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In dit thema... 
heb je onderzocht welke problemen er in de wereld waren en zijn en hoe we die kunnen oplossen. In de eerste vier lessen heb je het volgende ontdekt en geleerd. 
 

Les 1: Opwarmende aarde Les 2: Vieze rivieren 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt samen met reporter Benten gekeken naar 
broeikasgassen en je hebt er een proefje mee 
gedaan. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt onderzocht wat een besluit voor de EU 
voor andere Europese landen betekent. Je hebt 
argumenten bedacht en een debat gevoerd over 
het besluit. Aan het eind hebben jullie gestemd. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Broeikasgassen; niet te veel! 
De broeikasgassen houden als een soort deken 
de warmte op aarde vast. Anders zou het op 
aarde te koud zijn om te leven. De mens brengt 
extra broeikasgassen in de lucht. Denk aan het 
gebruik van fossiele brandstoffen, zoals olie en 
gas. Daardoor warmt de aarde op: het versterkt 
het broeikaseffect.  
 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Europees belang 
Water is belangrijk: als drinkwater, en ook voor 
de landbouw en industrie. Maar het water wordt 
vervuild. Alle lidstaten moeten het water 
schoonhouden. Dat is het algemeen belang. 
Sommige staten moeten daarom zorgen voor 
schonere fabrieken, andere voor minder 
bestrijdingsmiddelen in de landbouw. 

        

 

 Problemen en oplossingen 
Dit heeft gevolgen: door het smelten van het ijs 
stijgt de zeespiegel en zien we klimaatverande-
ringen zoals extreme droogte in bepaalde 
gebieden en overstromingen. Door CO2 uit de 
lucht te halen en in de grond op te slaan kunnen 
we de opwarming beperken. We kunnen ook 
zorgen dat er minder broeikasgassen ontstaan 
door duurzame energie te gebruiken. 

  

 

 Landsbelang 
Elke lidstaat heeft ook zijn eigen belang. Dat zijn 
zaken die belangrijk zijn voor dat land, omdat het 
voordelig of goed is voor dat land. Lidstaten met 
dezelfde belangen zoeken elkaar op om samen 
voor hun belang op te komen. Ze zijn 
bondgenoten. Samen staan ze sterk als ze het 
probleem van de vieze rivieren willen oplossen. 
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Les 3: Morele dilemma’s Les 4: Opkomen voor je recht 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt nagedacht over dilemma's die te maken 
hebben met voortplanting. Je hebt in groepjes 
gediscussieerd over een dilemma en argumenten 
voor en tegen bedacht. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een wetsvoorstel gemaakt over een 
onderwerp dat jij belangrijk vindt. In de groep 
hebben jullie gestemd over deze wetten. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Dilemma's over voortplanting 
Omdat we steeds meer weten van zwangerschap 
en voortplanting zijn er ook steeds meer 
manieren om dieren of mensen nakomelingen te 
laten krijgen. Dat gaat niet altijd via de 
natuurlijke weg. Deze manieren zijn soms 
omstreden: mogen oude vrouwen een kind 
krijgen bijvoorbeeld of mag je dieren klonen? 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Individuele vrijheid 
Vanaf de jaren zestig veranderde er veel in 
Nederland. De welvaart steeg en de nieuwe 
generatie jongeren kreeg meer individuele vrijheid. 
Ze wilden en konden steeds vaker zelf bepalen wat 
goed voor hen was. Minderheden, zoals vrouwen 
en homo's kwamen vaker op voor hun rechten. 

        

 

 Nieuwe technieken 
Nieuwe technieken rond voortplanting leiden tot 
nieuwe dilemma's. Vrouwen kunnen steeds 
ouder kinderen krijgen, mannen zijn in de 
toekomst misschien niet meer nodig voor het 
krijgen van kinderen en misschien gaan we wel 
mensen klonen. We moeten nu alvast nadenken 
over de dilemma's van de toekomst. 

  

 

 Emancipatie en wetten 
Homo's en Dolle Mina's richtten actiegroepen op 
en demonstreerden tegen ongelijkheid. De 
politiek luisterde en schreef wetsvoorstellen. Als 
de meerderheid voor een wetsvoorstel stemt, 
wordt de wet aangenomen en moet iedereen 
zich eraan houden. Zo werd bijvoorbeeld het 
wetsvoorstel voor het homohuwelijk 
aangenomen. 

        

 


