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Deelscores

Antwoorden

Politiek en Ruimte
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Maximumscore 3
A: De landen in Zuidoost-Azië
B: 173B (52e druk: 195E)
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Maximumscore 2
afscherming van de markt in de ontwikkelde wereld
het ontbreken van een goede (export)infrastructuur

1
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Opmerking
Verwijzing naar het soort producten (schoenen) is fout omdat deze (arbeidsintensieve)
producten in principe goed door ontwikkelingslanden geproduceerd kunnen worden.

13 

14 

15 

Maximumscore 2
Het betreft hier vooral ACP-landen (geassocieerd met de EU) en die hebben gemakkelijker
toegang tot de Europese markt.
Maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste redenering zijn:
• De boeren in de arme landen gaan over op de productie van exportgewassen waardoor er te
weinig voedsel voor de eigen bevolking wordt geproduceerd.
• Doordat in de arme landen subsidies op voedsel worden afgeschaft zal dat duurder worden.
• Ook in de arme landen wordt dan de prijs van voedsel sterk bepaald door ontwikkelingen op
de wereldmarkt / multinationale ondernemingen en daardoor zou het voedsel daar voor veel
mensen wel eens te duur kunnen worden.
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste voorwaarden zijn:
• beëindiging van landbouwsubsidies
• vrije toegang tot de markten in de rijke landen verschaffen
• afschaffen van exportsubsidies
per juiste voorwaarde
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Maximumscore 2
Omschakeling van een planeconomie / communistische economie naar een
vrijemarkteconomie / kapitalistische economie.
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Maximumscore 2
kaart 70B (52e druk: 80B)
kaart 70D (52e druk: 80D)
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Maximumscore 2
Indonesië bestaat uit veel eilanden.
Maximumscore 3
A: Oost-Timor was vroeger een Portugese kolonie die door Indonesië geannexeerd is geweest
B: Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
• het verschil in godsdienst
• het verschil in taal
• Oost-Timor is onafhankelijk van Indonesië.
Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat de Indonesische regering bang was dat, als aan Oost-Timor
onafhankelijkheid zou worden verleend, ook in andere delen van Indonesië de roep om
onafhankelijkheid / meer autonomie groter zou worden.
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