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Vraag

Antwoord

Scores

Tekst 5 Oorlog en criminaliteit
32

maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• de doelstellingen van de daders / het motief voor het geweld / politieke
of economische motieven
• de methoden die ter bestrijding worden ingezet / het leger of de politie
inzetten
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ook goed:
•
•
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politiek gemotiveerd geweld noemen we oorlog
economisch gemotiveerd geweld noemen we criminaliteit

1
1

maximumscore 4
Voorlopig standpunt

<al gegeven> Het is beter veel politie op straat
te hebben dan tanks en vliegtuigen.

Argument 1

Er vallen meer slachtoffers door moord en
doodslag dan wanneer er burgeroorlog woedt.

Argument 2

Er wordt tegenwoordig de helft minder oorlogen
gevoerd dan dertig jaar geleden.

Voorbehoud

Hier wordt echter de logica gevaarlijk.

Argument bij
voorbehoud

Je kunt criminaliteit het beste tegengaan door
nooit oorlogsland te worden.
<al gegeven> Wie in vrede investeert, krijgt
welvaart en veiligheid op straat er gratis bij.

Conclusie

per juist weergegeven element

1

ook goed:
Wanneer een kandidaat bij hetzij ‘Voorbehoud´ hetzij ‘Argument bij voorbehoud´ één
van de volgende antwoorden heeft gegeven:
Er is overstelpend bewijs dat oorlog en criminaliteit met elkaar verweven zijn.
Je kunt criminaliteit het beste tegengaan door nooit oorlogsland te worden.
Het loont om nooit oorlogsland te worden.
dienen daaraan 2 scorepunten te worden toegekend, ongeacht wat er bij het andere
van deze twee gevraagde antwoordelementen als antwoord is gegeven.
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maximumscore 2
De kern van een goed antwoord is:
• Staten die in burgeroorlog zijn trekken minder investeerders / krijgen
minder ontwikkelingshulp / worden economisch slechter, scoren
slechter qua mensenrechten / scoren slechter op
millenniumdoelstellingen
• en trekken daardoor nog minder investeerders
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C

36

maximumscore 3
De kern van een goed antwoord is:
• Criminaliteit en oorlog zijn met elkaar verweven / In veel landen lossen
oorlog en criminaliteit elkaar af
• Bovendien blijkt het aantal doden in vredestijd hoger dan in oorlogstijd
• Daarom kunnen we beter meer aandacht besteden aan het afdwingen
van veiligheid met militaire middelen om criminaliteit tegen te gaan
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