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Je gaat de documentaire Anote’s Ark zien. Het gaat
over een van de meest afgelegen plekken ter wereld,
namelijk de eilandenstaat Kiribati, gelegen in Oceanië.
De mensen en dieren op de eilanden worden bedreigd
door de stijgende zeespiegel. De klimaatverandering
zorgt ervoor dat president Anote een race tegen de klok
is begonnen om zijn bevolking in veiligheid te brengen.
In deze lesbrief beantwoord je 5 vragen voor en 4
vragen na het zien van documentaire.

Na deze les kan je:
•
•
•
•
•

de gevolgen van klimaatverandering voor de bevolking van Kiribati benoemen;
voorbeelden van mensenrechten geven die belangrijk zijn voor klimaatvluchtelingen;
uitleggen waarom mensenrechten belangrijk zijn;
uitleggen welke invloed jouw gedrag heeft op klimaatverandering;
reflecteren op jouw mening over klimaatverandering.

Voor de documentaire
Vraag 1. Niet alleen Kiribati is slachtoffer van een stijgende zeespiegel, ook andere eilandstaten, zoals Vanuatu, Micronesië en de Seychellen hebben te maken met deze problematiek. Ook in Nederland moeten we ons al
eeuwenlang beschermen tegen de zee en wordt dit steeds lastiger door klimaatverandering.
A.
Wat weet jij allemaal al over klimaatverandering en de opwarming van de aarde? Noem tenminste 		
twee dingen.
B.
Doe jij zelf iets om de klimaatverandering en de opwarming van de aarde tegen te gaan? Geef drie 		
voorbeelden van wat je doet of graag wil doen.
Vraag 2. De zeespiegel bij Nederland is in de afgelopen 128 jaar gestegen met circa 24cm. Dit is meer dan
de wereldwijde stijging van zeespiegel van 22cm. Stel je voor: de zeespiegel stijgt zó hoog dat Nederland
onder water kan komen te staan. Jij bent een klimaatwetenschapper. Wat zou jij voor oplossing bedenken om
de stijging van de zeespiegel te voorkomen?
Vraag 3. In de documentaire ga je fragmenten over de totstandkoming van het Internationaal Klimaatakkoord
zien. Met het akkoord willen de landen (200) de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2 graden
Celsius. In 2017 trok de Verenigde Staten zich terug uit het akkoord. Ook in Nederland ontstaat er een tegengeluid over de maatregelen die genomen moeten worden vanwege het Internationale Klimaatakkoord. Wat is
jouw mening over de volgende stellingen:
• Het is goed dat Nederland het klimaatakkoord heeft ondertekend, want als de zeespiegel nog meer gaat
stijgen, heeft Nederland ook een probleem.
• Landen die de aarde het meest vervuilen, moeten meer doen om de klimaatverandering tegen te gaan,
omdat wat zij doen schadelijk is voor de gezondheid en het leven van eilandstaten, zoals Kiribati.
Vraag 4. Als Kiribati verder onder water komt te staan,
moeten de inwoners vluchten. Wanneer je je woonplaats of land moet verlaten vanwege de gevolgen van
klimaatverandering ben je een klimaatvluchteling. Het is
moeilijk voor klimaatvluchtelingen om een nieuw thuisland te vinden, aangezien klimaatproblematiek volgens
het Vluchtelingenverdrag uit 1951 geen geldige reden
is om te vluchten. Vind jij dat klimaatproblematiek een
geldige reden moet zijn om te vluchten? Leg uit waarom
jij dat wel of geen geldige reden vindt.

Vraag 5. Stel je voor: je bent een activist en strijd ervoor dat klimaatproblematiek opgenomen wordt als geldige reden om te vluchten in het Vluchtelingenverdrag Welk mensenrecht zou jij gebruiken om je argument te
versterken? Schrijf jouw argument op en verwerk hierin ook het mensenrecht dat je gekozen hebt.
Artikel 1. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
Artikel 3. Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
Artikel 22. Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.

Na de documentaire
Na de film:
Je hebt nu gezien hoe bijzonder Kiribati is. Het land bestaat uit allemaal kleine eilandjes. In de documentaire
zag je de strijd die president Anote Tong levert tegen klimaatverandering. Hij benadrukt dat klimaatverandering geen politieke of economische kwestie is, maar een kwestie van overleven. De volgende vragen gaan
over Kiribati en Tong’s strijd.
Vraag 6.
A.
Wat vond jij van de documentaire? 		
Noem twee momenten die je			
indrukwekkend vond en leg uitwaarom.
B.
Is jouw mening over klimaatverandering
na het zien van de documentaire 		
veranderd? Leg uit waarom wel of niet.

Vraag 7.
A.
Wat valt er op aan de levenswijze van de
inwoners van Kiribati? Noem tenminste
twee dingen.
B.
Wat voor invloed heeft de wateroverlast op
het leven van de inwoners van Kiribati?
Noem tenminste twee dingen.

Vraag 8. Kiribati is een van de eerste landen die zal verdwijnen door de stijgende zeespiegel. Er zijn maatregelen nodig, omdat als het water stijgt, het land onleefbaar wordt. In de documentaire zie je dat president
oplossingen probeert te vinden voor dit probleem, zoals het bouwen van een nieuw eiland en het kopen van
een nieuw stuk land in Fiji.
A.
Denk je dat de strijdkracht van Anote Tong om zijn land en haar inwoners te beschermen zin heeft? 		
Leg uit waarom je dat wel of niet vind.
B.
Welke oplossing heeft volgens jou het meeste kans van slagen? Leg uit waarom je dat denkt.
C.
Stel je voor: je bent de president van Kiribati. Welke oplossing zou jij bedenken voor de 			
klimaatproblemen in het land?

Vraag 9. Een gevolg van klimaatverandering in Kiribati is migratie. In de documentaire zien we dat Sermary
naar Nieuw Zeeland vertrekt. Anote Tong is bang dat het verlaten van Kiribati ervoor zal zorgen dat de tradities
en cultuur van Kiribati verloren gaan.
A.
Zou jij je familie/kinderen kunnen achterlaten, zoals Sermary in Anote’s Ark heeft gedaan? Leg uit 		
waarom wel of niet.
B.
Waarom is het moeilijk om je eigen cultuur en tradities mee te nemen naar een ander land?
C.
In Nieuw-Zeeland bevalt Sermary van haar zesde kindje Cecilia. Cecilia zal dus opgroeien in 			
Nieuw Zeeland, denk jij dat zij nog veel mee zal krijgen van haar ouders’ cultuur? Leg je antwoord uit.

