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tekst 9 
 

Droogte neemt toe in toch al kwetsbare gebieden 
 
Door een onzer redacteuren 
ROTTERDAM, 6 april. Toenemende 
droogte in toch al kwetsbare ge-
bieden en een ongekend verlies aan 
biodiversiteit zullen de komende 5 
decennia het wereldbeeld bepalen. 
Ze zijn het gevolg van de klimaat-
verandering, en de effecten zijn nu 
al duidelijk zichtbaar. 
Over die conclusies heeft een werk-10 
groep van de IPCC, het panel van de 
Verenigde Naties voor klimaat-

verandering, vanochtend overeen-
stemming bereikt. (…) 
Het rapport is het tweede in een serie 15 
van drie die de IPCC dit jaar publi-
ceert. In februari werden broeikas-
effect en de klimaatverandering zelf 
beschreven. In mei worden maat-
regelen voorgesteld.  20 
Het nieuwe rapport beschrijft de ge-
volgen van klimaatverandering voor de 
natuur en voor het dagelijks leven van 
de mens. (zie afbeelding 1).  

 
 bron: NRC Handelsblad, 6 april 2007 
 
tekst 10 
 
Klimaatverandering op agenda Veiligheidsraad  
 
New York, 5 april. - De Veiligheidsraad 
van de Verenigde Naties zal zich deze 
maand voor het eerst buigen over de 
politieke gevolgen van klimaatver-
andering. Dat heeft de ambassadeur 5 
van Groot-Brittannië, in april voorzitter 
van de Raad, gisteren aangekondigd.  

Ambassadeur Emyr Jones Parry zei 
dat minister van Buitenlandse Zaken 
Margaret Beckett op 17 april naar New 10 
York komt om persoonlijk een speciale 
zitting van de Raad over het klimaat te 
leiden.(...)  
(Reuters, AP) 

 
bron: NRC Handelsblad, 6 april 2007 
 
 

tekst 11 
 
EU-lidstaten moeten werk maken van de milieuambities die Brussel heeft 
 
Europa moet in 2020 zijn uitstoot van 
broeikasgassen met 20 procent heb-
ben verminderd, aldus het plan dat de 
Europese Commissie gisteren presen-
teerde. De ambitie is er, en geen dag 5 
te vroeg.  
Gevoel voor timing kan Brussel niet 
ontzegd worden. Klimaatverandering 
begint voet aan de grond te krijgen in 
de publieke opinie. Geholpen door 10 

bevlogen sprekers en filmmakers uit 
een groot land dat nog naar hartelust 
broeikasgassen uitstoot. Geholpen 
door een winter die zo zacht is dat 
zelfs de voorzichtigste weerman het 15 
woord broeikas in de mond neemt. En 
misschien nog om een dozijn andere 
redenen, maar het klimaat is onder-
werp van gesprek. (...) 
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Een goed moment om te roepen dat 20 
het roer om moet. De afspraken die 
eerder in Kyoto werden gemaakt over 
de beperking van de uitstoot van broei-
kasgassen hebben Europa al in de 
goede richting geduwd. Maar andere 25 
landen, met name de VS, volgden niet. 

Het Europese bedrijfsleven begon te 
klagen over concurrentievervalsing en 
wilde een eind aan de eigen Europese 
koers. Het is goed dat de Europese 30 
Commissie niet toegeeft aan die druk, 
maar de ambities juist verhoogt. (…). 

 
bron: Trouw, de Verdieping, reactie van een lezer, 11 januari 2007 
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Bij deze opgave horen afbeelding 1 en de teksten 9 tot en met 11 uit het 
bronnenboekje. 
 
Begin april 2007 is een rapport van een werkgroep van het Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), de klimaatorganisatie van de Verenigde 
Naties (VN), gepubliceerd in Brussel. 
 
Lees tekst 9 en tekst 10 en bekijk afbeelding 1. 
De ambassadeur van Groot-Brittannië in de Veiligheidsraad wil het onderwerp 
van de klimaatverandering voorleggen aan de Veiligheidsraad. 

2p 28 Leg uit waarom de ambassadeur met dit voorstel komt. Ga uit van de hoofdtaak 
van de Veiligheidsraad. Betrek in je uitleg gegevens uit afbeelding 1. 
 
Lees tekst 11.  
De Europese Commissie heeft twee taken in de besluitvorming van de Europese 
Unie. In tekst 11 is één taak van de Europese Commissie te herkennen. 

2p 29 Welke taak is dat? Noem ook een andere taak van de Europese Commissie. 
 
Zie de regels 20 tot en met 30 van tekst 11. 
“Maar andere landen, met name de VS, volgden niet.” 
Het ‘prisoner’s dilemma’ geeft een verklaring voor het feit dat een staat als 
bijvoorbeeld de VS weinig of geen actie heeft ondernomen om de uitstoot van 
broeikasgassen tegen te gaan.  

3p 30 Leg met behulp van het ‘prisoner’s dilemma’ uit hoe het komt dat een 
internationale aanpak van het probleem van de uitstoot van broeikasgassen 
maar moeizaam van de grond komt.  
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