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Doel
Deze les hebben de leerlingen in groepsverband gewerkt aan een conflictanalyse. Ze mochten daarbij
de aangereikte bronnen, de atlas en het tekstboek gebruiken. Na het verwerven van gegevens,
moesten de leerlingen proberen om het conflict overzichtelijk te maken op een kaart. Zij moesten een
Croquis maken. In het Franse aardrijkskundeonderwijs wordt er van de leerlingen verwacht dat zij aan
het einde van de rit een kaart kunnen maken. Niet zomaar een kaart, maar een Croquis. Dit is vrij
vertaald een schets. De meeste kaarten in de atlas zijn precies en hebben puur een informerende rol.
Namelijk het tonen van gegevens in een ruimtelijk jasje. Croquis daarentegen heeft een ander doel:
het laten zien van verbanden. Hierbij moet de leerling allerlei gegevens in een kaart verwerken die
een verband helder weergeven. Dit hoeft niet precies: een schets is voldoende. Op deze wijze worden
leerlingen gedwongen om informatie ruimtelijk weer te geven. Plus ze leren ruimtelijke verbanden en
relaties te visualiseren.






Toepassen van de stof (H4.1-4.4) op een bepaald conflict.
Leren samenwerken.
Maken van een croquis.
Leren presenteren.

Instructie

Producten

Nabespreking
Klassikale presentatie. Korte feedback (voornamelijk inhoudelijk) op de presentaties.

Opbrengst
Ze hebben niet alleen de stof van par.1 tot en met 3 toegepast, maar ze hebben ook
presentatievaardigheden aangeleerd. Wellicht moet ik de volgende keer meer feedback geven op de
presentatietechnieken. Leerpunt voor de volgende keer.

Bijlage

Conflictanalyse Vwo3
Conflicten zijn er in alle soorten en maten. Het is nu aan jullie om eens goed te kijken
naar de aard van een conflict. Gebruik onderstaand stappenplan om het conflict te
analyseren. Uiteindelijk is het aan jullie de taak om de opgezochte gegevens te
verwerken in een kaart. Deze gaan jullie presenteren.
Groep
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5

Conflict
Oekraïne
Ethiopië en Egypte
Myanmar
Tibet
Nigeria

Hulpmiddelen: aangereikte bronnen, Grote Bosatlas, tekstboek, kaart.
Stap 1: Beschrijf het conflict (wat?)
A. Welke partijen hebben een conflict met elkaar?
B. Waarover hebben ze een conflict?
C. Hoelang duurt dit conflict al?
D. Is het een gewelddadig conflict?
Stap 2: Lokaliseer het conflict (waar en waarom daar?)
E. Waar vindt het conflict plaats?
F. Is er sprake van een grensconflict? Ja? Kies uit de vijf oorzaken (grensconflicten
par.3).
G. Heeft het conflict zich met de jaren geografisch uitgebreid?
Stap 3: Koppeling stof
H. Koppel minstens 3 begrippen van hoofdstuk 4 ‘Conflicten’ aan dit conflict. Leg uit
waarom je deze begrippen gekozen hebt.
Stap 4: Kartering van het conflict
I. Probeer het conflict zo overzichtelijk mogelijk weer te geven op de kaart.
 Denk bijvoorbeeld aan: Waar is het meeste geweld? Waar zitten de betrokken
partijen? Zijn er betwiste grenzen? Zijn er grondstoffen of hulpbronnen?
Stap 5: Presenteren
Met behulp van de kaart presenteren jullie het conflict. Zorg dat alle elementen (stap
1 tot en met 4) in je presentatie naar voren komen.

Conflict 1 Oekraïne
EU en de crisis in Oekraïne - Hoofdinhoud
De presidenten van Rusland, Frankrijk en Oekraïne en bondskanselier Angela
Merkel van Duitsland hebben op 12 februari 2015 in Minsk een akkoord ondertekend:
'Minsk II'. Hierin staan onder andere een staakt-het-vuren per 15 februari,
terugtrekken van zware wapens en niet-Oekraïense troepen en toezicht hierop door
de OVSE. Al eerder was er een wapenstilstand afgekondigd, maar daar hebben niet
alle strijdende partijen zich aan gehouden. Ook het nieuwe bestand werd
aanvankelijk geschonden, maar daarna nam het geweld af. In augustus 2015 werd
het staakt-het-vuren weer geschonden in Oost-Oekraïne, en laaide het geweld op.
Nadat onderhandelingen over een associatieverdrag tussen de Europese Unie en
Oekraïne eind 2013 stukliepen, volgden wekenlange protesten in de hoofdstad Kiev.
Toen begin 2014 tientallen mensen tijdens de protesten om het leven kwamen werd
de op Rusland georiënteerde president Janoekovitsj in februari 2014 door het
Oekraïense parlement afgezet. Er werd een interim-regering ingesteld en in mei 2014
koos het Oekraïense volk Petro Porosjenko tot nieuwe president. Na de verkiezingen
van 26 oktober 2014 kwamen de pro-Westerse politici president Porosjenko en
premier Arseni Jatsenjoek als winnaars naar voren. Deze nieuwe president
ondertekende het associatieverdrag wel.
Rusland annexeerde in februari 2014 de Krim en in Oost-Oekraïne is een gewapend
conflict ontstaan, doordat separatisten (met Russische steun) zich tegen het nieuwe
bewind in Kiev keren. Door de vliegramp met vlucht MH17 nabij de Oekraïense stad
Donetsk in juli 2014 raakten de gemoederen verder verhit.
Bron: http://www.europa-nu.nl/id/vj45c5qt9gxe/eu_en_de_crisis_in_oekraine

Oost versus west
Het westen en het oosten van Oekraïne verschillen sterk van elkaar. In het westen
spreekt meer dan 90 procent van de bevolking Oekraïens, een taal die verwant is
aan het Russisch, maar die ook veel Poolse woorden kent. In het oosten spreken
veel mensen Russisch; er zijn gebieden waar slechts een kleine minderheid
Oekraïens spreekt.
De taalverschillen zijn een gevolg van de uiteenlopende geschiedenis van de regio's.
Zo hoorde het gebied ten oosten van de rivier de Dnjepr sinds 1686 bij Rusland,
terwijl het westen bij Polen hoorde en in 1795 onderdeel werd van het Habsburgse
rijk.

Stalin
Daardoor is het oosten van oudsher op Rusland georiënteerd en het westen meer op
West-Europa. Het oosten werd al in 1922 onderdeel van de Sovjet-Unie. Een deel
van het westen (rond de stad Lviv) hoorde na de Eerste Wereldoorlog weer bij Polen.
In de jaren 1932-1933 organiseerde Stalin een hongersnood in Oekraïne, om het
Oekraïense nationalisme te breken. Er vielen miljoenen doden.
Twee weken na het begin van de Duitse aanval op Polen, in 1939, viel het Rode
Leger Oost-Polen binnen. Oost-Polen werd geannexeerd door de Sovjet-Unie en
daarmee ging ook dat deel van Oekraïne bij de Sovjet-Unie horen.
In 1991 werd Oekraïne onafhankelijk, maar de verschillen tussen het oosten en het
westen zijn altijd gebleven.
Bron: http://nos.nl/artikel/614901-tweedeling-dreigt-in-oekraine.html

Conflict 2 Ethiopië en Egypte

Bron: NRC Handelsblad, 24 en 25 juni 2013
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Minder ooievaars naar Myanmar
Bijdrage van Adriaan Klippel op 13-06-2013

Een bijzondere maatregel. Zo kan een pas genomen besluit van de regering
van Myanmar wel worden genoemd. In de deelstaat Rakhine mogen moslims
voortaan niet meer dan twee kinderen per echtpaar voortbrengen. De regering
wil hiermee een eind maken aan oplopende spanningen tussen
bevolkingsgroepen.
In Myanmar (vroeger Birma) is de laatste jaren veel geweld geweest tussen
boeddhisten en moslims. Moslims hebben boeddhistische tempels in brand gestoken
en monniken ontvoerd en vermoord. Groepen boeddhisten hebben honderden
moslims gedood en moskeeën en huizen vernield. Ruim honderdtwintigduizend
mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen. Hierdoor lopen de spanningen
op andere plaatsen op en verspreidt het geweld zich over het Aziatische land.
Een commissie die het geweld heeft onderzocht, komt met een bijzondere verklaring.
In Rakhine is de groei van de Rohingya-bevolking (een moslimgroepering) tienmaal
zo groot als die van de boeddhistische bevolking. Volgens het rapport treedt er door
de snelle bevolkingsgroei overbevolking op, wat leidt tot de etnische spanningen en
het geweld. Boeddhisten vrezen een islamitische overheersing en gaan zich
verweren.
De wet gaat gelden voor minimaal twee gemeenten die grenzen aan Bangladesh.
Daar bestaat een ruime meerderheid van de bevolking uit moslims. De regering
hoopt door het verminderen van het aantal geboorten, de bevolkingsgroei van de
Rohingya-bevolking af te remmen en daarmee het geweld in het land te stoppen. Het
is nog niet duidelijk hoe de regering de wet gaat handhaven of overtreders gaat
aanpakken.
In Azië zijn meer landen met een bijzondere wetgeving rondom geboortes. China,
waar het eenkindbeleid al tientallen jaren geldt, is daarvan het bekendste voorbeeld.
Er zijn geen andere landen op de wereld waar geboortebeperking alleen geldt voor
een bepaalde groep mensen.
Wereldwijd zijn er protesten tegen het besluit van de regering van Myanmar.
Sommige mensen kunnen de lol er wel van inzien. ‘Zolang ooievaars geen andere
trekroute nemen, zal de wet niet uitgevoerd kunnen worden.’
- See more at: http://www.humboldt-online.nl/Nieuws/Minder-ooievaars-naarMyanmar.htm#sthash.ZMF89xRA.dpuf

Conflict 4 Tibet
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De geschiedenis van Tibet, ook wel ‘het dak van de wereld’ genoemd door zijn hoge ligging, kenmerkt
zich door perioden van soevereiniteit afgewisseld met periodes van Chinees en Mongools bestuur.
Deze verschillende perioden vormen de basis waarop het conflict tussen China en Tibet is gestoeld.
Terwijl de grotendeels Boeddhistische Tibetanen onder leiding van de spiritueel leider – de Dalai
Lama – de Chinezen als bezetters beschouwen, ziet China haar Tibet als rechtmatig grondgebied wat
volgens hen altijd al China toebehoorde. Het conflict is dus vooral gebaseerd op een historisch
verschil in inzicht over de grenzen en status van Tibet.

Het heeft naast een politiek echter ook een sociaal-economisch en cultureel aspect. De Chinese
regering claimt ontwikkeling te bewerkstelligen in de Tibetaanse regio, met name op het gebied van
gezondheidszorg en economie. Dit doet zij door het stimuleren van migratie van Han Chinezen naar
de regio. Deze vormen, de grootste etnische groep binnen China en tevens de grootste
vertegenwoordiging in de regering in Peking. De Tibetanen zien deze grootschalige migratie echter als
een bedreiging voor hun eigen identiteit. Enerzijds omdat ze getalsmatig dreigen een minderheid in
het gebied te worden, het ze niet wordt toegestaan hun eigen cultuur uit te oefenen en politiek protest
hardhandig wordt neergeslagen, anderzijds omdat in hun ogen de zogenaamde economische
ontwikkeling alleen de Han Chinezen ten goede komt en ze er zelf niet of nauwelijks van profiteren.

Het conflict gaat terug naar 1907 als de Britten en de Russen Tibet erkennen als onderdeel van
China. In 1910 valt China Tibet binnen met een militaire invasie om haar claim op het grondgebied te
verwezenlijken. De Dalai Lama vlucht naar India als China het leger inzet om de Tibetaanse regering
te controleren. In praktijk is China vanaf dit moment de heerser in Tibet, toch functioneerde Tibet nog
tot en met de jaren '40 als onafhankelijke natie waarin China weinig echte invloed uitoefende.

In 1949 sticht Mao Zedong de “People’s Republic of China” en claimt hierbij ook het grondgebied van
Tibet. In oktober 1950 voegt hij de daad bij het woord en valt China met militairen de Tibetregio binnen
om het gebied in te nemen. Na deze Chinese inval in Tibet wordt onder militaire druk in april 1951 de
“Seventeen Point Agreement” getekend waarin zowel de Tibetaanse autonomie wordt vastgelegd (met
de 15-jarige Dalai Lama als leider) als de militaire controle door de Chinezen. In praktijk geeft deze
overeenkomst China de mogelijkheid de buitenlandse politiek van Tibet te reguleren, in ruil voor
behoud van het Tibetaanse politieke systeem.

Ondanks de gesprekken die de Dalai Lama en Mao voeren over de gespannen situatie vinden er in de
jaren ´50 geregeld gewapende opstanden plaats. De Tibetanen voelen zich onderdrukt door Peking
en vanaf 1956 wordt er openlijk geprotesteerd tegen de Chinese overheersing en de communistische
hervormingen in Tibet. Dit leidt in maart 1959 tot de eerste grote uitbraak van geweld. Deze protesten
worden hardhandig neergeslagen door het Chinese leger en de Dalai Lama vlucht naar Dharamsala in
Noord-India. Hier vormt hij de Tibetaanse regering in ballingschap waar hij wordt gevolgd door een
grote groep Tibetanen. Sindsdien hebben grote aantallen Tibetanen Tibet verlaten, zij leven in
gemeenschappen verspreid over de hele wereld waar ze hun cultuur en taal proberen te behouden. In
1965 vormt de Chinese Communistische Partij de “Tibetan Autonomous Regio” (TAR). Hoewel
officieel regionale Tibetaanse autonomie wordt vastgelegd, betekent dit in de praktijk vooral politieke,
militaire, economische en in toenemende mate culturele controle van Tibet door de Chinezen.

Het Chinese beleid in Tibet tijdens de Chinese Culturele Revolutie, vanaf 1966 zichtbaar in Tibet,
wordt gekenmerkt door destructie en repressie van Tibetaanse cultuur en identiteit. Er worden veel
Tibetaanse culturele eigendommen, waaronder veel kloosters, vernietigd en ook zouden er duizenden
Tibetanen zijn omgekomen in deze periode.

Hoewel de Tibetaanse grenzen voor buitenlanders vanaf begin jaren ´70 weer worden geopend blijven
de gevolgen van de Chinese Culturele Revolutie voelbaar; Peking zet haar repressieve beleid door.
Eind jaren ´70 neemt de druk op Tibet af doordat de Chinese Culturele Revolutie tot een einde is
gekomen. Het blijft echter onrustig in de regio door de vestiging van grote groepen Han Chinezen die
in Tibet op zoek gaan naar werk en economische ontwikkeling moeten brengen. Veel Tibetanen
voelen zich bedreigd in hun unieke cultuur door de komst van deze groep mensen. Vanaf de jaren '80
voert China hervormingen en investeringen door, maar de genoemde autonomie van Tibet wordt door
de Tibetanen afgedaan als een papieren autonomie. In werkelijkheid voelen ze zich onderdrukt
ondanks de pogingen van de Dalai Lama om zelfregulering van Tibet binnen China te bewerkstelligen
door het voeren van gesprekken met de Chinese regering. In 1993 worden de officiële gesprekken
tussen de Dalai Lama en de Chinese autoriteiten gestaakt omdat de Tibetaanse afvaardiging niet
meer gelooft in bereidheid tot compromissen bij de Chinese autoriteiten.

In 1995 vindt er een belangrijke gebeurtenis plaats als de Dalai Lama de nieuwe Panchen Lama
aanwijst, de op één-na belangrijkste figuur in de Tibetaanse spirituele hiërarchie. China schermt deze
6 jarige Gedhun Choekyi Nyima echter af van de buitenwereld en wijst zelf een andere Panchen Lama
aan, Gyaincain Norbu. De ontvoering van de door de Dalai Lama aangewezen Panchen Lama wordt
lange tijd door China ontkend maar in mei 1996 laat China weten dat Geduhn Choekyi Nyima en zijn
familie, op verzoek van zijn ouders, op een veilige en geheime plaats zijn ondergebracht. Tibet
accepteert echter de door China aangewezen Panchen Lama niet.

In de aanloop naar de Olympische Spelen van 2008 in Beijing nemen de protesten van de Tibetanen
in aantallen en hevigheid toe. In maart 2008 mondt de 49e herdenking van de mislukte volksopstand
in 1959 uit in gewelddadige protesten die hardhandig neergeslagen worden door de Chinese
autoriteiten. Ook sympathisanten van de Tibetaanse strijd in andere landen grijpen de Olympische
Spelen aan om druk op China uit te oefenen om de mensenrechtensituatie in Tibet en China in het
algemeen te verbeteren. Hierbij gaat het vooral om de beperking van de vrijheid van meningsuiting
maar ook het willekeurig opsluiten van demonstranten, het zonder proces vasthouden van burgers en
de zorgwekkende omstandigheden van deze gevangenen baart de internationale gemeenschap
zorgen. Door de weg van de Olympische vlam naar Beijing te verstoren hoopten actievoerders de
mensenrechtensituatie in Tibet en China onder de aandacht te brengen.
Bron: http://conflictenteller.nl/tibet-china.html

Conflict 5 Nigeria GROTE BOSATLAS 16

Identiteitscrisis in Nigeria
Bijdrage van Adriaan Klippel op 04-07-2012

In het westen van Afrika ligt een bijzonder land, Nigeria. Het is bijzonder omdat het in
het culturele overgangsgebied tussen de islamitische wereld en Sub-Sahara Afrika
ligt. Een kettingreactie van geweld, conflict en chaos typeert het dichtbevolkte, multietnische land dat bijna 150 miljoen inwoners heeft.
Tijdens de periode van kolonisatie is het land tot een eenheid gesmeed. Vrij snel na
de onafhankelijkheid in 1960 ontstonden al conflicten. Dit lijkt vooral een religieuze
strijd. Er zijn echter verschillende oorzaken: meningsverschillen over grondgebied,
etniciteit en macht. Het geweld waar de bijna 300 volken dagelijks mee worden
geconfronteerd, wordt uitgevochten tussen regeringslegers en terreurorganisaties.
De bekendste, de islamitische terreurorganisatie Boko Haram, verdenkt de overheid
ervan christenen te bevoordelen. Het radicale Boko Haram is onderdeel van het
wereldwijde terreurnetwerk van Al-Qaida en wil van Nigeria een islamitische staat
maken die geregeerd wordt volgens de sharia, de islamitische wet.

Brandpunt van de strijd is de stad Jos die keer op keer verandert in een strijdtoneel.
Tijdens de kerstviering in 2011 kwamen bijna 300 kerkgangers om toen leden van
Boko Haram een auto met explosieven de kerk inreden. Ook gingen op vijf plaatsen
tegelijk bommen af bij kerken en overheidsgebouwen. Bij gevechten die volgden
vielen nog eens rond de 500 doden. Na die geweldsgolf leek het even rustig. Totdat
in juni 2012 het vuur weer oplaaide.

Etniciteit speelt een grote rol in Nigeria. Groepen zijn sterk op hun eigen groep
gericht: mensen bevoordelen landgenoten die bij hun groep horen en benadelen
degenen die er niet bij horen. Hierdoor ontstaat wrijving en wantrouwen, bijvoorbeeld
bij de verdeling van werk, macht en grondgebied.

Etniciteit en religie worden in de volkscultuur vaak vermengd. Hierdoor ontstaat al
snel een situatie waarin iemand ‘fout’ is omdat hij ‘er niet bij behoort, anders is, doet,
denkt of gelooft’. Zo ontstond in Nigeria de situatie dat het islamitische noorden zich
keerde tegen het christelijke zuiden. Vanaf dat moment was etniciteit ondergeschikt
aan religie. Nu lijkt de strijd in Nigeria religieus, maar is dat eigenlijk niet. Religie is
van invloed op de politiek, en dus de verdeling van macht. Uiteindelijk is dát het grote
twistpunt: wie bepaalt wie wat krijgt. Voorlopig lijkt het daarom ‘victory or dead’. Is
Nigeria een typisch voorbeeld van een ‘failed state’? Of beleeft het land de
vervelende maar noodzakelijke identiteitscrisis van een Afrikaans land in de
puberfase?
- See more at: http://www.humboldt-online.nl/Nieuws/Identiteitscrisis-inNigeria.htm#sthash.LE0EcMkI.dpuf

