College Tour in de klas
Dalai Lama
Leeftijd:
Niveau:

16-18 jaar
VO bovenbouw

Samengevat
De Dalai Lama is de Boeddhistisch
geestelijk leider van Tibet, een gebied in
Centraal-Azië dat door China op
gewelddadige wijze is bezet. De Dalai
Lama heeft zijn hele leven gewijd aan het
geweldloos opkomen voor de rechten van
de Tibetanen. Twan Huys spreekt met de
Dalai Lama over het conflict in Tibet en
wat we moeten doen om geweld te
voorkomen.
Vakgebied
Aardrijkskunde
Kernbegrippen
Toekomstgericht denken, internationale
politiek

Kijkvragen
1 De Dalai Lama streeft niet naar een
onafhankelijk Tibet.
a Wanneer is dat besloten?
b Waar streeft de Dalai Lama dan wel naar?
c Waarom doet hij dat denk je?

2 De huidige problemen voor de Tibetanen
hebben hun oorzaak niet in Tibet.
a Waar dan wel?
b Hoe probeert de Dalai Lama die problemen
op te lossen?

Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Bovenbouw: Mens en Maatschappij: 37, 38,
47.

3 Veel jongere Tibetanen zijn het niet eens
met de handelswijze van de Dalai Lama.
a Waarom niet?
b Wat willen ze anders?

Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘College Tour in de klas’. Op Schooltv.nl
vind je meer uit deze serie, zoals een
gesprek met: ‘Ahmed Aboutaleb’.

4 De Dalai Lama hoopt dat deze eeuw
anders zal verlopen dan de twintigste
eeuw.
a Hoe karakteriseert de Dalai Lama de
twintigste eeuw?
b Hoe hoopt hij dat deze eeuw zal worden?

Antwoorden
1a Sinds de jaren ’70. b Naar meer
autonomie voor Tibet. c Omdat de Chinese
regering meer autonomie misschien zal
accepteren, maar onafhankelijkheid niet.
2a In China, dat houdt Tibet bezet. b Door
met de Chinese regering te praten. 3a
Omdat de gesprekken met China weinig
opgeleverd hebben. b In opstand komen
en misschien geweld gebruiken. 4a Een
eeuw van oorlog. b De eeuw van de
dialoog. 5a Omdat Tibetanen in
geweldloosheid geloven. b 1987 c Eigen
antwoord.

Verdiepingsvragen
5 De Dalai Lama denkt dat de Tibetanen
geen geweld zullen gebruiken.
a Waarom denkt hij dat?
b Uit welk jaar komt het voorbeeld dat hij
hierbij geeft?
c Hoe groot schat jij de kans in dat het
Tibetaanse protest geweldloos blijft? Leg
je antwoord uit.
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