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BUNDESTAGSWAHL 2017 – UNTERRICHTSMATERIAL #5: 
VIDEOFRAGMENTE - ANTWORTBLATT 

Antwoordmodel: 
 
Vragen bij fragment 1: 
 
 Wat is de boodschap van Angela Merkel hier? 

o Bijvoorbeeld: De band tussen Europa en de Verenigde Staten en Rusland is niet meer 
zo stabiel als deze ooit was. Europa moet zijn eigen positie duidelijker neer gaan 
zetten. 

 
 Wat zegt deze boodschap over haar machtspositie binnen Europa? 

o Bijvoorbeeld: Angela Merkel wordt naast de bondskanselier van Duitsland ook wel 
eens gezien als de leider van de Europese Unie. Ze heeft veel invloed binnen de EU. 

 
 Waar heeft Merkel het over als ze zegt dat de tijd waarop Europa zich op anderen kon 

verlaten deels voorbij is? 
o Bijvoorbeeld: Door de opstelling van Vladimir Putin en zijn regering was de band met 

Rusland al onstabiel. Met Obama (en voorgangers) was er een betrouwbare 
bondgenoot in de Verenigde Staten, maar met Trump is dit onzeker. 

 
 "Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen", wat 

betekent het woord ‚Schicksal‘?   
o Het lot. 

 
 Deze zin werd in de media volop geciteerd. Waarom, denk je?  

o Bijvoorbeeld: Het is een gewaagde uitspraak. Wat ben je van plan als je “het lot in 
eigen hand neemt?” 

 
Vragen bij fragment 2: 
 Wat denk jij: heeft Merkel gelijk? Moet Europa sterker en zelfstandiger worden? Of zijn de 

banden met de Verenigde Staten en Rusland veel belangrijker?   
o Bijvoorbeeld: Europa kan zich minder afhankelijk opstellen en meer eigen 

beslissingen nemen zonder eerst te overleggen. Maar de Verenigde Staten en 
Rusland zijn grootmachten waar je wel mee moet blijven overleggen. 

 
 Op wat voor manieren kan Europa zijn "lot in eigen handen nemen"? Wat is daarvoor nodig 

volgens jou?  
o Bijvoorbeeld: Een Europees leger, minder in elkaar verweven economieën. 

 
 Op welke terreinen denk je dat Europa vooral afhankelijk is van de Verenigde Staten en 

Rusland? 
o Bijvoorbeeld: Russisch gas en de NAVO-steun van de Verenigde Staten. 

 
 Welke risico’s loopt Europa als het zijn lot in eigen handen neemt? 

o Bijvoorbeeld: Rusland en de Verenigde Staten kunnen misschien alle steun of 
voorzieningen stoppen of zij kunnen zich bedreigd voelen. (Voorbeeld: Grensconflict 
Oekraïne). 
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 Vind jij dat Merkel zulke uitspraken namens ‘Europa’ mag doen? 

o Bijvoorbeeld: De Europese Unie vraagt veel verantwoordelijkheid van Merkel dus 
mag ze zich ook uitspreken namens hen. Óf ze heeft het recht niet om ook namens 
landen te spreken waar zij geen democratisch gekozen leider is. 

 


