SAMENVATTING
Thema 5

Televisie en computer

JAARGROEP 8

DIT WEET JE NU!

LES 1

KOUDE OORLOG

Na de oorlog vertrouwen de VS en de Sovjet-Unie
elkaar niet meer. Ze voeren een Koude Oorlog, zonder
echt te vechten. Het oosten van Europa hoort bij de SovjetUnie, het westen richt zich op de VS. Tussen West- en Oost-Europa
hangt het zogenaamde IJzeren Gordijn. De VS helpen het westen
van Europa om snel weer welvarend te worden. Ze bedenken het
Marshallplan. Omdat de westerse landen bang zijn dat de SovjetUnie hen zal aanvallen, richten ze de NAVO op. De Sovjet-Unie
richt samen met de Oost-Europese landen het Warschaupact op.
Verschillende landen in West-Europa gaan samenwerken in de EEG.
Later wordt dat de EU: de Europese Unie. Bijna alle landen van de
wereld zijn verenigd in de VN. De Veiligheidsraad is een onderdeel
van de VN. Daarin bespreken de leden of VN-soldaten mensen in
oorlogsgebieden gaan helpen.

LES 2

West-Europa en Oost-Europa.

DICHTERBIJ EN VERDER WEG

De haven van Rotterdam is in de oorlog flink verwoest. Maar de
haven is snel weer opgebouwd en wordt de grootste containerhaven
van Europa. Mensen gaan steeds meer reizen, met de auto of het
vliegtuig. De VS en de Sovjet-Unie strijden met elkaar in de ruimte.
De eerste man in de ruimte is een Rus. Maar de eerste maanlanding
komt op naam van de VS. Er zijn in de ruimte inmiddels ook
satellieten. Dat zijn kunstmanen die informatie kunnen versturen van
de ene plek op aarde naar de andere, via de ruimte. Bijvoorbeeld
tv-beelden of internetgegevens. Daardoor kan iedereen gemakkelijk
informatie verzamelen en delen. We noemen deze tijd daarom
het informatietijdperk. Grote bedrijven bouwen winkels, kantoren
en fabrieken in andere landen. Dit noem je de globalisering.
Deze bedrijven zijn niet meer aan één land gebonden. Het zijn
multinationals.

LES 3

Het IJzeren Gordijn is de grens tussen

De winkels van IKEA staan in veel landen.

VRIJHEID EN VEILIGHEID?

Nederland had verschillende koloniën: Nederlands-Indië, Suriname
en de Nederlandse Antillen. De mensen in de koloniën willen zelf
hun land besturen en niet langer bij Nederland horen. Dat noem
je dekolonisatie. Na de oorlog ontvluchten veel mensen hun land.
Sommigen voelen zich daar niet veilig. Die mensen noemen we
politieke vluchtelingen. Er zijn ook mensen die vluchten omdat ze erg
arm zijn. Ze hopen in een ander land een betere toekomst te kunnen
opbouwen. Dat zijn economische vluchtelingen. Alle vluchtelingen
zijn asielzoekers. Ze zoeken een asiel (een veilige plek om te wonen).
Maar in ons land kunnen alleen politieke vluchtelingen asiel krijgen.
Zij zijn bijvoorbeeld gevlucht, omdat er veel terrorisme is in hun land
of omdat er geen vrijheid van meningsuiting is.
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Aanval op de torens van het World
Trade Center (WTC) in New York.

