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twee van de volgende antwoorden:
− doelstelling: stimuleren van vriendschappelijke relaties tussen landen;
citaat: “Als een … ook zijn.” (regels 2-5)
− doelstelling: bereiken van internationale samenwerking bij het oplossen
van economische, sociale, culturele en humanitaire problemen
citaat: “Mede dankzij … sterk teruggedrongen.” (regels 9-16 of een
gedeelte hiervan).
− doelstelling: handhaven van de internationale vrede en veiligheid;
citaat: “En hebben … te beheersen. “ (regels 17-19)
per juiste doelstelling met bijpassend citaat
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voorbeeld van een juist antwoord:
• Het vetorecht afschaffen/afzwakken dat de vijf permanente leden van
de Veiligheidsraad hebben
• Het afschaffen of afzwakken van het vetorecht en dit recht vervangen
door een besluitvormingsprocedure waarbij bijvoorbeeld een
gekwalificeerde meerderheid achter een besluit moet staan, kan eraan
bijdragen dat vaker namens de Veiligheidsraad opgetreden zal worden.
De doortastendheid wordt immers vooral belemmerd door het vetorecht
(omdat daarmee vaak een optreden namens de Veiligheidsraad wordt
tegengehouden)
• de samenstelling van de Veiligheidsraad veranderen
• bijvoorbeeld met een betere spreiding van de leden over de
continenten. De legitimiteit kan toenemen als meer landen er
vertrouwen in hebben dat hun belangen meegewogen worden in de
besluitvorming en een beter gespreide samenstelling kan daaraan
bijdragen
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• Het probleem van collectieve actie is dat collectieve problemen niet
opgelost worden, omdat actoren geneigd zijn te kiezen voor hun kortetermijneigenbelang en niet voor het gemeenschappelijk
langetermijnbelang
voorbeeld van een juiste uitleg:
• Het voorstel van de koning kan bijdragen aan een oplossing want door
met elkaar te praten kan een gemeenschappelijk inzicht groeien over
de noodzaak van het aanpakken van een probleem. Door zich in elkaar
in te leven kan begrip ontstaan voor de moeilijkheden die landen
belemmeren om hun bijdrage te leveren aan een oplossing. Omdat er
geen supranationaal orgaan is dat landen kan dwingen tot
klimaatvriendelijk handelen, lijkt overleg en het zich in elkaar inleven
de enige mogelijkheid om het probleem van collectieve actie aan te
pakken
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