LEERLIJN

VN

WERKBLAD
groep 7-8

De Verenigde Naties
Wat doet de VN? De VN werkt met heel veel landen samen aan:
•

het stimuleren van internationale vrede en veiligheid.
vriendschappelijke relaties tussen landen.

•
•
•

het oplossen van internationale problemen.

het bevorderen van het naleven van de mensenrechten (recht op
onderdak, onderwijs, voedsel, eerlijke en gelijke behandeling).

Lidstaten

Er worden 6 talen

193 landen uit de hele

gesproken binnen de VN:

wereld zijn lid van de
VN. Nederland is lid
sinds de oprichting van
de VN in 1945.

•

Engels

•

Chinees

•

Spaans

•

Russisch

•

Frans

•

Arabisch

Dankzij de VN:

De VN bestaat uit verschillende

•

zijn er minder oorlogen en doden.

(hulp)organisaties, zoals:

•

kunnen oorlogsmisdadigers

•

Unicef, voor kinderen in nood

worden gestraft.

•

UNHCR, voor vluchtelingen

kunnen wereldwijde ziektes

•

Wereldvoedselprogramma, tegen

•

worden uitgeroeid.
•

worden prachtige natuurgebieden

honger
•

beschermd.
•

zijn talloze vluchtelingen

ontwikkelingssamenwerking
•

opgevangen.
•

En nog veel meer ....

The World Bank, voor geld voor
World Health Organization, voor
wereldwijde volksgezondheid.

•

En nog veel meer….

Maar….. Soms worden de landen het ook niet eens met elkaar. Daardoor komen er niet
altijd oplossingen voor bepaalde problemen en conflicten in de wereld.
Toch…… Moeten we vooral denken aan de goede voorbeelden en het goede werk
van de VN, wat dankzij de internationale samenwerking tussen alle landen mogelijk is!
Zonder deze samenwerking zou er minder geld en hulp beschikbaar zijn in tijden van
nood.

Rechtbank
Soms kunnen de landen maar beter een handje geholpen worden.
Wanneer landen een ruzie met elkaar hebben, en er zelf na veel
praten steeds maar niet uitkomen, kunnen ze hun verschil van mening
voorleggen aan de rechtbank van de VN: het Internationaal Gerechtshof.
Deze rechtbank bevindt zich in Nederland, in het Vredespaleis in Den
Haag. Wij hebben dus een van de belangrijkste onderdelen van de VN in
ons land!
Het Internationaal Gerechtshof bestaat uit 15 rechters uit de hele wereld.
Deze rechters weten precies welke regels en wetten er zijn afgesproken
tussen de landen die lid zijn van de VN. En daar moeten de landen zich
aan houden.
Vaak vindt het ene land dat het andere land zich niet aan de afspraken
houdt. Bijvoorbeeld over waar je wel en niet mag vissen in zee. Of naar
olie mag boren. En daarom is er ruzie. De rechters luisteren goed naar de
argumenten van de landen. Ook bestuderen ze de wetten en verdragen
die er zijn gemaakt die te maken hebben met de ruzie. Dan beslissen
de rechters wie er gelijk heeft en wie niet. De landen zijn verplicht om
te doen wat de rechters hebben besloten. Want dat hoort erbij als
je lid bent van de VN. Al is het land niet blij met de uitspraak van het
Internationaal Gerechtshof, de ruzie is tenminste voorbij.
En dat is nodig om goed met elkaar samen te kunnen werken aan al die
andere problemen in de wereld waar landen elkaar voor nodig hebben.

Opdracht 1
Wat kan de VN in de volgende situaties doen?
1. Door de verwoestende orkaan Irma op Sint Maarten, zijn duizenden mensen
dakloos geraakt.

2. Door de oorlog vrezen mensen voor hun vrijheid en hun leven.

3. Een gezin slaat op de vlucht als gevolg van de oorlog in Syrië.

4. In Afrika dreigt een enorme hongersnood voor miljoenen mensen..

5. Het corona-virus raakt de hele wereld.

Opdracht 2
Zoek thuis een nieuwsbericht waarbij de VN betrokken is of was. Kijk bijvoorbeeld in de
krant of op het internet. Knip of print het bericht uit en plak het hier op. Leg daarna
in eigen woorden kort uit waar het over gaat en wat de VN doet of heeft gedaan.

Opdracht 3
Het Internationaal Gerechtshof is de rechtbank van de VN. Het is een rechtbank voor
landen. Waarom zit deze rechtbank denk je in een gebouw dat het Vredespaleis
heet?

Opdracht 4
Lekker spelen en plezier maken. Dat is één van de kinderrechten die de VN heeft
opgesteld. Recht hebben om te spelen vinden wij hier in Nederland heel normaal. Maar
als je in een oorlogsgebied woont, net zoals de kinderen uit het filmpje, dan is het
niet vanzelfsprekend dat je kunt spelen. Stel je voor dat jij in een oorlogsgebied zou
leven. Wat zou je dan allemaal niet meer kunnen doen wat je eigenlijk zo graag doet?
Schrijf of teken dat hieronder.
Dit zou ik allemaal niet meer kunnen doen…..

Opdracht 5
Deze les heb je van alles geleerd. Wat is het meest belangrijke of bijzondere dat je
hebt geleerd? Wat wil je absoluut onthouden? Teken dat hieronder of schrijf daar
kort iets over.
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