maatschappijwetenschappen vwo 2017-II
Opgave 1 Koning Willem-Alexander in de Algemene
Vergadering
Bij deze opgave hoort tekst.
Inleiding
Koning Willem-Alexander sprak op 28 september 2015 de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) toe. Dat was in New York
bij de opening van de 70e vergadering van de AVVN. De toespraak was in
het Engels. Tekst 1 is een gedeelte van de vertaling van deze toespraak
zoals die op de website van de Rijksoverheid gepubliceerd is.
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Lees de regels 1 tot en met 19 van tekst 1.
De koning noemt enkele wereldproblemen waar de Verenigde Naties (VN)
aandacht aan besteedt. Het past bij de doelstellingen van de VN om
aandacht te besteden aan wereldproblemen.
Geef twee doelstellingen van de Verenigde Naties en geef per doelstelling
een bijpassend citaat uit de regels 1 tot en met 19 van tekst 1.
Lees de regels 20 tot en met 48 van tekst 1.
De koning zei dat de VN zich de vraag moest stellen: is onze manier van
werken en onze structuur nog up-to-date? Hij noemde in dat verband de
doortastendheid en de legitimiteit van de Veiligheidsraad.
 Leg uit met welke hervorming de Veiligheidsraad doortastender kan
worden.
 Leg uit met welke hervorming de legitimiteit van de Veiligheidsraad
kan toenemen.
Lees de regels 49 tot en met 64 van tekst 1.
Bij het samenwerken van meerdere landen speelt vaak het probleem van
collectieve actie. Koning Willem-Alexander bepleit dat landen zich meer in
elkaar moeten inleven en meer de dialoog moeten aangaan met elkaar.
 Wat houdt het probleem van collectieve actie in?
 Leg uit dat dit pleidooi van koning Willem-Alexander voor
inlevingsvermogen en dialoog een oplossing kan zijn voor het
probleem van collectieve actie in verband met het klimaatprobleem.
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(…) En toch: de Verenigde Naties
(VN) lééft. Als een legitiem platform
voor internationale dialoog waar onze
landen elkaar altijd weer ontmoeten,
hoe groot de verschillen ook zijn.
En de VN is méér dan een platform.
Het is een organisatie die acties op
gang brengt die onze wereld mede
vormgeven en beter maken. Mede
dankzij de Verenigde Naties is extreme armoede in de wereld tot de
helft teruggebracht. Is kindersterfte
gehalveerd. Hebben 2,3 miljard
mensen toegang gekregen tot drinkwater. Zijn ziekten als malaria en
tuberculose sterk teruggedrongen.
En hebben vredesoperaties in een
aantal gebieden gewelddadige conflicten weten te beheersen.
(…)
Iedere organisatie die op lange termijn relevant wil blijven, zal zich
moeten aanpassen aan nieuwe tijden
en omstandigheden. Juist organisaties en instituties die staan voor
vaste waarden, continuïteit en verbinding moeten kritisch naar zichzelf
durven kijken. En zich de vraag stellen: is onze manier van werken en
onze structuur nog up-to-date?
Anders dreigt een langzame
uitholling van hun betekenis en
effectiviteit. Voor de Verenigde
Naties en de Veiligheidsraad is dit
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– na zeventig jaar – een urgent
vraagstuk geworden. De
Veiligheidsraad moet doortastender
kunnen optreden bij ernstige,
grootschalige wreedheden. (…) Wij
verwelkomen het initiatief van
Frankrijk op dit punt van harte.
Ook de legitimiteit staat onder druk.
Een Veiligheidsraad waarin een deel
van de wereldbevolking zich onvoldoende herkent, kan zijn essentiële
functie als mondiaal centrum waar
vrede en veiligheid worden bewaakt
en conflicten worden bezworen, niet
goed vervullen.
(…)
Het Koninkrijk der Nederlanden gelooft in de kracht van inlevingsvermogen en dialoog. Het zijn niet altijd de
luidste stemmen die de diepste waarheid verkondigen. Vaak zijn het juist
kleine lidstaten die ons de goede
weg wijzen.
Een voorbeeld is het jarenlange pleidooi van de kleine eilandstaten voor
een veel actievere mondiale aanpak
van het klimaatprobleem en het schoner maken van onze oceanen. Zij
voelen de noodzaak daarvan aan den
lijve. Gelukkig ontwikkelen – eindelijk
– steeds meer grote landen concrete
plannen voor actie.
(…)
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