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Vraag 1:

Welk element uit het hoofdconcept verhouding
herken je in dit artikel? Licht je antwoord toe.

Antwoord:
Het hoofdconcept Verhouding verwijst naar de onderlinge
betrekkingen tussen staten; in dit artikel de betrekkingen tussen
de staten Verenigde Staten, Iran, Noord-Korea, Zuid-Korea, China.

Vraag 2:

Machtsverhoudingen in de wereld zijn aan
verandering onderhevig. Maak met behulp van
het kernconcept macht duidelijk dat de multipolaire wereld van tegenwoordig instabieler is
dan de bipolaire wereld van voor 1989. Gebruik
informatie uit het artikel bij de beantwoording
van deze vraag.

Antwoord:
Macht is het vermogen om voldoende hulpbronnen in te zetten
om bepaalde doelstellingen te bereiken en de handelingsmogelijkheden van andere te beperken of te vergroten. NoordKorea kreeg de afgelopen decennia de gelegenheid om raketten
en nucleaire wapens te ontwikkelen of te kopen. Daardoor
kan Korea nu dreigen en chanteren. Ze kunnen dus zelfs
de handelingsmogelijkheden van een grootmacht als China
beperken. Een onberekenbaar land als Noord-Korea met een
‘suïcidaal regime’ is een bedreiging voor de stabiliteit in de
wereld. In de bipolaire wereld van voor 1989 hielden China en
de Sovjet-Unie Noord-Korea veel gemakkelijker onder controle.
Daardoor was de kans op een (nucleair) conflict met het Westen
kleiner.

Vraag 3:

Is de tekenaar van de cartoon het eens met
de schrijver? Gebruik bij je antwoord de omschrijving van het kernconcept macht.

Antwoord:
Nee, volgens tekenaar heeft het machtige China Noord-Korea
in de tang, doordat Noord-Korea afhankelijk is van China
(voedselhulp, China’s politieke steun in internationale politiek/
Veiligheidsraad). China gebruikt zijn hulpbronnen (economische
steun, positie op het wereldtoneel) om de handelingsmogelijkheden van Noord-Korea te beperken. Maar volgens de auteur
gebruikt Noord-Korea de hulpbron ‘dreiging met kernwapens’
om zijn doelstellingen op het wereldtoneel te bereiken, en gijzelt
het zo ook China.
Deze propagandatekening toont de leider van het totalitair
geregeerde Noord-Korea. De leider (hier Kim il Sung, de
grootvader van de huidige leider Kim Jong-un) wordt in beeld
gebracht als iemand die veel steun onder de bevolking heeft.
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Vraag 4:

Gebruik het kernconcept Politieke socialisatie
om duidelijk te maken, dat de Noord-Koreaanse
leider daardoor meer gezag in zijn land probeert te krijgen.

Antwoord:
Als de eigen bevolking via het eenzijdige proces van overdracht
van de politieke cultuur (politieke socialisatie) wordt geleerd
dat hij de grote leider is, dan zal zijn gezag en dus de steun
en respect voor hem onder de bevolking stijgen. Binnenlandse
steun is een hulpbron voor politieke leiders om een bepaalde
doelstelling te bereiken.
Bij maatschappijwetenschappen worden vier paradigma’s onderscheiden van waaruit je naar machtsverhoudingen in de wereld
kunt kijken.

Vraag 5:

Welk paradigma herken je in het betoog van
de auteur om het gedrag van China ten opzichte van Noord-Korea te verklaren? Licht je
antwoord toe aan de hand van een citaat uit
de tekst.

Antwoord:
Rationele keuzebenadering, omdat China Noord-Korea steunt
zolang het daar zelf voordeel bij heeft.
Citaat uit het artikel:’De hereniging van de twee Korea’s kan van
een herenigd Korea een regionale economische supermacht
maken. Dat is niet in het belang van China’.

