
Stelling 16: 
Vind jij dat Nederland 

meer vluchtelingen 

kan opvangen?

Statement 16:

Do you think that the 

Netherlands could take

 in more refugees?

JA YES            

NEE NO

Vrede, recht en veiligheid

Vrede, stabiliteit, mensenrechten en goed 
bestuur zijn belangrijke voorwaarden voor 
de ontwikkeling van welzijn en welvaart in de 
wereld. In de strijd tegen terrorisme, illegale 
wapenhandel en internationale misdaad is 
internationale samenwerking noodzakelijk. 
Regeringen moeten corruptie bestrijden en 
zorgen voor een eerlijke rechtspraak en een 
goed bestuur. 

Peace, justice and security

Peace, stability, human rights and good 
governance are important prerequisites for 
global wellbeing and prosperity. International 
cooperation is vital in the fi ght against terrorism, 
the illegal arms trade and international crime. 
Governments must tackle corruption and ensure 
a fair legal system and good governance.

Een rechtvaardige oplossing

Voor een stabiele en veilige samenleving 

moet er zo min mogelijk aanleiding zijn voor 

confl icten. Als er toch een confl ict ontstaat, 

hoe zorgen we er dan voor dat het niet uit de 

hand loopt en op een eerlijke manier wordt 

opgelost? Wereldwijd zijn hier in de loop 

van de tijd uiteenlopende oplossingen voor 

bedacht.

Geschillen oplossen met muziek
Ooit werd deze trom door Groenlandse Inuit 

gebruikt om geschillen op te lossen. Was 

er een confl ict tussen twee personen, dan 

daagden ze elkaar uit voor een zangduel. 

Daarbij probeerden ze elkaar te overtroeven 

met vooraf ingestudeerde liederen onder 

begeleiding van trommelmuziek. Doel van 

zo’n trommelstrijd was het belachelijk maken 

van de tegenstander. Het publiek bepaalde 

wie de winnaar van de tweestrijd was.

A fair solution

It is important for a stable and safe society 

that sources of confl ict are kept to a minimum. 

But when confl ict does arise, how do we stop 

it getting out of hand and settle the matter 

fairly? A range of solutions have been devised 

over the years, all around the world. 

Solving quarrels with music 

His drum was once used by Inuit (Eskimos) 

in Greenland to resolve disputes. If there was 

a confl ict between two people, they would 

challenge each other to a song contest. 

During it, they would try to outdo each other 

by singing specially written and rehearsed 

songs accompanied by drumming. The aim

of the drumming contest was to make the 

opponent look silly. The audience decided the 

winner.

Zorgen dat mensen 
willen blijven

Moeten vluchten voor je leven; je huis, 

bezittingen, vrienden en familie achterlaten. 

Het zal je maar overkomen. Toch zijn er altijd 

mensen op de vlucht: voor onderdrukking, 

armoede, discriminatie, oorlog of de gevolgen 

van klimaatverandering. Opeens zijn ze 

afhankelijk van anderen en moeten ze 

helemaal opnieuw beginnen.

Als mensen zich veilig voelen, dan willen 

ze meestal helemaal niet weg. Daarom 

moeten landen samenwerken aan vrede, 

recht en veiligheid in de wereld. Het is de 

verantwoordelijkheid van regeringsleiders en 

politici om zich in te zetten voor goed bestuur 

en mensenrechten en om maatregelen te 

nemen die armoede bestrijden en klimaat-

verandering tegengaan. 

Ensuring people want to stay

Imagine being forced to fl ee for your life, leaving 

behind your home, your possessions and your 

family and friends. There are always people 

fl eeing terrible situations: oppression, poverty, 

discrimination, war or the eff ects of climate 

change. These people are suddenly forced to 

rely on the kindness of others, as they seek to 

rebuild their lives from scratch.

If people feel secure they will not generally want 

to leave their home. That is why countries must 

work together to promote peace, justice and 

security in the world. It is the responsibility of 

heads of government and politicians to ensure 

good governance and respect for human rights, 

and to take measures to combat poverty and 

climate change.

a fair legal system and good governance.
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