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Commissie INHA

Had je gisteren een banaan in je
lunchpakketje? Dan was hij waarschijnlijk
afkomstig uit een land als Brazilië. Bestel
je vaak telefoonhoesjes op de Chinese site
AliExpress? Of heeft je vader een nieuwe
Tesla gekocht die vanuit de Verenigde
Staten zal komen? Dit is tegenwoordig
allemaal mogelijk door middel van de
wereldwijde netwerken en internationale
handel. Hier houdt de commissie
Internationale Handel, beter bekend
als INHA, zich de hele week mee bezig.
Het vraagstuk gaat over protectionisme.
Protectionisme is een stelsel van
maatregelen waarin de overheid
ervoor zorgt dat binnenlandse markten
beschermd worden tegen buitenlandse
markten. De overheid schermt de markt
dan af voor buitenlandse concurrentie,
zodat de eigen industrie kan groeien.
Als Nederland dit bijvoorbeeld zou
invoeren, zouden we dus meer
Nederlandse appeltjes eten en helaas
minder banaantjes uit Brazilië.
Het is dus belangrijk dat de Europese
Unie de wisselkoersen goed in de gaten
hooudt, om haar eigen industrieën te
beschermen. Maar hoe zouden ze dat
moeten doen? Hoe kan de EU het beste
coöperatief gedrag uitlokken bij landen
buiten Europa? Hier heeft de commissie
de afgelopen twee dagen hevig over
gedebatteerd.

“Vanaf het begin was het
erg gezellig, zowel op
formele als informele
momenten”
zegt
commissievoorzitter
Lidwien.
Ze
heeft
vertrouwen
in
hun
resolutie: “Ik weet zeker
dat mijn commissieleden
tijdens plenair gaan
shinen!”
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CV: Elena

Maak jij het verschil?
Waarschijnlijk heb je hem al honderd
keer gehoord, die irritante reclame
van de Europese verkiezingen. “Zie
ons land als een koor. Iedereen draagt
iets bij. Nederland werkt het beste
wanneer iedereen wordt gehoord,
want elke stem draagt iets bij.” Maar
waarom zouden we überhaupt moeten
stemmen en waar stemmen we dan op?
De Europese verkiezingen zijn in Nederland
op 23 mei 2019. Van de 705 zetels in het
Parlement zijn er 29 voor Nederland. Je
stemt dan op een Nederlandse partij en
daar worden de zetels onder verdeeld.
Misschien haalt jouw partij, bijvoorbeeld
GroenLinks, 4 zetels. Deze 0,5 procent

alleen heeft uiteraard weinig inspraak
in Het Europese Parlement, waardoor
deze fractie samenwerkt met andere
Europese fracties. Jouw stem heeft dus
invloed op de grootte van deze fractie
en wie er de meerderheid zal vormen.
Eigenlijk moet je de Europese
verkiezingen
zien
als
mijn
lievelingsfilm ‘Up’. Je kunt elke stem
zien als een ballon en alleen met
genoeg ballonnen stijgt het huis op.
Hierbij maakt het niet uit of je nou de
eerste of de laatste ballon bent, jouw
stem kan hier het verschil maken.

Commissie
DEVE

Presenteren
kun je leren
De twee workshops van vanochtend
hebben ons aan het denken gezet. De
workshops betreffen public speaking
workshop van Saber Benjah en de
lobby workshop van Raphaël Lepot.
In deze workshops zijn we stukken
wijzer geworden over hoe je jezelf
en je standpunten het best kunt
presenteren. Nu is het bijvoorbeeld
bekend dat de eerste tien seconden
van jouw presentatie het belangrijkst
zijn. Hierin trek je de aandacht of raak
je de luisteraar juist kwijt. Heb ik jouw
aandacht getrokken in deze eerste tien
seconden of zit je al op je telefoon?
Meneer Benjah vertelde over de
moeilijkheden op het gebied van
communicatie die op zijn pad zijn
gekomen en hoe hij door deze is
gegroeid. Hij liet ons actief deelnemen
aan verschillende onbewuste processen
die een aanzienlijk deel uitmaken van
hoe jij overkomt.
Meneer Lepot heeft de functie van
het lobbyen duidelijk gemaakt in
zijn workshop. Daarnaast heeft hij de
bijbehorende taken van een lobbyist
toegelicht en bijgebracht hoe je jezelf
naar de top kunt lobbyen
B e i d e
sprekers benadrukten hoe cruciaal het
is om met nieuwe informatie te komen.

Hoewel het steeds beter gaat met
derdewereldlanden, zijn zij helaas
nog niet zo ontwikkeld als de westerse
wereld. De Europese Unie sloot in
het jaar 2000 het Cotonou-verdrag
met 79 landen in Afrika, de Caraïben
en de Stille Oceaan (de zogeheten
ACS-landen), om deze landen verder
te helpen met hun ontwikkeling. Dit
verdrag loopt af in 2020. Maar door
de vluchtelingenproblematiek en
de groeiende invloedssferen van
andere ontwikkelingspartners zoals
China, is het belangrijker dan ooit
om een hernieuwde strategie voor
ontwikkelingssamenwerking
te
formuleren.
Hier
heeft
de
commissie
Ontwikkelingssamenwerking
(DEVE) tijdens hun vergaderingen
diepgaande
debatten
over
gevoerd.
Hierover
vertelde
commissievoorzitter
Idris:
“Het
ging de afgelopen dagen erg goed.
We waren eigenlijk al op tijd klaar
met onze resolutie, maar hierdoor
hadden we wel ruim de tijd om alles
na te kijken en perfect te maken.”
“De deelnemers waren oplettend
en gefocust. Maar tussen het harde
werken door was er natuurlijk ook
tijd voor een praatje.”
Hij is zeker van zijn commissie:
“Ik vind dat onze resolutie best
waterdicht is en ik weet dat mijn
commissieleden de kritieken tijdens
plenair goed zullen weerleggen!”
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Ken je

CV: Zeppe
Wat is je volledige naam?
		 Zeppe Corine Pascale Roijakkers.
Van welke commissie ben je
voorzitter?
		 CUON.
Wat is je geheime talent?
		 Ik ben theesommelier.
Als je één wens zou mogen laten
vervullen, wat zou je wensen?
		 Dat ik alle talen vloeiend kan
spreken.
Wat is je guilty pleasure?
		 Fanta en ABBA.
Liever je tekst vergeten bij je grote
speech of alle stemmen tegen je
resolutie?
		 Alle stemmen tegen mijn 		
resolutie, dan ga ik niet alleen af.

