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9. Europa in de wereld

Inleiding

De EU is met een aandeel van bijna 20 procent in de wereldeconomie het 
grootste handelsblok ter wereld. Als economische reus produceert Europa 
daarmee maar liefst een kwart van de globale welvaart. Na China en India 
vormen de bijna 500 miljoen inwoners van de EU de grootste bevolking 
ter wereld. Ter vergelijking: de VS tellen ongeveer 300 miljoen inwoners. 
Haar bevolkingsomvang, economische en commerciële macht maken van 
de EU een belangrijke speler in een geglobaliseerde wereld. Ze speelt een 
actieve rol in internationale instellingen zoals de VN (Verenigde Naties), de 
WTO (Wereldhandelsorganisatie), het IMF (Internationaal Muntfonds) en de 
Wereldbank om aan de negatieve e� ecten van de globalisering het hoofd 
te bieden. De EU wordt daarenboven door veel landen als voorbeeld gezien. 
Zo succesvol is het Europese economische verhaal, dat overal ter wereld 
geprobeerd wordt om naar het model van de EU samen te werken: er ontstaan 
meer regionale handelsblokken in de wereld.

De EU wil echter meer zijn dan alleen een economische wereldspeler. Ze wil ook een politieke rol in de wereld spelen. 
Daarbij wil ze o.a. ook werk maken van een veilige wereld. Haar missies voor con� ictpreventie en vredeshandhaving 
zijn daar een voorbeeld van. Voor haar eigen defensie vertrouwt de Unie op haar bondgenoten van de NAVO (Noord-
Atlantische Verdragsorganisatie). 

Daarnaast wil de Unie de derde wereld een helpende hand reiken. Ze probeert op twee manieren de armoede te 
bestrijden: ze biedt humanitaire hulp in urgente situaties en crisissen en ontwikkelingshulp. Op wereldvlak zijn de 
belangrijkste donoren van ontwikkelingshulp de EU en haar lidstaten.

Bij al deze acties draagt de EU de mensenrechten hoog in het vaandel. Eén van de initiatieven van het Europees Parlement 
rond mensenrechten is de Sacharovprijs voor vrijheid van denken. Sinds 1988 reikt het Parlement deze prijs jaarlijks uit 
aan mensen die opkomen voor de mensenrechten en de democratie. Onder andere Nelson Mandela en Ko�  Annan 
hebben deze prijs – de titel en een bedrag van 50 000 euro – ontvangen. In 2008 ging de prijs naar de Chinese politieke 
activist Hu Jia. Naast dit jaarlijkse initiatief, maakt de subcommissie mensenrechten binnen het Europees Parlement ook 
op lange termijn werk van de bescherming van minderheden en de bevordering van democratische waarden in derde 
landen.

Hoewel Europa op economisch vlak groot is, heeft het in de wereld toch vaak het imago een ‘soft-power’ te zijn als het 
op politiek aankomt. Een bekende uitspraak van voormalig premier van België Gaston Eyskens spreekt boekdelen: 
“Europa is een economische reus, een politieke dwerg en een militaire worm”. Aan jullie om te ontdekken in hoeverre 
deze uitspraak terecht is!
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De grote handels-
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Import (in miljoen euro, 2006)Export (in miljoen euro, 2006)Export (in miljoen euro, 2006)Export (in miljoen euro, 2006)
USA 178035 268879
China 194273 63707
Russland 140763 72238
Japan 77200 44761
Südkorea 39087 22868
Kanada 19840 26626
Australien 11135 21317
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Voornaamste handelspartners van EU 

Tomatensoep legt 22.000 kilometer af
Voor het op je bord komt, hebben de verschillende ingrediënten van je blik tomatensoep samen liefst 
22.000 kilometer afgereisd: de soepballetjes komen uit de VS, de smaakversterker uit Japan, het zetmeel 
en zout uit Nederland, het voedingszuur uit China en de tomatenpuree uit Zuid-Italië. Want net daar 
zijn die het goedkoopst. En niet alleen onze soep is avontuurlijk, de meeste producten in de rekken van 
de supermarkt legden al ettelijke kilometers af. 

Andersglobalisering
Oxfam-Wereldwinkel protesteert tegen het beleid 
van mondiale instellingen, zoals de Wereldhan-
delsorganisatie, de Wereldbank en het Internati-
onaal Muntfonds, waarvan de invloed vaak verder 
reikt dan de macht van politici. “We willen de uit-
wassen van de globalisering bestrijden via mondi-
ale oplossingen en door multilaterale instellingen 
en regels. We willen meer aandacht voor sociale 
rechten en duurzame ontwikkeling. Daarom zijn 
wij andersglobalisten.”

De wereld wordt steeds kleiner. De wereldecono-
mie wordt geleid door liberalisering, privatisering 
en deregulering. De kloof tussen arm en rijk 
neemt toe. De andersglobalistische beweging waar 
o. m. Oxfam-Wereldwinkel, vakbonden en ngo’s 
deel van uitmaken, is niet tegen een wereld waar 
meer uitwisseling bestaat maar verzet zich tegen 
de manier waarop dit vandaag gebeurt. 

Import en export van de voornaamste handelspartners van de EU

GLOBALISERING!
Uw voordeel: 
-  Stijgende welvaart 
-  Betere kwaliteit producten 
-  Lagere prijzen 
-  Meer keuze
-  Contact met andere culturen 

WAARSCHUWING: 
deze globalisering kan ernstige schade aanrichten
*  De kloof tussen arm en rijk wordt groter.
*  Meer macht voor de multinationals. 
*  Schaadt het milieu en de sociale- en arbeidsrechten. 
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7Globalisering is…
“…de toename van het aantal verbindingen tussen 
de staten en de samenlevingen in de wereld. Op 
die manier krijgen gebeurtenissen, beslissingen 
en activiteiten in één deel van de wereld, belang-
rijke gevolgen voor individuen en gemeenschap-
pen in een andere uithoek van de wereld. Deze 
trend situeert zich op tal van domeinen van het 
maatschappelijk leven: economie en financiën, 
technologie, cultuur, politiek, mentaliteit, enz.”

Ricardo Petrella

Wat is er mis met EPA’s ?
13
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EPA’s 
Sinds 27 september 2002 onderhandelt de Eu-
ropese Unie over ‘Economische Partnerschap-
sakkoorden’ (EPA’s) met landen uit Afrika, de 
Cariben en de Stille Oceaan, de zogenaamde 
ACS-landen. Met die landen heeft de Euro-
pese Unie al tientallen jaren ontwikkelingsak-
koorden lopen. EPA’s zijn echter uitgebreide 
en diepgaande regionale vrijhandelsakkoor-
den tussen de EU en zes ACS-regio’s (Cari-
ben, West-Afrika, Centraal-Afrika, Oost en 
Zuidelijk Afrika, Stille Oceaan). Het officiële 
doel van deze akkoorden is de ACS-landen ge-
leidelijk te integreren in de wereldhandel en 
op die manier bij te dragen tot hun duurzame 
ontwikkeling en tot armoedebestrijding. 

Binnen het Europees Parlement werkt de par-
lementaire commissie Ontwikkelingssamen-
werking ook mee aan het EU-ontwikkelings-
beleid. Anderzijds wil ook de Parlementaire 
Assemblee EP-ACS, die samengesteld is uit 
Europarlementsleden en vertegenwoordigers 
van de ACS-landen, de handel tussen de EU 
en de ACS-landen bevorderen. Het is dan ook 
samen met de andere EU-instellingen betrok-
ken bij de uitwerking van de EPA’s.

125
Internationale instellingen
De economische globalisering is een feit. Drie in-
ternationale instellingen zien er op toe dat de we-
reldhandel in goede banen geleid wordt. De Unie 
speelt in elk van die instellingen een actieve rol.

.................................................................

Opgericht in: 1995 en komt voort uit de 
GATT-akkoorden (General 
Agreements on Tariffs and 
Trade, 1948)

Leden: 165 landen en 32 waarne-
mers

Doel: Internationale handel 
bevorderen en welvaart voor 
iedereen verbeteren door 
handelsbarrières tussen 
landen af te schaffen.

Voorzitter 2008 Pascal Lamy (Frankrijk)

.................................................................

Opgericht in: 1944 in Bretton Woods, 
samen met de Wereldbank

Leden: 185 landen
Doel: Bevorderen van wisselkoers-

stabiliteit en vrij interna-
tionaal betalingsverkeer, 
voorzien in de behoefte aan 
internationale liquiditeiten 
en verlenen van financi-
ele steun aan leden die 
problemen hebben met hun 
betalingsbalans.

Voorzitter 2008 Dominique Strauss-Kahn 
(Frankrijk)

.................................................................

Opgericht in: 1944 in Bretton Woods, samen 
met het IMF

Doel: Ontwikkeling en armoedebe-
strijding in de wereld. Verstrek-
ken van leningen voor onder 
meer infrastructuurwerken.

Huidig president 2008: Robert Zoellick (VS)

Humanitaire en 
ontwikkelingshulp
De Europese Unie wil de situatie van ontwikkelings-
landen verbeteren via humanitaire en ontwikkelings-
hulp. 
De humanitaire hulp is bedoeld voor slachtoffers van 
door de natuur of mens veroorzaakte rampen en van 
conflicten buiten de EU. Om snel te kunnen inspe-
len op crisissituaties richtte de Unie ECHO op. Deze 
EU-organisatie voor Humanitaire Hulp verdeelt de 
hulp niet alleen, maar doet een beroep op allerlei 
ngo’s, zoals het Rode Kruis en Artsen Zonder Gren-
zen. Voor 2008 beschikt ECHO over een budget van 
€ 370 miljoen.
Het ontwikkelingsbeleid van de EU maakt werk van 
betere handelsrelaties met ontwikkelinglanden en ar-
moedebestrijding. Zo worden bepaalde overeenkom-
sten gesloten die ervoor zorgen dat ontwikkelings-
landen makkelijker toegang krijgen tot de Europese 
markt. Verder worden allerlei projecten gefinancierd, 
zoals beroepsopleidingen en aids-preventiecampag-
nes. Via het ontwikkelingsbeleid wil de EU ook 
mensenrechten en gelijke kansen voor mannen en 
vrouwen bevorderen en conflicten voorkomen.
Momenteel is de EU de belangrijkste partner van de 
ontwikkelingslanden. Bijna 55% van alle ontwikke-
lings- en humanitaire hulp komt uit de EU. 

11
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EU-landen besteden te weinig 
aan ontwikkelingshulp
De Europese Commissie is niet te spreken over 
het feit dat maar twee lidstaten op koers blijven 
om de millenniumdoelstellingen te halen: Duits-
land en Spanje. De officiële ontwikkelingshulp 
van alle andere lidstaten verminderde vorig jaar.

In 2002 beloofden de ontwikkelde landen om te-
gen 2015 0,7 procent van hun BNP aan ontwikke-
lingshulp te besteden. België viel vorig jaar terug 
van 0,5 naar 0,43 procent. De Franse hulp daalde 
van 0,47 in 2006 tot 0,39 procent vorig jaar.

Gisteren sprak Commissievoorzitter Barroso over 
‘een gevaarlijke trend’. Volgens hem staat de ge-
loofwaardigheid van de EU op het spel. 

10 april 2008
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Handelsblokken in de wereld
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EU geeft 12 miljoen voor 
slachtoffers cycloon

15

EU-hulp voor slachtoffers 
droogte Afrika
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EU geeft 11 miljoen euro 
voor slachtoffers oorlog 
Tsjetsjenië
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2 miljoen euro voor 
hulp aan slachtoffers 
overstromingen Viëtnam

16

EU geeft 1,7 miljard voor 
onderwijs derde wereld
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Aanhoudende conflicten (2008)

Een veilig Europa in een 
betere wereld
In 2003 werkte Javier Solana, de Hoge Ver-
tegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk 
Buitenlands en Veiligheidsbeleid, de Europese 
Veiligheidsstrategie uit. Die strategie kreeg als 
hoopgevende ondertitel: ‘Een veilig Europa in een 
betere wereld’. Wat zijn volgens de Europese Vei-
ligheidsstrategie directe dreigingen voor Europa?

In de eerste plaats is de toenemende schaarste 
van natuurlijke hulpbronnen (energie, water, 
land,…) een belangrijke oorzaak van oorlogen. 
De trend van een groeiende vraag en schaarsere 
grondstoffen kan zelfs nog versterkt worden door 

de klimaatverandering. Dit is ook voor Europa 
bedreigend. De beschikbaarheid van grondstoffen 
voor onze industrie en de handelsroutes komen 
in gevaar.

Daarnaast zullen we geconfronteerd worden met 
meer mensen die vluchten voor oorlog en/of na-
tuurrampen. Dat zal leiden tot vluchtelingenstro-
men naar Europa, die de openbare orde in onze 
samenleving kunnen ontwrichten.

Natuurlijk is ook terrorisme een groot gevaar. In 
de toekomst zal er oorlog gevoerd worden om de 
controle over natuurlijke hulpbronnen te verkrij-
gen. Die zal worden uitgevochten door zowel sta-
ten als door zogenaamde niet-staatse actoren zoals 
terreurgroepen en de georganiseerde misdaad.

14
Verbetering van vrouwen-
rechten: de sleutel tot ont-
wikkeling

Grote conflicten
Andere conflicten
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23Een proactief Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB)
Het idee dat de EU-landen samen moeten optreden op defensievlak, is zo oud als de EU zelf. De eerste poging in 1954 

om een Europese Defensiegemeenschap op te richten mislukte. Naarmate de EU groeide, poogde ze een grotere rol te spelen 
in de wereld, een rol die meer in overeenstemming was met haar economische macht. Met het Verdrag van Maastricht werd in 1992 

het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) uitgewerkt. De lidstaten verbonden zich ertoe een beleid te voeren 
dat de democratie en mensenrechten promoot. 

In de jaren negentig viel Joegoslavië uiteen. Na de vergeefse diplomatieke inspanningen van de EU om vrede te brengen tussen 
de oorlogvoerende partijen, gaven de EU-leiders in 1999 hun fiat voor een specifiek Europees Veiligheids- en Defensiebeleid 

(EVDB) binnen het algemene kader van het GBVB. De eerste militaire missies vonden in 2003 plaats op de Balkan, waar de 
diplomatie eerder was tekortgeschoten, en in de Democratische Republiek Congo. 

In het kader van het EVDB worden Europese militaire of politie-eenheden voor crisisbeheer, humanitaire en reddingsope-
raties, vredeshandhaving en vredestichting (de zogenaamde ‘Petersbergtaken’) naar crisisgebieden gestuurd. Deze missies 

leiden onder meer plaatselijke politiediensten op. 

Daarnaast richtte de EU ook een militaire ‘snellereactiemacht’ op, los van de NAVO, maar met toegang tot de middelen 
ervan. Deze eenheid is op het idee van gevechtsgroepen (battle groups) gebaseerd. Sinds 2007 doet de EU een beroep op 15 
gevechtsgroepen, waarvan er om de beurt 2 stand-by zijn. Zo kan ze snel reageren op crisissituaties. De gevechtstroepen zijn 

multinationaal, bestaan elk uit ongeveer 1500 soldaten en worden door sommigen als een eerste stap naar een heus Europees leger 
gezien. 

Muurbloempje op 
het wereldtoneel 
“Dat komt door het versnipperde Buitenland- en 
Veiligheidsbeleid van de EU. We moeten nu eens 
af van de verdomde regel van unanimiteit waarbij 
een beslissing pas aangenomen kan worden als alle 
lidstaten het eens zijn. Eén land in de EU kan 
dus een besluit blokkeren. Ik zou graag zien dat 
de zes oprichters van de EU, eventueel aangevuld 
met Spanje en Portugal, een begin maken met het 
afschaffen van de unanimiteitsregel bij het buiten-
landbeleid. Als we ons niet eendrachtiger opstellen, 
zal Europa een muurbloempje worden op het we-
reldtoneel. En dat is niet mijn ambitie.”

Willy Claes antwoordt op de vraag waarom Euro-
pa haar economische macht niet weet om te zetten 
in politieke macht.

24

Irak en de EU: vijf jaar na de 
militaire invasie

Vijf jaar geleden begonnen de VS hun militaire operatie ‘Iraqi Freedom’. De 
oorlog resulteerde in een diepe breuk in de transatlantische relaties, maar ook 
binnen de EU. 

Op 20 maart 2003 vielen duizenden troepen uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, 
Australië en Polen Irak binnen. De invasie leidde tot de val van het Iraakse regime 

en de executie van de Iraakse leider, Saddam Hoessein. Maar tot op vandaag is nog 
steeds geen bewijs gevonden van massavernietigings-wapens in Irak, de reden voor de 

inval. 

De crisis rond Irak werd de grootste test ooit voor het GBVB van de EU. De lidstaten 
slaagden er immers niet in met één stem te spreken. Verschillende landen, Frankrijk en 
Duitsland op kop, waren gekant tegen een VS-geleide invasie, terwijl anderen er net aan 
deelnamen. 

 20 maart 2008

Opbouw EU-missie
in Tsjaad begonnen
De Europese Unie is in Tsjaad begonnen met de 
voorbereidingen voor een vredesmacht. Het eerste 
transportvliegtuig landde er dinsdag. De komende 
dagen volgt de voorhoede van de troepenmacht.

De missie EUFOR moet er vluchtelingen uit 
Tsjaad en Darfur beschermen. In mei zal de troe-
penmacht operationeel zijn en uit ongeveer 3.700 
militairen uit veertien landen bestaan. 

12 maart 2008
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De grenzen van Europa 
In het debat over de toekomst van de Europese Unie 
speelt de discussie over uitbreiding een grote rol. 
Welke landen mogen nog lid worden van de Euro-
pese Unie? En waar ligt de grens?
Een eenduidig antwoord vinden op de eerste vraag is 
niet evident. De afgelopen jaren kregen drie landen 
het statuut van kandidaat-lidstaat: Turkije, Kroatië 
en FYROM (Voormalige Joegoslavische Republiek 
Macedonië). Zij krijgen dus vooruitzicht op toetre-
ding. Met Turkije en Kroatië zijn de toetredingson-
derhandelingen alvast van start gegaan. 
Het verkrijgen van het statuut van kandidaat-lidstaat 
kwam er echter niet zomaar. Deze landen werken 
reeds jaren versterkt samen met de Europese Unie. 
Zo tekenden de EU en Turkije in 1963 de associa-
tieovereenkomst. Die overeenkomsten regelen een 
nauwe samenwerking en zorgen ervoor dat beide 
partijen naar elkaar toegroeien. Ze bereiden de lan-
den dus voor op EU-lidmaatschap. In 1995 creëerde 
de Unie een douane-unie met Turkije. Enkele jaren 
later, in 1999, besloot de Europese Raad om aan Tur-
kije officieel het statuut van kandidaat-lidstaat toe te 
kennen.

FYROM sloot in 2001 met Europa een stabilisatie- 
en associatieovereenkomst (SAO) af dat in 2004 in 
werking trad. In 2005 kreeg FYROM officieel het 
statuut van kandidaat-lidstaat.
In 2001 ondertekenden Kroatië en de EU een SAO 
dat in 2005 in werking trad. Kroatië kreeg in 2004 
officieel het statuut van kandidaat-lidstaat. De Euro-
pese Raad stelde echter de toetredingsonderhande-
lingen uit tot wanneer Kroatië volledig meewerkte 
met het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.
De andere Balkanlanden zijn “potentiële kandidaat-
lidstaten” en kunnen wellicht in de toekomst toe-
treden, als ze aan de voorwaarden voldoen. De EU 
kan enkel nieuwe lidstaten toelaten wanneer het 
Europees Parlement hiermee instemt. Het parlement 
houdt toezicht op de toetredingsprocedure en gaat 
na of aan alle voorwaarden voldaan is.
Ook die Balkanlanden hebben reeds stabilisatie- en 
associatieovereenkomsten afgesloten met de EU om 
het pad naar toetreding te effenen: Albanië in 2006, 
Montenegro in 2007, Bosnië-Herzegovina, Servië 
en Kosovo in 2008. Door de onafhankelijkheids-
verklaring in 2008 werd Kosovo  ook een potentiële 
kandidaat-lidstaat.
In maart 2004 werd een Europees Partnerschap op-
gezet met Servië en Kosovo om de integratie van die 

landen in de EU te bevorderen. Deze partnerschap-
pen leggen prioritaire actiegebieden en een financi-
eel kader vast om de stabiliteit en de welvaart van de 
landen te bevorderen.
Ook op de tweede vraag m.b.t. de grenzen van de 
EU, is er nog geen definitief antwoord. In 2004 
lanceerde de EU het Europees nabuurschapsbeleid. 
Dat vindt o.a. zijn oorsprong in het euromediterraan 
partnerschap of Barcelonaproces en vult het verder 
aan. Met zestien partnerlanden ten zuiden van de 
Middellandse Zee, in de zuidelijke Kaukasus en in 
Oost-Europa (Algerije, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-
Rusland, Egypte, Georgië, Israël, Jordanië, Libanon, 
Libië, Moldavië, Marokko, Palestina, Syrië, Tunesië 
en Oekraïne) wil de Unie de banden aanhalen. Ze 
krijgen financiële steun en kunnen vlotter handel 
drijven met de EU. Zo hoopt de EU de economie 
van die landen te versterken. 
Ook het Europees Parlement is  betrokken bij dit 
proces. Interparlementaire delegaties van elk land, 
die samengesteld zijn uit Euro- en nationale parle-
mentsleden, vergaderen regelmatig. Via verkiezings-
waarnemingen proberen ze bijvoorbeeld het demo-
cratiseringsproces in die landen te ondersteunen. 
Verder waakt het parlement in die landen over de 
bescherming van de mensenrechten en stuurt het 
aan op een gezamenlijke aanpak in de strijd tegen 
misdaad en terrorisme.
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9. Europa in de wereld 

1. Economische verhoudingen  

Bekijk grafieken 1 en 2.

a. Welke staat heeft de grootste bevolking, de grootste 
oppervlakte en het meest koopkracht per capita? 

b. Welke zijn na de EU de 3 belangrijkste landen in de 
wereldhandel?   

2. Rijkdom in de wereld 

 Bekijk kaart 3. 

a. Welke continenten/landen zijn veel kleiner dan ze 
werkelijk zijn? Een continent is haast onbestaande 
op deze kaart! 

b. Welke landen/continenten zijn dan weer veel te 
groot? 

3. EU handel 

 Bekijk grafiek 4. 

a. Welke drie zijn de voornaamste handelspartners van 
de EU? 

b. Van welke landen voeren we meer producten in dan 
we ernaar uitvoeren? 

 Hoe kan je dit volgens jullie telkens verklaren 
(m.a.w.: zoek per land welke producten we daarvan 
het meeste invoeren)?

4. Internationale instellingen 

a. Bekijk de fiches bij 5 en vul aan: over welke instel-
ling gaat het? Zet er telkens bij waarvoor de afkor-
ting staat. Kies uit: IMF, Wereldbank of WTO.

b. In welke van deze instellingen staat anno 2008 een 
Europeaan aan het hoofd? 

c. In welke periode zijn al deze instellingen ontstaan? 
Kan je de link met de EU verklaren? 

5. Regionale samenwerkingsverbanden   

 Op kaart 6 vind je voorbeelden van regionale samen-
werkingsverbanden. 

a. Van welke samenwerkingsverbanden heb je al ge-
hoord? 

b. Kijk op www.comesa.int. Waarvoor staat COMESA? 
Hoeveel leden telt deze organisatie? 

 Welke zijn de gelijkenissen/verschillen met de EU? 

c. Zoek nog enkele andere regionale samenwerkingsver-
banden op. Waarvoor staat de afkorting? Zie je de 
verschillen/gelijkenissen met de EU?

6. Globalisering 

Lees de artikels 7 en 8 in het krantje. 

a. Kan je met je eigen woorden uitleggen wat globali-
sering is? 

b. Lees de definitie van Prof. Petrella. Over welk soort 
globalisering gaan volgende voorbeelden (economi-
sche, sociale, culturele, politieke,…)?

 - Pepsi en Coca Cola overal ter wereld te koop. 

 - Nieuwe single Madonna in 30 landen in de top 
drie.

 - iPod populairste speeltje 2007.

7. Effecten van globalisering   

Lees de reclame bij 9.

a. Kan je de voordelen van globalisering begrijpen en 
uitleggen? 

b. Zoek de negatieve effecten van globalisering. Hier 
komen ‘multinationals’ ter sprake. Dit zijn bedrij-
ven die in verschillende landen gevestigd zijn, zoals 
Coca Cola. Som voor jezelf 5 multinationals op en 
vergelijk met de klas. Hebben jullie over het alge-
meen dezelfde multinationals opgeschreven of is er 
een groot verschil?

c. Wat is de milieukost voor het voorbeeld uit artikel 
8? 

d. Kijk op www.voedselvoetafdruk.be om te berekenen 
hoe ecologisch jouw voedselpatroon is. 

8. Andersglobalisering 

Lees artikel 10. 

a. Wat is andersglobalisering? 

b. Zijn andersglobalisten tegen de globalisering op 
zich? Verklaar.

c. Welk soort organisaties maken deel uit van de an-
dersglobalistische beweging? 

d. Kan je daar voor België enkele voorbeelden van ge-
ven? Je vindt een affiche van een ervan al terug in 
het krantje! 

9. EU-hulp 

Lees artikel 11.

De EU doet op 2 manieren aan armoedebestrijding. 

a. Welke? 

b. Beschrijf beide manieren aan de hand van de arti-
kels  in je eigen woorden: welke hulp, wanneer en 
welke vorm neemt deze hulp aan? 

c. In het krantje vind je enkele krantenkoppen, genum-
merd van 14 tot 19. Ga telkens na om welke EU-
hulp het gaat. Geef ook aan waarom. 

10. Zet je eigen actie op   

 Zet met je klas een actie op touw om geld in te za-
melen voor een goed doel. Pluis eerst zorgvuldig uit 
welk goed doel jullie willen steunen zodat jullie geld 
goed terecht komt! Tip: Neem eens een kijkje op 
www.verdraaidewereld.be onder de button ‘in ac-
tie’. 

11. Ontwikkelingshulp 

 Lees artikel 11.

a. Welke zijn de twee aspecten van de EU-ontwikke-
lingssamenwerking? 

b. Over welk van deze 2 aspecten gaat artikel 12? 

c. Waarom is dit (het antwoord op vraag b) volgens de 
EU een ontwikkelingsinstrument? 

d. Welke positieve effecten heeft ontwikkelingssamen-
werking volgens artikel 11 nog, naast armoedebe-
strijding? 

12.  Milleniumdoelstellingen voor ontwikkelings-
hulp   

Lees artikel 20.

a. Wat zijn de millenniumdoelstellingen? Kijk op www.
detijdloopt.be.

b. Welk bedrag aan ontwikkelingshulp hebben de ont-
wikkelde landen concreet beloofd tegen 2015? 

c. Zullen de Europese landen volgens het artikel deze 
doelstelling halen? 

13. EPA’s   

Lees artikel 12.

a. Wat zijn EPA’s? Wat is het officiële doel ervan? 

b. Wat zijn de ACS-landen?

c. Wat is het verschil in visie tussen de EU en veel van 
de ACS-landen over de EPA’s?

d. Kan je de cartoon (13) verklaren?

14. Conflicten in de wereld    

 Bekijk kaartje 21 waarop alle huidige conflicten 
staan aangeduid. Bekijk de gekleurde gebieden: weet 
je waarover de conflicten of oorlogen gaan? Hoeveel 
ken je er? 
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15. Bedreigingen van buitenaf 

 Lees artikel 22. 

a. Welke zijn volgens de Veiligheidsstrategie de groot-
ste bedreigingen voor de EU? 

b. Waarom vormen conflicten buiten Europa toch een 
bedreiging voor de EU zelf?

16. Het Europees Buitenlands- 
 en Veiligheidsbeleid

 Lees artikel 23. 

 Maak een tijdslijn met de evolutie van het Europees 
veiligheidsbeleid waarin volgende jaartallen voorko-
men: 1954 – 1992 – 1999 – 2003. Geef bij elk jaartal 
de gebeurtenis aan en geef extra uitleg. 

17. Het Europees Veiligheids-  
 en Defensiebeleid 

 Lees artikel 23 en 26. 

a. Welke zijn de twee activiteiten van het EVDB? 

b. Onder welke activiteit (zie a.) valt artikel 26?

c. Wat zijn de Petersbergtaken? 

d. Kijk op http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/
showPage.asp?lang=fr&id=268&mode=g&name= 
(Engelstalige website). Hoeveel missies heeft de 
EU al gehad sedert 2002? Waar vond de operatie 
Artemis plaats? 

18. De Europese politieke 
 en militaire macht

 Lees de artikels 24 en 25. 

a. Wat leid je af uit artikel 24 over de politieke rol van 
de EU op het wereldtoneel? 

b. Wat is volgens Willy Claes de oorzaak hiervan? 

c. Artikel 25 is een voorbeeld van het GBVB van de 
EU. Is het de EU in dit geval gelukt om met één 
stem te spreken? Kan je een voorbeeld geven van een 
succes en een mislukking van een Europees optre-
den op het vlak van buitenlands beleid? 

19.  Buurlanden 

 Lees artikel 27.

a. Hoeveel landen vallen onder het Europees nabuur-
schapsbeleid? 

b. Waarom wil de EU goede banden met haar buren?

http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=fr&id=268&mode=g&name=

