maatschappijwetenschappen vwo 2015-I
Vraag

Antwoord

Opgave 2
8

Scores

Greenpeace en de internationale politiek
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Doelstellingen van de Verenigde Naties zijn (twee van de volgende):
− handhaven van de internationale vrede en veiligheid;
− stimuleren van vriendschappelijke relaties tussen landen;
− bereiken van internationale samenwerking bij het oplossen van
economische, sociale, culturele en humanitaire problemen;
− bevorderen van respect voor mensenrechten en fundamentele
vrijheden.
Voorbeelden van een goede uitleg zijn:
− Mocht er toch een verschil van mening optreden dan dient het verdrag
de vrede en veiligheid (1ste doelstelling) omdat het voorziet in een
vreedzame oplossing via de rechters van het Zeerechttribunaal.
− Het zeerechtverdrag is door internationale samenwerking tot stand
gekomen en kan problemen voorkomen omdat het duidelijkheid schept
over internationale omgangsregels (2de en 3de doelstelling).
− Het is een teken van respect voor mensenrechten als een land
internationale wetgeving volgt (4de doelstelling).
Voor het noemen van een juiste doelstelling
Voor een juiste uitleg bij een doelstelling

9

1
1

maximumscore 1
Bij intergouvernementele besluitvorming (is het niet voldoende als een
meerderheid achter het besluit staat maar) moet ieder land met het besluit
instemmen. Om dat te bereiken moeten voorstellen vaak aangepast
worden, net zolang tot alle landen het ermee eens kunnen zijn.
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Voorbeeld van een juist antwoord is:
• Het klassieke beeld van de internationale orde: De actoren in het
internationale speelveld zijn natiestaten die (in een anarchistisch
domein uitgaande van hun eigenbelang en soevereiniteit) met elkaar
samenwerken dan wel in conflict met elkaar zijn
• Post-klassieke internationale orde: Natiestaten spelen nog altijd een
prominente rol maar hun speelruimte is beperkt door andere (f)actoren
(zoals een toegenomen wederzijdse afhankelijkheid en een grotere rol
voor internationale organisaties)
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Voorbeeld van een juiste uitleg is:
• Een kenmerk van het klassieke beeld is te herkennen in de opstelling
van Rusland die uitgaat van de eigen nationale belangen en
superioriteit en die daarbij geen buitenlandse inmenging duldt, niet van
Greenpeace en ook niet van de Europese Unie of het Internationaal
Zeerechttribunaal.
Deze opstelling botst met het post-klassieke beeld dat naast de
natiestaten ook andere organisaties van groot belang zijn voor de
internationale verhoudingen. De Europese Unie, het Internationaal
Zeerechttribunaal en Greenpeace werken vanuit dat laatste beeld
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