
Opgave 4 

Soedan uitgemolken? 

Op reis door Afrika ziet Johan in Soedan in winkels blikken melkpoeder liggen, die 

afkomstig zijn uit onder andere Nederland en Frankrijk. Zijn Soedanese kennis Marwan 

vertelt hem dat veel Soedanezen dit goedkope melkpoeder kopen als alternatief voor verse 

melk, die in Soedan wordt geproduceerd. Deze verse melk, afkomstig van een moderne 

Soedanese melkfabriek, is kwalitatief uitstekend maar naar verhouding duur. Daarnaast 

wordt er door straathandelaren goedkope melk verkocht die van slechte kwaliteit is. 

Marwan begrijpt niet dat melkpoeder uit Europa goedkoper kan zijn dan verse melk van de 

Soedanese melkfabriek. Johan herinnert zich van zijn economielessen op de middelbare 

school dat dit te maken heeft met het Europese landbouwbeleid. Johan belooft voor Marwan 

uit te zoeken hoe het Europese landbouwbeleid in elkaar zit en welke gevolgen dit beleid 

voor Soedan kan hebben. 

Thuisgekomen in Nederland verzamelt Johan informatie over het Europese landbouwbeleid. 

Daaruit begrijpt Johan dat het systeem van interventieprijzen (garantieprijzen) het 

belangrijkste instrument is van het Europese landbouwbeleid. Vervolgens schrijft hij 

Marwan de beloofde brief. Daarin zet Johan eerst de werking van het Europese 

landbouwbeleid uiteen en vervolgens neemt hij stelling tegen dit beleid door een negatief 

gevolg voor Soedan van dit beleid uiteen te zetten.  

De brief van Johan begint als volgt: 

“Beste Marwan,  

Zoals beloofd, heb ik uitgezocht hoe het Europese landbouwbeleid in elkaar zit en welke 

gevolgen dit beleid heeft voor Soedanese melkproducenten. Het doel van het Europese 

landbouwbeleid is vooral het verdedigen van de belangen van de Europese boeren.” 

6p 11  Schrijf het vervolg van de brief. 

In deze brief moeten de volgende aspecten aan de orde komen: 

a een argument om in Europa een interventieprijs voor melk te hanteren; 

b de wijze waarop interventieprijzen in Europa een melkoverschot veroorzaken. 

Daarnaast moet in de brief naar eigen keuze één van de onderstaande aspecten aan de orde 

komen. Kies daarbij het aspect dat het best in de brief past. 

1 het gevolg van het wegwerken van melkoverschotten door Europa voor melkproducenten 

in Soedan; 

2 het gevolg voor de welvaart van de Soedanese burgers van de beschikbaarheid van 

Europees melkpoeder; 

3 het gevolg van het Europese landbouwbeleid voor de efficiëntie van de internationale 

arbeidsverdeling. 

Aanwijzingen 

• Gebruik de verplichte aspecten a en b om de werking van het Europese landbouwbeleid 

uiteen te zetten en het keuze-aspect om stelling tegen dit beleid te nemen. 

• De onderdelen van de brief moeten logisch op elkaar aansluiten. 

• Gebruik voor het vervolg van de brief 120 woorden; een afwijking van 20 woorden is 

toegestaan. 
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