7 Opdracht
Lees het krantenartikel hiernaast
uit het Parool van 29 augustus
2019.
Als jongerenvertegenwoordiger
ben jij uitgekozen om het Europees Prlement toe te spreken.
Jij wilt het Europees Parlement
oproepen om ontbossing een
“halt” toe te roepen.
Gebruik in jouw toespraak informatie uit paragraaf 2.11, 2.12 en
dit krantenartikel.

ere Europese milieu
Greenpeace, Milieudefensie en zo’n 25 andom snel wetgeving te
organisaties roepen de Europese politiek op aanleiding voor het
maken tegen ontbossing wereldwijd. Directe premier Mark Rutte
donderdag verstuurde pleidooi, dat ook aanhet Amazonegebied.
is gericht, zijn de ingrijpende bosbranden in
ANP 29 augustus 2019,

ties het verschil maDe Europese Unie kan volgens de organisa
oste gebieden wettelijk
ken door de import van producten uit ontb le instellingen moeten
te verbieden. Europese bedrijven en financië
n waar zij bij betrokken
dan kunnen garanderen dat voor activiteite ten zijn geschonden.
zijn geen bos is verdwenen of mensenrech

president Bolsonaro.
“Iedereen valt nu over de Braziliaanse ht voor het falen van
Dat is terecht, maar er is amper aandac t programmadireconze eigen bedrijven en overheden,” vind
erland. “Mensen reteur Hilde Stroot van Greenpeace Ned grote rol in spelen.”
aliseren zich vaak niet dat wij hier zelf een

Leg de parlementariërs uit:
- waarom het Amazone regenwoud ontbost raakt;
- hoe Europa daar óók verantvoornaamste multiStroot verwijst naar toezeggingen die dejaren geleden deden.
woordelijk voor is;
nationals uit de levensmiddelenindustrie zijn voor hun produc- wat het “Handvest van de aarde” “In 2020 zou er geen ontbossing meer
dat dit niet is gelukt.”
over ontbossing zegt;
ten. We moeten met zijn allen constateren
- wie de ontbossing moet stoppen
Veevoer
en hoe.
elders zoals in IndoBosbranden in de Amazone, maar ook pen en platbranden
nesië, zijn vaak aangestoken. Door kap
landbouwgewassen
Werk je speech uit in een
wordt ruimte gecreëerd voor veeteelt of dt verwerkt. NederWord-document en lever dat
als soja, dat onder meer in diervoeding worbelangrijke speler in
land drijft veel handel met Brazilië en is een
uiterlijk 19 april in via Magister
lijkheden, zegt Stroot.
de sojahandel. Dat schept verantwoorde
ELO-opdrachten.
in 2012 zelf getuiDe campagnedirecteur van Greenpeace was
“Je ziet het vuur het
Veel succes.
ge van grote bosbranden in de Amazone.lang bij,” vertelt ze op
bos echt opvreten. Dat blijft je een leven schip van Greenpeace
het dek van de Rainbow Warrior III. Het
Op de kade staat in
ligt nog enkele dagen in Amsterdam-Noord.de tekst ‘I amazonia’.
de stijl van de bekende I amsterdamletters

verloren is gegaan
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