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Na de oorlog

✔ Wat gebeurt er na de oorlog?
Amerika en de Sovjet-Unie voeren een
Koude Oorlog. In het kapitalistische
Westen wordt de NAVO opgericht en
in het communistische Oostblok het
Warschaupact.
Met behulp van het Marshallplan is
West-Europa snel rijker geworden.
Daarom verhuizen veel mensen naar het
Westen. Door de komst van het IJzeren
Gordijn kan dat niet meer.
Oost-Duitsland en West-Duitsland
worden ook van elkaar gescheiden:
in Berlijn wordt dwars door de stad
de Berlijnse Muur gebouwd.
Amerika en de Sovjet-Unie houden een
wapenwedloop. De Sovjet-Unie wil
kernwapens neerzetten op Cuba. Zo
ontstaat de Cubacrisis. In de ruimtevaart
blijven de twee landen ook met elkaar
strijden. De Sovjet-Unie heeft het eerste
ruimtestation, de Amerikanen maken de
eerste maanlanding.
Michail Gorbatsjov wil in de jaren ’80
meer gaan samenwerken. In 1989 eindigt
de Koude Oorlog.
✔ Wat gebeurt er in het Midden-Oosten?
De Verenigde Naties vinden na de
oorlog dat de Joden een eigen land
moeten krijgen. De Joden willen graag
in Palestina wonen. Ze noemen hun
nieuwe land Israël. Maar alle landen in
de Arabische wereld zijn islamitisch.
Zo ontstaat een conflict in het MiddenOosten. De PLO wil dat Israël het gebied
van de Palestijnen verlaat. Palestijnse
terroristen plegen aanslagen in Israël.
✔ Wat gebeurt er in de derde wereld?
In de derde wereld worden veel Europese
koloniën na de Tweede Wereldoorlog
zelfstandig. Dat heet dekolonisatie.
Maar al snel breekt er in veel landen een
burgeroorlog uit.

Amerika en de Sovjet-Unie geven geld
en wapens aan de leiders in de derde
wereld. Zo wordt hun invloedssfeer
steeds groter.
In Zuid-Afrika heerst apartheid. De mensen
van het ANC, zoals Nelson Mandela,
komen hiertegen in opstand.
✔ Wat gebeurt er in Europa?
In Europa ontstaat de Europese Unie.
Veel landen in de EU krijgen de euro.
Door oorlogen op verschillende plekken
in de wereld komen er asielzoekers naar
Europa. In de jaren ’90 is er bijvoorbeeld
oorlog in Joegoslavië. Nederland werkt
mee aan vredesmissies in Joegoslavië
en in andere landen.
✔ Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er?
Fabrieken en auto’s vervuilen de natuur.
Kernenergie is een schone manier om
energie op te wekken, maar het kan
gevaarlijk zijn voor mensen. Milieubewegingen protesteren tegen kernenergie
en tegen de vervuiling van de natuur.
Satellieten geven berichten door naar
de andere kant van de wereld. Ook op
internet kun je zien wat er in de wereld
gebeurt. Veel landen gebruiken de
massamedia voor beeldvorming,
bijvoorbeeld tijdens persconferenties.
Grote bedrijven worden bekend over
de hele wereld. Dit heet globalisering.
Antiglobalisten vinden dit niet goed.
Er komt na de oorlog steeds meer
aandacht voor de mensenrechten.
Amnesty International probeert
politieke gevangenen te bevrijden.
Unicef komt op voor de rechten van
kinderen.
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