Lesdoel:

Oerbossen: verschillende partijen en belangen

Je komt meer over oerbossen te weten en je leert dat er verschillende partijen
zijn die iets willen met het oerbos. Je gaat je voorstellen dat je één van
de partijen bent en leert presenteren en met elkaar overleggen.
Over honderd jaar

Bedreigde oerbossen
Op greenpeacekids.nl lees je meer over
oerbossen. In Canada worden hele
stukken oerbos kaalgekapt. Zo dreigen
verschillende planten en boomsoorten te
verdwijnen en verliezen dieren en indianen hun huis. Greenpeace wil beschermde oerbosgebieden, waar het kappen van
hout verboden is. In andere oerbossen
kan duurzaam gekapt worden. Dat wil
zeggen dat je zo kapt dat de bossen
blijven bestaan door zorgvuldig hier en
daar een paar bomen uit het bos te
halen. Of dat je speciale stukken bos
plant die je later kunt kappen.

Doen:
Bespreek met je klas wat je van de houtkap vindt.

Kijk op het werkblad. Teken met je groepje het oerbos in Canada na op een groot
vel. Kleur daarna het gebied in zoals
jouw partij wil dat het er over honderd
jaar uitziet. Rood voor het gebied dat je
wilt kappen, groen voor het gebied dat je
wilt beschermen. Houd rekening met de
dieren en indianen die in het bos leven.
Gebruik hierbij de redenen die bij jouw
partij staan en bedenk ook zelf redenen.
Het is belangrijk dat je niet van de andere
groepjes hoort wat ze van plan zijn.

De partijen
Met de oplossing van Greenpeace is
niet iedereen het eens. Er zijn namelijk verschillende partijen die allemaal
wat anders willen met het oerbos.
Dit zijn: de houtkapbedrijven, de
regering en de milieu-organisaties.
Jullie gaan je voorstellen dat je één
van deze partijen bent en bedenken
wat je met de oerbossen wilt.
Verdeel hiervoor de groep in drieën.
Elk groepje is één van
de partijen.

Tip: het is leuk als elke
groep iets herkenbaars
heeft. Bijvoorbeeld:
de regering stropdassen,
de houtkapbedrijven een
kartonnen kettingzaag
en de milieu-organisatie
een spandoek.

Discussie
Plak de tekeningen op het bord. Eén kind
uit elk groepje geeft in twee minuten uitleg over de tekening. De andere groepjes
mogen nog niet reageren. Als alle drie
de groepjes geweest zijn, gaan jullie met
elkaar in discussie.
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Twee groepjes geven steeds hun mening
over de tekening van het derde groepje,
totdat je alle tekeningen gehad hebt.
Beantwoord hierbij de volgende vragen:
waar zijn jullie het mee eens of oneens?
En waarom? Dan is de discussie afgelopen en zijn jullie weer jezelf. Hoe vonden
jullie het om te doen? Welke oplossing
vind je zelf het beste?
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Werkblad
De drie partijen:

De houtkapbedrijven
Voor de kapbedrijven is het hout van de bomen die ze kappen heel belangrijk:
- Bedrijven willen winst maken om te kunnen blijven bestaan.
- De houtkappers verdienen salaris om hun gezinnen van te onderhouden.
- Mensen over de hele wereld willen graag hout gebruiken.
Het hout wordt gebruikt voor het maken van meubels, papier en bouwmaterialen
voor huizen. Als het aan de kapbedrijven ligt, kappen ze zoveel mogelijk hout.
Ze weten wel dat er een andere manier is: duurzaam kappen, maar dat kost extra
geld en tijd.

De regering
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De regering wil zowel een groeiende economie als een goed onderhouden natuur,
dat wil zeggen:
- De houtkapbedrijven moeten bomen kunnen kappen. Dat is goed voor de
economie van het land: de bedrijven groeien en hun werknemers krijgen salaris.
- Het bos mag niet verdwijnen. De indianen, dieren en planten moeten onbezorgd
in het bos kunnen leven. Niet kappen of duurzaam kappen is de oplossing.
De regering zoekt naar een oplossing voor alle groepen.

De milieu-organisaties
Milieu-organisaties maken zich grote zorgen over het voortbestaan van het oerbos. Ze willen:
- Een aantal beschermde oerbosgebieden waar niet mag
worden gekapt, want: a) planten en dieren, zoals de grizzlybeer en de white spirit bear, kunnen uitsterven en b) er
wonen veel indianenstammen die dan moeten verhuizen,
maar waarheen?
- Duurzame houtkap, dat wil zeggen: zorgvuldig hier en
daar een paar bomen uit het bos halen of speciale stukken
bos planten om te kappen.
- Dat mensen zuiniger omgaan met hout door bijvoorbeeld
papier te hergebruiken.

