuit het systeem zelf komt. Er heerst jammer 

genoeg bij het koninklijk hof en bij de regering een mentaliteit van „we geven ze te eten op 

speciale gelegenheden, maar ze verhongeren de rest van het jaar‟. Dit is harde taal van Osama 

Abbas
300

, want mensen hier zijn deze pleister-op-de-wonde oplossingen beu. Ze willen echte 

oplossingen die de problemen bij de wortel aanpakken en die verandering van binnenuit het 

systeem creëren: dus vanuit het Ministerie van Educatie. De initiatieven kennen hun 

beperkingen, zij kunnen het probleem niet volledig oplossen. Daarvoor is een totale 

ommezwaai van het huidige systeem nodig, vindt Nour Batayneh
301

.  

 

Koningin Rania‟s aanwezigheid op sociale media heeft verschillende redenen: het is een 

uitstekend pr-tool voor haar eigen imago, ze plaatst Jordanië in een positief daglicht en ze 

helpt de Jordaanse bevolking. Volgens veel geïnterviewden is het een mix van de drie 

bovenstaande redenen. Malik Shishtawi
302

: „ze gebruikt het ten eerste als persoon voor het 

uitdrukken en delen van persoonlijke zaken. Ten tweede als sociale activiste die op het 

internationale level globale en lokale issues promoot. Tenslotte als koningin van Jordanië die 

het land steunt en met de burgers probeert te communiceren‟. Toch is niet iedereen het hier 

mee eens. Basil Okoor
303

 durfde harde taal spreken, opnieuw op voorwaarde dat ik mijn 

opnamebandje stopzette. Rania wil enkel veel fans hebben:  

 

„She‟s not helping, but performing under spotlights to promote silly ideas without 

benefits for the Jordanian people. It‟s only for her own interest and popularity.‟  

Nog andere mensen waren voorzichtig als ik over koningin Rania begon.  Als ik aan 

Mhammad Nabeel
304

 vroeg hoe Rania haar sociale media gebruikt, vroeg hij: „mijn echte 

mening?‟. Hij vindt namelijk dat ze het louter doet om haar een modern, Westers imago aan te 

meten. Daarom is ze zo actief op Twitter en is haar Facebook account een fanpagina, ze weet 

dat de internationale wereld op Twitter zit. Andere geïnterviewden gaan hier niet mee 

akkoord. Ze gebruikt haar invloed voor zaken die belangrijk zijn voor haar. Ze gebruikt het 

echter ook voor haar plezier: zo deelt ze foto‟s van haar familie, zegt Nadine Toukan
305

. Dit 

laatste wil echter niet zeggen dat ze zich niet inzet, want alles wat koningin Rania doet is om 

de Jordaanse bevolking te helpen. In ruil daarvoor, meent Amir-Basel Shihadeh
306

, willen de 

Jordaniërs haar steunen door offline activiteiten en veranderingen door te voeren. Rania‟s 

eigen mening hierover is: sociale media zijn middelen voor communicatie én actie. Ik vertel 
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de mensen meer over Jordanië, mijn werk en leven. Maar ik gebruik ze tevens om campagne 

te voeren voor een betere educatie. Het is een goede manier voor mij om mensen te bereiken, 

bewustwording te creëren over bepaalde issues en steun te mobiliseren. Ik gebruik sociale 

media zo om sociale veranderingen teweeg te brengen (YouTube
307

, 2009, 2 oktober; Carthy, 

2009). Ze gebruikt de media  zowel om de wereld te veranderen als voor  persoonlijk redenen 

(Carthy, 2009). Maar het promoten van haar ontwikkelingsdoelen staat centraal (YouTube
308

, 

2009, 15 december). Farah Mawla
309

 vindt het logisch dat als Rania zich inzet voor allerlei 

goede doelen dit ook indirect effect heeft op hoe zij gezien wordt. 

 

Sociale activisten gebruiken in dit tijdperk de nieuwe media om hun acties te coördineren, 

netwerken uit te bouwen en hun ideeën te verspreiden (Lievrouw, 2011, 156). Koningin Rania 

wil zoals hierboven reeds uitgelegd verschillende zaken bereiken met haar online kanalen. 

Ten eerste wil ze, volgens Mouammar L. Alhadidi
310

, haar boodschap verspreiden. Ten 

tweede waarnemen wat in de Jordaanse gemeenschap en in de wereld gebeurt. Mohammed 

Abdullatif
311

 zegt dat de koningin op deze wijze achterhaalt wat mensen echt denken en waar 

ze in het echte leven mee worden geconfronteerd. Tenslotte wil ze het imago van Jordanië 

verbeteren en het toerisme promoten (YouTube
312

, 2008, 2 april; YouTube
313

, 2009, 22 

september). Volgens Zaina Steityeh
314

 gelooft Rania dat sociale media de macht hebben om 

het beste in haar initiatieven naar boven te halen.  Het is een middel om mensen te motiveren 

en haar doelen te bereiken (Carthy, 2009). Ze gelooft immers in het veranderen van de offline 

wereld door online activisme, meent Osama Abbas
315

. Ze plant een zaadje, waardoor mensen 

beginnen nadenken en ze hoopt dat dit tot verandering leidt. Toch vindt Osama dat het niet 

haar taak is om verandering door te drukken. Ze stelt verandering voor, maar het is aan de 

mensen „on the ground‟ om de verandering in de praktijk te brengen. Ook Rawan Risheq
316

 

ziet de online activiteit niet als de bron van verandering. Het online activisme zorgt er enkel 

voor dat meer mensen het zien en zich misschien ook zo gaan gedragen. De veranderingen 

gebeuren dus offline en worden dan weergegeven op haar sociale media. 

 

Er zijn verschillen tussen koningin Rania‟s sociale media kanalen, vertelt Dana Suyyagh
317

. 

Haar Facebook account is louter een fanpagina. Haar Twitterpagina  daarentegen checkt ze 

persoonlijk gemiddeld tweemaal per dag en update ze regelmatig met haar Blackberry. Via 

Facebook en haar eigen website bereikt ze vooral Jordaniërs, terwijl Twitter een globaler 
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publiek kent. Haar YouTube kanaal startte ze op met een duidelijke doelstelling: het 

doorbreken van stereotypes over de Arabische bevolking. Dit kanaal was dan ook vooral op 

het Westen gericht. Haar online kanalen zijn volgens de meeste geïnterviewden ook gericht 

op zowel het lokale als internationale publiek. Indien de geïnterviewde een afgescheiden 

keuze maakt, primeert het antwoord internationaal. Volgens Naseem Tarawnah
318

 primeert dit 

laatste: „90% van de inhoud van haar sociale media gaat niet over Jordanië‟. Raghda Butros
319

 

daarentegen zag initieel vooral een internationaal publiek, maar met de instroom van 

Jordaniërs op sociale media begon dit te veranderen. Mouammar L. Alhadidi
320

 weet dat 

Rania heel goed kan schrijven, maar de schrijfstijl op haar sociale media is heel simplistisch 

en dat toont inderdaad aan dat ze de lokale bevolking wil bereiken. Andere geïnterviewden 

konden geen specifiek publiek bepalen: elke boodschap heeft een verschillend doelpubliek. 

Rania vertelt zelf in een aantal interviews dat ze initiatieven en organisaties steunt die het 

leven van de Jordaanse én de globale bevolking verbeteren. Ze richt zich tot beide 

(YouTube
321

, 2009, 22 september; YouTube
322

, 2008, 19 mei). Nochtans is de inhoud op haar 

sociale media hoofdzakelijk in het Engels, wat erop kan wijzen dat ze een internationaal 

publiek wil bereiken. Dankzij sociale media is er nu immers een mogelijkheid om te 

communiceren met het Westen en daar is koningin Rania goed in, zegt Lina Ejeilat
323

.  Het 

gebruik van internet maakt issues sowieso globaal, waardoor ze internationale aandacht 

krijgen (Mellor et al., 2011, 139). Bovendien vragen de meeste onderwerpen ook die 

internationale bewustwording (YouTube
324

, 2009, 2 oktober). Voor Rani Dababneh
325

 is 

globaal werken een must, want de koningin heeft een internationale rol. Ook Nidal 

Qanadilo
326

 vindt dat ze een belangrijke internationale rol heeft om Jordanië op de kaart te 

zetten en internationale steun te verwerven. Ze neemt de rol op als ambassadeur van haar 

land. En zoals eerder gezegd: alles wat ze doet op internationaal vlak en de macht die ze wil 

verwerven op het globale toneel gebruikt ze in het voordeel van Jordanië. Jordanië is immers, 

zoals Mohammed Abdullatif
327

 uitlegt, een arm land. Het heeft geen natuurlijke bronnen, 

waardoor het hoofdzakelijk van toerisme leeft. Door koningin Rania kwam er internationale 

bewustwording en aandacht voor Jordanië. Niet iedereen deelt die stelling. Mhammad 

Nabeel
328

 vindt dat zijn koningin goed doet voor het imago van Jordanië, maar niet voor de 

bevolking. Hij vindt het triest om de koningin van zijn land te zien interageren met de 

wereldgemeenschap, maar niet met haar eigen bevolking. Nochtans zegt de koningin zelf dat 

ze met haar sociale media iedereen tracht te bereiken die mee wil helpen een verschil te 
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maken in de wereld (Carthy, 2009). Wat opvalt is dat ze toch volgens vele geïnterviewden 

focust op de jeugd. Mohammed Abdullatif
329

, Omran Nablak en Ahmad Al-Sukkar
330

 vinden 

dit logisch: we hebben een jonge populatie in Jordanië, het zijn vooral de jongeren die 

beïnvloed worden door Rania. Malik Shishtawi
331

 ziet een link tussen de projecten die ze 

steunt en de media die ze hiervoor hanteert. Ze focust op educatie, dus sociale media zijn een 

uitstekend middel om haar projecten hier rond te promoten aangezien dit het favoriete 

communicatiemiddel is van de jeugd.  

 

Koningin Rania heeft altijd al een „luide‟ stem gehad volgens Dana Suyyagh
332

. Door al het 

voorgaande is ze buiten Jordanië echter populairder geworden dan koning Abdullah. Het 

betekent op zich misschien niet veel dat duizenden mensen hun handtekening zetten op een 

online petitie of je volgen op Twitter en Facebook. Belangrijk is het gewicht dat die persoon 

hierdoor krijgt in de politiek en de gemeenschap. Rania‟s aanwezigheid op sociale media 

beïnvloedde haar positie in Jordanië en het buitenland op verschillende manieren. Ze kreeg 

meer respect, appreciatie, populariteit en werd meer toegankelijk. Vooral op internationaal 

vlak, zoals Aneesha Hampton
333

 uit Canada vertelt: het enige wat mensen wisten over 

Jordanië, als ik bekend maakte dat ik er naartoe ging, was koningin Rania. Ik denk dat ze zelfs 

de koning niet kenden. „Koningin Rania is echter bekend door haar online aanwezigheid. 

Door het gebruik van sociale media is haar celebrity status gegroeid‟, zegt Diala Al-

Dabbas
334

. Ze gebruikt die in het voordeel van Jordanië en voor haar vele initiatieven. Zonder 

deze celebrity status zou ze haar projecten moeilijker kunnen oprichten, want deze vergen 

veel sponsors en internationale steun. Net dankzij haar status als beroemdheid heeft ze een 

grote invloed en trekt ze veel aandacht voor haar projecten. Nadine Toukan
335

 vindt dat 

iedereen met dergelijke invloed en positie op sociale media moet zitten en activisme moet 

voeren voor wat hen ook interesseert: of dit nu persoonlijke, sociale of politieke items zijn. 

Volgens Dr. Abeer B. Dababneh
336

 geeft koningin Rania het goede voorbeeld hoe je sociale 

media kan gebruiken om ontwikkelingsdoeleinden en sociale ontwikkeling te steunen. Ze is 

een rolmodel voor de hele wereld (Lievrouw, 2011, 176). Nidal  Qanadilo
337

 wijst erop dat de 

mensen in Jordanië, waar een groot deel arm is, een inspiratiebron nodig hebben en Rania is 

daar de ideale kandidate voor. Ze injecteert als het ware een gevoel van waardering voor 

leerkrachten en educatie in de samenleving. Meer appreciatie krijgt ze, onder andere volgens 

Mohammed Abdullatif
338

, omdat mensen via haar sociale media het werk zien dat ze verricht 

en de verschillende zaken waar ze zich voor inzet. Ondanks al de positieve meningen over de 
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invloed van haar online activisme denkt Farah Mawla
339

 dat ze nog steeds vooral door haar 

offline activiteiten het respect van de lokale bevolking wint. Raghda Butros
340

 heeft overigens 

de indruk dat het online activisme van Rania niet de werkelijke toegang tot haar verhoogt, 

slechts de impressie van toegang. 

 

Na de bovenstaande overwegingen rijst de vraag of koningin Rania sociale media op de juiste 

manier gebruikt? De grote meerderheid in mijn interviews beantwoordde deze vraag positief. 

Zoals ik aangeef in het eerste deel hoort men sociale media te gebruiken voor conversatie en 

interactie. De rol van koningin Rania is echter ietwat anders: het draait meer rond het 

verspreiden van haar boodschap. Als koningin heeft zij alleen al op Twitter meer dan 1,6 

miljoen volgers.  De meeste Jordaniërs die ik interviewde begrijpen dus dat het voor haar 

onmogelijk is om iedereen te antwoorden. Raghda Butros
341

 voegt hier bovendien aan toe dat 

ze verwijten zou krijgen van partijdigheid wanneer ze niet iedereen een antwoord verschaft. 

Hierin een lijn trekken is onmogelijk, bijgevolg antwoordt ze niemand. De kritiek die velen 

geven dat ze alleen items post en haar boodschap verspreidt, wordt haar meestal niet kwalijk 

genomen. Eman Jaradat
342

 is van oordeel dat zelfs als de koningin niet reageert, ze toch ziet 

wat er gaande is. In sommige gevallen is er wel sprake van interactie. Ze beantwoordde 

vragen en opmerkingen rond stereotypes over de Arabische bevolking op YouTube. Ze roept 

tevens op om ervaringen te delen over hoe bijvoorbeeld vrouwen sociale, economische en 

culturele barrières overwinnen (YouTube
343

, 2008, 16 april). Veel geïnterviewden verwijzen 

naar het voorbeeld van een filmpje op YouTube waarin een leerling wordt beledigd door zijn 

leerkracht. Ali Dahmash
344

 vertelt dat de koningin in actie schoot via haar sociale media en de 

zaak werd opgelost. Nidal Qanadilo
345

 vindt dat succesvolle sociale media drie eigenschappen 

moeten bezitten: vertrouwen, interactie en waarde. Deze drie vind je terug bij koningin Rania. 

Niet alle geïnterviewden waren zo lovend. Mhammad Nabeel
346

 bijvoorbeeld vindt het 

vreemd dat haar Facebook pagina niet persoonlijk is. Facebook is namelijk heel populair in 

Jordanië in tegenstelling tot Twitter. Volgens Eman Jaradat
347

 moet de inhoud van sociale 

media effectief zijn. De zaken die Rania op haar kanalen post, zoals foto‟s van een bezoek aan 

een Madrasati school, spelen geen rol in het wijzigen van opinies. Je bent geen opiniemaker 

als je enkel zaken post en niet actief deelneemt aan de conversatie. Ook Mouammar L. 

Alhadidi
348

 gelooft dat online activisme zaken kan veranderen zoals in Egypte. Dit is echter 

niet het geval bij koningin Rania: de bevolking gaat immers geen conversatie aan en zij 

reageert ook niet.  
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Toch vinden de meeste geïnterviewden haar sociale media activisme succesvol. Dunia 

Kamal
349

: ze heeft bewezen dat ze mensen echt helpt en dat het niet enkel gebabbel is op 

sociale media. Haar online aanwezigheid zorgde volgens de meeste interviews, zoals dat met 

Fouad Jeryes
350

, reeds voor offline verandering. Hiermee is niet iedereen het eens. Basil 

Okoor
351

 vindt dat haar online activisme net het tegenovergestelde doet dan mensen helpen. 

Ook Eman Jaradat
352

 zegt: „je kan veel volgers en fans hebben, maar toch niet effectief zijn‟. 

Een belangrijke opmerking hierbij is dat men wat ze offline doet nog steeds belangrijker 

vindt, en dat is wat telt. Wat ze online doet, is louter promotie voor haar offline werk.  

 

Het is niet eenvoudig om te zien of koningin Rania‟s online activisme een verschil maakt in 

haar projecten, aangezien haar online activisme bij het merendeel ervan in het begin aanwezig 

was. Organisaties die toch kunnen vergelijken, merken een verandering sinds Rania hen 

promoot. Er is alleszins een consensus in de interviews: koningin Rania‟s online activisme 

heeft een bijkomende waarde voor de projecten. Door haar sociale media weten meer mensen 

welke initiatieven ze steunt. Haar initiatieven hebben daardoor veel mogelijkheden om uit te 

groeien, net omdat het projecten zijn van koningin Rania. „Het eerste wat je zegt als je een 

project voorstelt, is dat het een initiatief is van de koningin. Dit zorgt er automatisch voor dat 

mensen het project vertrouwen en er deel van willen uitmaken‟, zegt Rawan Risheq
353

. Haar 

online activisme helpt haar projecten offline. Madrasati kreeg volgens Rawan meer 

vrijwilligers, fondsen, inspiratie en bewustwording dankzij de online kanalen van hare 

majesteit. Als ze vertelt over een lunch of een bezoek aan een school maakt ze iedere keer 

mensen nieuwsgierig. Als leerlingen lezen dat de koningin op haar sociale media over hun 

school schrijft, zorgt dit voor een gevoel van trots. Ze inspireert de kinderen en leerkrachten 

ook, want sommige scholen beginnen nu zelf sociale media te gebruiken. Voor publieke 

scholen is dit revolutionair aangezien ze een aantal jaar terug zelfs niet wisten hoe een 

computer werkte. Haar sociale media starten sowieso een dialoog, of dit nu haar bedoeling is 

of niet. Iedereen heeft namelijk een opinie over belangrijke zaken die ze online plaatst. Ook 

andere initiatieven, zoals het JEI zegt Rama Ajailat
354

, geven toe dat ze Rania‟s online 

activisme echt nodig hebben. Zelfs als ze het JEI niet als dusdanig promoot, maar wel 

educatie in het algemeen, helpt het hen. Doordat ze één van haar organisaties zijn die dit doel 

dienen, worden ze sowieso gepromoot. Het maakt namelijk veel uit dat mensen weten dat ze 

tot één van haar initiatieven behoren. Farah Mawla
355

 denkt er hetzelfde over met betrekking 

tot de RHAS. Ook Lina Y. Elkurd
356

 is er 100% zeker van dat velen de QRAA kennen via 

koningin Rania‟s sociale media. Mensen die Rania‟s levensvisie en doelen zien via haar 

sociale media, zijn geïnteresseerd om verder te kijken wat haar initiatieven en organisaties 
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zijn en dan botsen ze onder andere op de QRAA. Ze brengt zo haar organisaties en issues aan 

de oppervlakte, zegt Rani Dababneh
357

. Als koningin Rania één van de trainingen bezoekt van 

de QRTA, dan neemt ze foto‟s en plaatst die op Facebook en Twitter. Hania Barqawi
358

 

vertelt dat dit een grote stimulans geeft aan leerkrachten die reeds deel uitmaken van de 

QRTA. Het motiveert ze enorm en zorgt ervoor dat ze in het initiatief geloven. Aneesha 

Hampton
359

 weet dat Rania‟s tweets over Injaz voordelig en positief zijn voor de organisatie, 

omdat ze een ongelooflijk groot bereik heeft. Je kan geen betere publiciteit krijgen dan 

vermeld worden door de koningin. Rania weet immers, volgens Nadine Toukan
360

, wanneer 

ze een ontwikkelingsdoel promoot en steunt via haar sociale media dat dit project duizenden 

bezoekers op hun site zal krijgen. Ze geeft haar organisaties legitimiteit en steunt ze op die 

manier. Toch weet Aneesha
361

 niet of dit echt zaken verandert voor Injaz, er is waarschijnlijk 

meer een secundaire invloed. Ze gelooft wel in kleine, individuele verandering. Als één 

persoon door Rania‟s online activisme kritisch begint te denken, dan is dit verandering. Zaina 

Steityeh
362

 beseft dat de koningin een heel breed portfolio heeft. De koningin is ook maar een 

enkeling, die slechts één ding tegelijkertijd kan behandelen. We moeten dus realistisch zijn, 

zegt ze, en toegeven dat ze niet dagelijks twittert over het CM. Moest er wel een consistent 

patroon zijn, dan zou de mobilisatie enorm stijgen. Ze hebben geen harde data om dit te 

staven. Men kan niet bewijzen dat elke keer als ze tweet, de mobilisatie stijgt. 

Gelet op het voorgaande leveren Rania‟s sociale media volgens Abdullah Alkhaldi
363

 een 

bijdrage aan de gemeenschap en benadrukken ze belangrijke issues in de regio of in de hele 

wereld. Amir-Basel Shihadeh
364

 vergeleek wat Rania zegt op haar sociale media met de 

werkelijke veranderingen in het echte leven, en zag dat er parallellen zijn. Eén persoon kan 

niet voor verandering zorgen, zegt Nadine Toukan
365

, maar gezamenlijk wel. Koningin 

Rania‟s grote invloed is hier één component van. Veel interviews zoals dat met Dunia 

Kamal
366

 wijzen er wel op dat online activisme slechts een deel van het werk is dat Rania 

doet, veel gebeurt nog offline. Nadine Toukan
367

 is van oordeel dat Rania‟s online activisme 

er eigenlijk vooral is om het bestaande offline werk te versterken, zodat meer mensen zich 

gaan inzetten. Ook Dana Suyyagh
368

 benadrukt dat in Jordanië nog wel steeds de traditionele 

manieren van activisme moeten gebruikt worden. 

 

Kreider (2007) twijfelt aan de effectiviteit van online activisme voor fondsenwerving, 

mobilisering en dergelijke. Koningin Rania bewijst het tegendeel.  Haar online activisme 

brengt meer geld op voor de projecten. Verschillende interviews met organisaties, zoals dat 
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met Farah Mawla
369

, geven aan dat zo sponsors worden aangetrokken. „Voor de sponsors is 

dit goede pr‟, zegt Rawan Risheq
370

. Die fondsenwerving gebeurt ook direct. Bij het lanceren 

van het Madrasati project in Palestina deed de koningin een online oproep op YouTube om 

het project te steunen, gevolgd door een bankrekeningnummer (YouTube
371

, 2010, 18 april). 

Amir-Basel Shihadeh
372

 van  Y.A.R.A. gebruikt sociale media ook op die manier. Zo was er 

de campagne „back to school‟ waarbij online fondsen werden verzameld met als resultaat een 

offline verandering in de vorm van één jaar collegegeld voor studenten. 

Verder zorgt koningin Rania‟s online activisme voor meer aandacht. Zelfs de kleinste 

projecten krijgen enorm veel zichtbaarheid doordat de koningin ze online promoot (Lievrouw, 

2011, 79). Mensen uit Koeweit kwamen bijvoorbeeld naar de QRTA, zegt Hania Barqawi
373

, 

omdat ze ons leerden kennen via de sociale media van koningin Rania. Dit is een duidelijk 

gevolg van haar promotie op deze kanalen. 

Haar online activisme zorgt ook voor meer actie en mobilisatie. Rawan Risheq
374

 ziet dit 

effect vooral bij buitenlanders die komen helpen. Farah Mawla
375

 vindt sociale media zelfs de 

belangrijkste middelen om vrijwilligers aan te trekken. Nadine Toukan
376

 daarentegen 

beschouwt koningin Rania niet als een „community organizer‟. Als ze over iets tweet, wil dat 

niet zeggen dat mensen dit daadwerkelijk uitvoeren. De kennis vergroot, maar gaat het een 

stap verder en zorgt dit ervoor dat  mensen het echt uitvoeren? Dat denkt ze niet. Niemand 

analyseerde dit eigenlijk al. 

Haar online activisme zorgt voor meer informatie en steun. Hania Barqawi
377

 betwijfelt of dit 

ook via haar Twitter zo is. Ze vindt de boodschappen daar namelijk te kort in tegenstelling tot 

Rania‟s website waar dit wel succesvol gebeurt. 

Ten slotte zorgt haar online activisme voor meer bewustwording (YouTube
378

, 2009, 15 

december). Hier zijn zo goed als alle geïnterviewden het mee eens. Telkens de koningin iets 

doet, is er grote belangstelling voor. Osama Abbas
379

 weet dat sociale media een fantastisch 

instrument zijn voor bewustwording: in twee seconden krijgen al haar volgers haar 

boodschap. Zelfs als men haar om de verkeerde redenen volgt, in haar functie van koningin, 

wordt men volgens Rawan Risheq
380

 toch blootgesteld aan de issues die ze online plaatst. 

Aneesha Hampton
381

 meent als je bewustwording creëert dat mensen vervolgens verandering 

zullen willen. De koningin post bijvoorbeeld iets over een project, mensen zien dit, zoeken het 

op en vervolgens hebben ze de persoonlijke keuze om zelf de handen uit de mouwen te steken 
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om voor offline verandering te zorgen. De vraag die Osama Abbas
382

 zich wel stelt: „hoeveel 

van die personen zitten in een positie waar ze lokaal verandering kunnen creëren?‟. Hania 

Barqawi
383

 gaat er echter vanuit dat mensen door Rania‟s online promotie louter opper-

vlakkige kennis vergaren. Een laatste punt van kritiek komt van Mhammad Nabeel
384

: 

koningin Rania creëert bewustwording voor het buitenland, maar niet voor Jordanië. Wij 

weten hoe ons onderwijssysteem eraan toe is. 

 

Ik kan besluiten dat Rania‟s online activisme kan gelinkt worden aan de resultaten die ik 

waarneem bij haar projecten. Zoals Aneesha Hampton
385

 stelt: „de verandering voor het 

project is een spin off van haar activisme‟. De invloed op de projecten is gedeeltelijk een 

voorbeeld van offline verandering door Rania‟s online activisme. Madrasati wordt hiervan 

vaak als voorbeeld genoemd. De projecten zijn niet volledig afhankelijk van het online 

activisme van koningin Rania, maar haar activisme via sociale media is zeker en vast een 

meerwaarde.  

 

Het sociale media gebruik van koningin Rania is volgens mij wel vatbaar voor verbetering. Ze 

focust zich beter meer op Jordanië en haar gebruik van sociale media moet interactiever zijn. 

Nadine Toukan
386

:  

 

‟there‟s 10 000 miles more room for improvement‟.  

Haar advies is: gebruik sociale media gewoon agressiever en beschouw het niet enkel als een 

pr-middel. 
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5. Conclusie 

In het eerste deel behandel ik de opmars en stijgende populariteit van sociale media. De 

protesten in het Midden-Oosten leerden ons dat deze media kunnen gebruikt worden als tool 

voor mobilisatie en zelfs verandering. Sociale media leren ons alternatieve visies kennen die 

afwijken van de status quo. Overheden hebben hierbij minder controle over de 

informatiestroom. Ik neem het woord Facebook of Twitter revolutie niet in de mond. Het zijn 

namelijk de individuen die voor verandering zorgen en niet de technologie die wordt gebruikt. 

Dit laatste kan echter wel een ondersteunende rol spelen en bijdragen aan verandering. 

Koningin Rania speelt hier handig op in en gebruikt nieuwe media om haar boodschap te 

verspreiden en haar agenda met ontwikkelingsdoelen te realiseren. De Jordaanse media 

hebben in vergelijking met deze in andere Arabische landen immers een behoorlijke mate van 

persvrijheid en er is een grote internetpenetratie. 

 

In deel twee zien we dat de Jordaanse media wel worden gecontroleerd, maar de overheid 

doet inspanningen om deze dominantie te verminderen en om de internetpenetratie te doen 

stijgen. Het Jordaanse koningspaar is gesteld op technologie en omhelst sociale media met 

beide armen. Deze dubbelzinnige houding van controle en tegelijkertijd aanmoediging is 

kenmerkend voor de machthebbers in het Midden-Oosten. Sociale media zorgen, ondanks 

verscheidene wetten die de persvrijheid inperken, dus toch voor meer vrijheid dan de 

traditionele media. Het grootste deel van de Jordaanse bevolking is indirect verbonden met 

het internet en dit aantal blijft stijgen. Sociale media kenden een boom in het land, vooral 

vanaf de Arabische Lente. Toch gebruikt een groot deel van de Jordaanse bevolking dit soort 

media vaak op de verkeerde manier. Ze zien het als een middel om te chatten, foto‟s te 

bekijken, contact te onderhouden met de familie en om andere persoonlijke redenen. De 

nieuwe media bevinden zich namelijk nog in de beginfase en er is dus tijd nodig om deze 

even effectief te maken als in het Westen. Ondanks het voorgaande zie ik toch een trend 

waarbij de nieuwe generatie langzaam aan sociale media gebruiken voor ontwikkelings-

doeleinden, met koningin Rania als rolmodel. Sociale media worden sinds de protesten 

serieus genomen en men beschouwt ze als het ideale platform voor activisme. Toch blijft de 

beste methode in Jordanië met betrekking tot inzet voor ontwikkelingsdoeleinden en het 

zoeken naar oplossingen voor sociale problemen (zoals educatie): het combineren van online 

inspanningen met offline inspanningen. 

 

Koningin Rania is een unieke case studie omdat ze een uitzondering is in de royalty wereld. 

Ze heeft een Facebook account, Twitter pagina, YouTube kanaal, Flickr en een eigen website. 

Ze gebruikt deze media als onderdeel van haar dagelijks werk en persoonlijk leven. Ze 

begrijpt de macht van deze media, en gelooft dan ook erg in de offline effecten van haar 

online activisme. Daarom zet ze zich in voor verschillende ontwikkelingsdoeleinden en 

organisaties, voornamelijk inzake educatie, waarbij ze sociale media als hulp gebruikt. Niet 

alleen neemt ze zo kennis van de ongezouten mening van de bevolking, ze smeedt ook banden 

en legt contacten met mensen duizenden kilometers van haar. 



64 

 

Jordanië kampt met een probleem op het vlak van onderwijs. Daarom is dit de top prioriteit op 

koningin Rania‟s agenda.  Educatie is volgens haar het antwoord op vele problemen in de 

samenleving zoals bijvoorbeeld armoede. Ze heeft verschillende organisaties die louter rond 

dit thema werken. Dit is ook internationaal haar stokpaardje. Ze gebruikt haar sociale media 

kanalen om haar boodschap de wereld in te sturen, mensen te mobiliseren en steun te 

verwerven. 

 

Aan de hand van kwalitatieve interviews, participatieve observatie en verschillende bezoeken 

ter plaatse trachtte ik inzicht te krijgen in koningin Rania‟s online activisme. Aan de hand van 

deze toepassing en case studie probeerde ik mijn onderzoeksvraag te beantwoorden: kan 

online activisme voor offline verandering zorgen? Ik situeerde mijn onderzoek in de 

mediation theorie die focust op wat mensen doen met sociale media en hoe ze deze op een 

interactieve manier gebruiken om de samenleving te wijzigen. Mijn case studie is een 

toepassing van deze theorie. Ik heb namelijk proberen aantonen hoe koningin Rania door op 

haar online kanalen haar initiatieven rond onderwijs te promoten, bijdraagt tot een betere 

educatie. Deze organisaties krijgen hierdoor wel degelijk meer geld, steun, aandacht, 

mobilisering en bewustwording die ze vervolgens inschakelen om het onderwijs in Jordanië te 

verbeteren. Mijn onderzoeksvraag werd dus positief beantwoord.  Rania‟s online activisme is 

een heuse meerwaarde voor haar initiatieven. Ze zijn weliswaar niet volledig afhankelijk van 

haar online activiteiten, maar haar online activisme ondersteunt de projecten wel. 

 

Koningin Rania is zeer begaan met haar online aanwezigheid. Of ze werd beïnvloed door de 

vroegere koningin Noor of het beleid van Jordanië is onzeker. Het lijkt logischer dat het haar 

eigen initiatief was om online te gaan. Ze zit persoonlijk op sommige sociale media kanalen 

zoals Twitter, maar niet op alle kanalen. Haar Facebook account is bijvoorbeeld een 

fanpagina. De meeste Jordaniërs volgen haar los van haar functie als koningin, haar 

boodschap raakt hen. De geïnterviewden waren het er alleszins unaniem mee eens dat de 

koningin als officiële persoon online mag gaan, mits enige voorzichtigheid met betrekking tot 

de inhoud en rekening houdend met de hoeveelheid persoonlijke informatie die ze vrijgeeft. 

Er zijn vijf redenen voor haar aanwezigheid op sociale media en deze verklaren tevens wat ze 

wil bereiken: pr, Jordanië en het toerisme promoten, de bevolking helpen, haar boodschap 

verspreiden en op de hoogte blijven van wat er gebeurt in haar land en in de wereld. Wat 

steeds opduikt in de interviews is: alles wat Rania doet, ook al heeft ze er zelf baat bij, is om 

de Jordaanse bevolking te helpen en zich in te zetten voor ontwikkelingsdoelen. Ze richt zich 

zowel tot een lokaal als internationaal publiek. De meeste issues vereisen globale aandacht en 

als koningin heeft ze nu eenmaal een belangrijke internationale rol als ambassadeur van het 

land. Ook de jeugd is een belangrijke focusgroep. Haar online aanwezigheid beïnvloedde haar 

positie in binnen- en buitenland. Ze won meer respect, appreciatie, populariteit en werd 

toegankelijker voor de modale burger. Het grootste deel van mijn geïnterviewden vond 

Rania‟s online activisme succesvol. Ze zagen als gevolg ervan reeds positieve offline 

veranderingen plaatsvinden.  

Ik merkte tijdens mijn interviews dat veel Jordaniërs bang zijn om negatief te spreken over de 

koningin. Het is echter niet omdat men kritiek geeft op haar online activisme dat men haar een 
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slecht persoon vindt. Volgens Naseem Tarawnah
387

 is het moeilijk om in Jordanië vragen over 

de koningin eerlijk te beantwoorden. Ook Bashar Al-Khatib
388

 vertelt dat mensen niet echt 

openlijk kritiek gaan uiten over het koningshuis. Dit ligt bij de meesten gevoelig. Basil 

Okoor
389

 vroeg zelf om mijn dictafoon uit te schakelen bij de vragen over de koningin. 

Ondanks de liefde voor hun koningshuis slaagde ik er in om een aantal punten van kritiek los 

te weken: op haar persoon, haar online activisme en haar werk. Zo gaan sommigen niet 

akkoord met haar machtige positie of politieke rol, haar Westerse levensstijl en het gebruik 

van sociale media als medium om te communiceren met de bevolking. Zoals in deel een 

wordt uitgelegd: sociale media draaien rond interactie en conversatie. Dit is wat bij koningin 

Rania grotendeels ontbreekt. Toch is er op sommige momenten sprake van interactie, maar in 

andere interviews wordt dit dan weer tegengesproken. Dit is nochtans het baanbrekende en 

nieuwe aan deze media: de mogelijkheid om de klassieke topdown eenrichtingscommunicatie 

te wijzigen. Toch erkennen de meeste geïnterviewden dat interactie onmogelijk is voor Rania. 

Ze gebruikt sociale media ietwat anders, net omdat ze een publiek persoon en celebrity is. Ze 

slaagt erin enkel door haar boodschap te verspreiden mensen te doen nadenken over educatie. 

Wanneer mensen kritisch denken kan dit tot mogelijke verandering leiden. Dit tracht ze te 

verwezenlijken.  

 

Ten slotte de Jordaniërs zijn volgens Abdullah Alkhaldi
390

 de politiek beu, ze willen dat zaken 

echt veranderen en dat de gemeenschap verbetert. Wat koningin Rania doet voor de 

gemeenschap is heel positief. Ze probeert oprecht banden te smeden met mensen en zaken 

teweeg te brengen via haar online media. Om dit echter om te zetten in echte veranderingen 

moet de mentaliteit van de bevolking gewijzigd worden. Er moet dus opnieuw een combinatie 

zijn van online en offline inspanningen. Nadine Toukan
391

 vindt Rania zelfs geen „community 

organizer‟: „als ze tweet, wil dat niet zeggen dat mensen dit daadwerkelijk gaan doen‟. 

Eigenlijk analyseerde nog niemand deze offline gevolgen. Deze bemerking komt terug in 

verschillende interviews. Zo gaf ook Aneesha Hampton
392

 toe dat ze bij Injaz nog niet hadden 

onderzocht wat de specifieke invloed van Rania‟s online activisme offline kan betekenen voor 

hun organisatie. Er zijn wel duidelijk positieve effecten. Ik probeerde in deze thesis reeds een 

eerste antwoord te geven. Het is een aanzet om in de toekomst hierover meer onderzoek uit te 

voeren.  

 

                                                 

387
 Naseem Tarawnah, lezing, 07/04/2011 

388
 Bashar Al-Khatib, interview, 14/04/2011 

389
 Basil Okoor, interview, 25/04/2011 

390
 Abdullah AlKhaldi, interview, 27/04/2011 

391
 Nadine Toukan, interview, 01/05/2011 

392
 Aneesha Hampton, interview, 28/04/2011 
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6. Bijlage 

Lijst met interviews 

 

09/04/2011 

Rani Dababneh: stichter en eigenaar van de website Jordanoholic. 

 

10/04/2011 

Eman Jaradat: journaliste bij de nieuwswebsite AmmanNet. 

Dana Suyyagh: de communicatie directeur in koningin Rania‟s kantoor + Mohammad 

Mahasneh: de Engelse persvoorlichter in koningin Rania‟s kantoor. 

 

11/04/2011 

Yousif Jawhar:  stichter en eigenaar van de blog This is Joe. 

 

12/04/2011 

Osama Abbas: werknemer van het bedrijf AmmanContext en stichter van de bijhorende 

Facebook pagina. 

 

14/04/2011 

Ali Dahmash: stichter en eigenaar van de website Under my olive tree. 

Bashar Al-Khatib: één van de stichters van de 1952 constitution beweging + media 

consultant. 

 

18/04/2011 

Dr. Abeer B. Dababneh: werkt aan de University of Jordan als hoofd van de academische 

afdeling in het centrum voor vrouwenstudies. 
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19/04/2011 

Nidal Qanadilo: directeur van ICT-investeringen in het Ministerie van ICT. 

 

20/04/2011 

Diala al-Dabbas + Nour Batayneh: werken bij the Columbia University Middle East 

Research Center (CUMERC). 

 

21/04/2011 

Mouammar L. AlHadidi: marketing en communicatie manager Royal Scientfic Society 

(RSS) (+ Dana Hamdallah administratief medewerker outreach RSS). 

 

23/04/2011 

Mohammed Abdullatif: marketing manager + vrijwilliger Madrasati. 

Mhammad Nabeel: sociale media officer Aramram (webtv) + business administration 

student aan de Al-Balqa Applied University. 

 

24/04/2011 

Twee Madrasati schools: Mahes Secondary School for Girls (in Mahes) and Safout 

Secondary School for Girls (in Ain Al-Basha) (leerkrachten, leerlingen en directrice). 

Rawan Risheq: communicatie coördinator Madrasati. 

 

25/04/2011 

Professor Zaid Eyadat: de vicedecaan van the School of International Studies en voorzitter 

van de mensenrechten en de menselijke ontwikkeling afdeling aan de University of Jordan. 

Basil Okoor: één van de stichters en eigenaars van de Ammon nieuwswebsite. 

Mahmoud Al Abed: managing editor van de krant The Jordan Times. 
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26/04/2011 

Hania Barqawi: adjunct directeur van de Queen Rania Teacher Academy (QRTA). 

Dunia Kamal: instructeur aan het Jordan Media Institute (JMI) en multimedia producer. 

Raghda Butros: stichter en bestuurder van de Hamzet Wasel website. 

 

27/04/2011 

Rama Ajailat: communicatie officer Jordan Education Initiative (JEI) + Rana Madani: 

hoofd van de Research & Innovation Unit JEI. 

Lina Y. Elkurd: commmunicatie manager van de Queen Rania Award Association (QRAA). 

Professor Dr. Tayseer Abu Arja: voorzitter van de Journalistiek & Media afdeling aan de 

Petra University. 

Lina Ejeilat: hoofdredacteur bij 7iber. 

Abdullah AlKhaldi: community leider bij Jeeran website. 

 

28/04/2011 

Aneesha Hampton: sociale marketing officer bij Injaz. 

Farah Mawla: resource en programma ontwikkeling manager bij de Royal Health Awareness 

Society (RHAS). 

Zaina Steityeh: communicatie en marketing manager bij The Children‟s Museum Jordan 

(CM). 

 

29/04/2011 

Amir-Basel Shihadeh: stichter en president van The Youth Association for Reality & 

Awareness (Y.A.R.A). 

 

30/04/2011 

Omran Nablak: redacteur & vertaler + Ahmad Al-Sukkar: directeur van Training bij het 

Jordan News Agency (JNA). 
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01/05/2011 

Nadine Toukan: producent en curator, schrijft voor Global Voices website. 

Fouad Jeryes:  partner van de D1g website, leidt de bedrijfs-en productontwikkeling. 

Mohammad Hawamdeh: Al Rai journalist + hoofdredacteur nieuwswebsite Khaberni.com.  

 

Interviews via mail: 

29/04/2011  

Malik Shishtawi: digitale marketing & sociale media consultant, de stichter van the Arab 

Social Media Forum (ASMF), stichter van SocialMyMedia MENA (het eerste Arabische 

sociale media advies bureau in de regio) & the Ex-Head of Wunderman Digital – Amman 

(deel van WPP GroupWorldwide). 

12/05/2011 

Catherine Porterfield: pr-manager voor the International Academy of Amman (IAA). 

 

Informatie uit lezingen: 

03/04/2011 

Mohammed Hussainy: directeur van the Identity Center in Amman. Columnist bij de Al-

Arab Al-Yawm krant en de Open Democracy website. Hij is ook een expert in verkiezingen 

en specialist in Jordaanse en Irakese issues. 

07/04/2011 

Naseem Tarawnah: oprichter van The Black Iris, mede-oprichter en executive director van 

7iber.  Hij leidt de zakelijke arm van 7iber, genaamd 7iberINC. Hij is ook senior writer bij het 

Jordan Business Magazine. 
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