Aardrijkskunde
Leerblad
Thema 7.3 – Samen sterk

In dit thema...
heb je ontdekt dat landen van Europa met elkaar samenwerken in de Europese Unie (EU). Ze werken samen aan vrede en veiligheid. De EU wordt groter, doordat meer landen zich
aansluiten. Die landen moeten wel aan de voorwaarden voldoen die de EU stelt.

Les 1: Wij zijn de EU
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Les 2: Grensgeval
Dit heb je gedaan
Je hebt informatie gezocht over één EU-land en
dit verwerkt in een poster. Je hebt de posters van
de andere landen bekeken.

Dit heb je gedaan
Je hebt jouw land in het Europa van nu
gepuzzeld en gekeken naar de plek van jouw
land vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ook heb
je onderzocht wat een grens is en de grens van
jouw land beoordeeld.

Dit heb je ontdekt
Europese Unie
Nederland is één van de lidstaten van de
Europese Unie. In totaal zijn er 28 lidstaten. In
1957 werkten alleen Nederland, België,
Luxemburg, Duitsland, Italië en Frankrijk samen.
Al snel wilden meer landen meedoen. Veel van
deze landen hebben de euro als betaalmiddel.

Dit heb je ontdekt
Grenzen
Er zijn natuurlijke en kunstmatige grenzen. In de
loop van de tijd zijn heel wat grenzen verlegd.
Grenzen veranderen door oorlogen of door
nieuwe afspraken. Ook kunnen er grenzen
bijkomen als een land wordt opgesplitst, of
kunnen grenzen verdwijnen als twee landen
samen één worden.

Eenheid en verscheidenheid
Alle lidstaten hebben hun eigen cultuur, tradities
en talen. Het motto van de EU is ‘in
verscheidenheid verenigd’. Dat betekent: we zijn
allemaal anders, maar we hebben één doel. Het
doel van de EU is dat alle mensen in vrede en
veiligheid kunnen leven.

Binnen en buiten
Door de samenwerking van de Europese Unie
zijn veel landsgrenzen binnengrenzen geworden.
Binnen de EU kunnen mensen vrij reizen. Vaak is
nog wel te zien waar de grens precies is, maar er
is geen douane. Als je over de buitengrens van
de EU gaat, moet je wel je paspoort of
identiteitskaart laten zien.
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Les 3: Blij met de EU
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Les 4: Eigenbelang
Dit heb je gedaan
Je hebt nagedacht over het voorkómen van
oorlog en ruzie. Je hebt onderzocht welke
spelregels nodig zijn voor een goede
samenwerking.

Dit heb je gedaan
Je hebt onderzocht wat een besluit voor de EU
voor jouw eigen land betekent. Je hebt
argumenten bedacht en een debat gevoerd over
het besluit.

Dit heb je ontdekt
Samenwerken als oplossing
Na de Tweede Wereldoorlog deden landen erg hun
best om goed met elkaar om te gaan. Want oorlog,
dat wilden ze nooit meer. Zes landen gingen
samenwerken op het gebied van kolen en staal. Dat
werkte: ze maakten geen ruzie meer over
belangrijke grondstoffen en ze waren niet meer
bang voor elkaar. En steeds meer landen gingen
meedoen. Zo ontstond de Europese Unie (EU).

Dit heb je ontdekt
Europees belang
Het belang van de Europese Unie is het
algemeen belang. Een voorbeeld: water is voor
alle Europeanen belangrijk. Alle lidstaten moeten
het water schoonhouden. Sommige lidstaten
moeten zorgen voor schonere fabrieken en
landbouw, anderen moeten geld uitgeven aan
het schoonmaken van water.

Spelregels
Samenwerken in de EU lukt door goede afspraken.
De afspraken worden gemaakt door de Europese
Raad, de Europese Commissie en het Europees
Parlement. Samen werken ze aan regels en EUwetten om het leven in de EU te regelen: vrede,
veiligheid en een goede leefomgeving voor
iedereen. Je kunt dat bijvoorbeeld zien aan
producten in de winkels: op etiketten zie je welke
goedgekeurde E-nummers zijn gebruikt. Ook
hebben veel producten een CE-keurmerk.

Landsbelang
Elke lidstaat heeft ook een eigen belang. Dat zijn
zaken die belangrijk zijn voor dat land, omdat het
voordelig of goed is voor dat land. Lidstaten met
dezelfde belangen zoeken elkaar op om samen
voor hun belang op te komen. Ze zijn
bondgenoten. Samen staan ze sterk!
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