
MILIEUPROBLEMATIEK 

In het kader van onze scholenband met H.J. De Vriesschool uit Suriname heeft 

leerkracht n.-c. zedenleer dhr. Beckers een aantal lessen gegeven over de 

milieuproblematiek. Het thema van onze uitwisseling met de Surinaamse 

school  is namelijk het milieu vanuit een breed perspectief bekeken. In de 

lessen zedenleer zijn we op zoek gegaan naar de feiten van de opwarming van 

de aarde en ook naar mogelijke oplossingen. Het is net in die oplossingen dat 

Suriname om de hoek komt kijken. Tegelijk hebben we bepaalde klasgroepen 

ook op de hoogte gebracht van onze vorderingen van ons uitwisselingstraject 

met de Surinaamse school. 

 

Het behoort tot de wetenschappelijke consensus dat de aarde opwarmt en dat 

deze opwarming ernstige gevolgen zullen hebben voor het klimaat en voor de 

biodiversiteit. In 2015 spraken 195 landen in Parijs af om de opwarming tegen 

2050 te beperken tot maximaal 2 graden. Boven de 2 graden komen er  

verschillende katalysatoren op gang die de gevolgen (versterkte 

weersfenomenen, overstromingen, droogtes, stijging zeespiegel, daling 

biodiversiteit, klimaatvluchtelingen, etc.) enorm zullen versterken. Gevolgen 

die we absoluut willen vermijden. Dit impliceert niet alleen dat we wereldwijd 

minder C02 moeten uitstoten maar ook dat we bossen moeten aanplanten 

omdat deze bossen de C02 uit de atmosfeer kunnen halen. De bescherming van 

het grootste regenwoud ter wereld, het Amazonewoud, is ook uiterst 

belangrijk in onze globale strijd tegen de opwarming van de Aarde. In Suriname 

ligt een deel van het grootste regenwoud ter wereld. Met 14,8 miljoen hectare 

aan regenwoud wordt 90 % van het Surinaamse landoppervlakte bedekt met 

bossen. De bescherming van dit regenwoud is dan ook zeer belangrijk want dit 

woud vormt de longen van onze aarde. Ook de Surinaamse overheid probeert 



in haar beleid maatregelen te nemen ter bescherming van dit woud en streeft 

ernaar om de ontbossing te beperken tot een minimum (0,02 % per jaar).  

 

Vanuit het Surinaamse beleid probeert men ook de globale CO2-uitstoot van 

het land te verminderen. Zo zie je maar dat de problematiek van het klimaat 

een globaal probleem is dat voor de aanpak ervan een globale samenwerking 

van alle landen vereist.  

Tevens hebben we in de lessen zedenleer ook aandacht geschonken aan de 

initiatieven die onze en de Surinaamse school hebben genomen ten aanzien 

van ons uitwisselingsproject. In de voorgaande artikelen van onze blog kunnen 

jullie heel het overzicht terug vinden. 

 


