
Amnesty’s Pubquiz 

 

Ronde RUSLAND – de antwoorden: 

 

 

Vraag 1) Hoe ver ligt Sotsji van de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny? 

#a 480 km 

b 4800 km 

c 48 km 

 

Vraag 2) Homoseksuelen in Rusland mogen jongeren volgens de wet niet lastig vallen met: 

a propaganda voor seksualiteit tussen jongeren 

b propaganda voor seksuele relaties buitenshuis 

#c propaganda voor niet-traditionele relaties 

 

Vraag 3) Een Russische organisatie moet zich als buitenlands agent laten registreren als ze: 

a met de buitenlandse justitie in aanraking is geweest 

#b uit het buitenland fondsen ontvangt 

c buitenlandse berichten het land binnen smokkelt 

 

Vraag 4) Bivakmuts, Kat, Terminator en Blondie zijn bijnamen van wie? 

#a leden van de punkrockgroep Pussy Riot 

b topfiguren uit de schimmige Russische zakenwereld 

c leden van de lijfwacht van Poetin 

 

Vraag 5) Memorial is de grootste Russische mensenrechtenorganisatie. Ze heet zo omdat ze is 

opgericht: 

a ter herdenking van dissident Andrej Sacharov 

b om de herinnering aan kampen te bewaren 

c bij de onthulling van een nationaal monument voor Tsjetsjenië [bestond dat maar] 

 

Vraag 6) Olympische stadions zijn riskant. In Sotsji zijn volgens mensenrechtenorganisaties: 

a arbeiders omgekomen toen een dak instortte [dat was Brazilië] 

b migrantenarbeiders zwaar uitgebuit door aannemers 

c migrantenarbeiders omgekomen in de onmenselijke weersomstandigheden [Qatar] 

 

Vraag 7) In Moskou wordt een mensenrechtenfilmfestival gehouden, dat Stalker heet. Die 

naam is de titel van: 

#a een film van de Russische regisseur Andrej Tarkovski [een film die je ofwel haat of adoreert] 

b een geheim agent uit de film Dr. Zjivago 

c de Russische versie van From Russia With Love 

 

Vraag 8) Amnesty International roept niet op tot een boycot van de Spelen in Sotsji. Want de 

organisatie 

a verzet zich tegen elke vorm van internationale sanctie [nee hoor, sancties mogen best] 

b vindt dat alleen politici verantwoordelijk zijn voor mensenrechten en nooit de sporters 

#c roept nooit op tot boycots van evenementen [hooguit van bepaalde transacties] 

 

Vraag 9) Buitenlanders die in Rusland zeggen dat hetero en homo gelijk zijn riskeren: 

a  een reprimande van de politie 

b  publieke minachting 

#c    1000 euro boete 

 

Vraag 10) De stad Moskou heeft in 2012 de Gay Pride parade verboden. Dat gebod gold voor: 

a dat jaar 

b   vijf jaar 

#c  honderd jaar 

 



 

 


