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  LES 1    W AT  S T O P  I K  I N  M I J N  K O F F E R ?

Rusland heet offi cieel de Russische Federatieve Republiek. Met zijn oppervlakte van 17.098.242 
km² is Rusland het grootste land ter wereld, bijna tweemaal zo groot als het daaropvolgende land, 
Canada. Qua inwonertal is Rusland het negende land ter wereld.
Hoewel het grootste deel van Rusland in Azië ligt, is het Europese gedeelte alleen al groot genoeg 
om vele malen het grootste West-Europese land, Frankrijk, te omvatten.
Rusland is zo groot, dat je er vrijwel elk klimaat tegenkomt, van een ijzig poolklimaat in het 
noorden en oosten van Siberië, tot een droog klimaat in het zuiden. Het grootste deel van 
Rusland heeft een landklimaat, maar ook daarin komen grote extremen voor. In Moskou kan 
de temperatuur op een zomerdag tot 30°C oplopen, terwijl het er ’s winters ijzig koud kan zijn 
als de temperatuur daalt tot -10°C. Het Siberische dorpje Ojmjakon staat bekend als de koudste 
bewoonbare plaats ter wereld. Het dorp ligt boven de poolcirkel, telt circa 500 inwoners en in 
januari komt de temperatuur gemiddeld niet boven -50°C. In de zomer is het er gemiddeld 15°C, 
maar er zijn ook uitschieters gemeten van 30°C (http://www.klimaatinfo.nl/rusland/).
In een land met zulke enorme verschillen in temperatuur en neerslag, loopt ook het landgebruik 
uiteen, van uitgestrekte oernatuur, enorme intensieve akkerbouwgebieden tot extensieve veeteelt.

Je kunt dit enorme land doorkruisen met de Trans-Siberië Express. Dit is de langste spoorlijn ter 
wereld. Hij is 9288 kilometer lang en loopt van Moskou, via Irkoetsk naar Vladivostok in het 
uiterste zuidoosten van Rusland. De aanleg van de Trans-Siberische spoorlijn duurde van 1891 tot 
1916.

Rusland omvatte voorheen elf verschillende tijdzones. In 2010 is dit aangepast en nu zijn het er 
negen. De inwoners van de provincies die bij een nieuwe tijdzone werden ingedeeld, hebben 
daarover fl ink geklaagd. ‘Midden op de middag is het alweer donker!’ riepen demonstranten in de 
provincie Kamtsjatka, helemaal in het oosten. De inwoners uit deze regio verliezen door de nieuwe 
indeling per jaar maar liefst 180 uur daglicht, oftewel een halfuur per dag.
Aan de andere kant waren er ook regionale bestuurders in het oosten die graag in een tijdzone 
dichter bij Moskou wilden komen, omdat dan de bestuurlijke en economische contacten met 
Moskou soepeler konden verlopen en de inwoners live televisieprogramma’s als het nieuws en 
voetbalwedstrijden op de Moskouse tijd (dus vroeger in de avond) konden volgen. Gelukkig zijn 
niet alle voorstellen gehonoreerd, anders zou het leven in sommige streken zich misschien wel 
grotendeels in het donker afspelen.
Overigens heeft Rusland pas sinds 14 februari 1918 dezelfde kalender als de rest van Europa, de 
Gregoriaanse. Tot die tijd had Rusland de Juliaanse kalender, die 13 dagen achterliep. Toch houden 
veel, vooral oudere Russen nog vast aan de feestdagen volgens de Juliaanse kalender. Zij vieren 
Kerstmis op 7 januari en Oud en Nieuw op de 13e.
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  LES 2    O V E R  D E  G R E N Z E N

Veel landen van Oost-Europa behoorden tot wat tot 1990 het Oostblok werd genoemd. Het gaat 
om de Sovjet-Unie, Tsjecho-Slowakije, Oost-Duitsland, Polen, Hongarije, Roemenië en Bulgarije. 
De Oostbloklanden werden na de Tweede Wereldoorlog door de Russen bevrijd en bleven 
onder invloed van de Sovjet-Unie. Tot eind 1989 was het moeilijk om van de Oostbloklanden 
naar westerse landen te reizen en omgekeerd. Er was een strenge grensbewaking. De scheiding 
tussen oost en west werd het IJzeren Gordijn genoemd. Het ‘gordijn’ werd gevormd door muren, 
mijnenvelden, tankgrachten, prikkeldraad en torens met wachtposten.
De landen van het Oostblok kenden een communistische staatsvorm. Het communisme had 
Oost-Europa – behalve een zeer gelijkmatige spreiding van welvaart en zorg – weinig goeds 
gebracht. De landen kenden in de jaren 90 van de 20e eeuw een zeer slechte economie, fabrieken 
die nodig gemoderniseerd moesten worden, weinig aandacht voor het milieu en een verouderd 
landbouwsysteem.
Het was met name de Russische regeringsleider Michail Gorbatsjov die er met zijn glasnost 
en perestrojka (openheid en hervormingen) voor zorgde dat er een eind kwam aan het 
communistische systeem. Na de val van het IJzeren Gordijn viel een aantal landen uiteen, zoals 
Tsjecho-Slowakije en de Sovjet-Unie zelf. Oost-Duitsland daarentegen werd weer verenigd met de 
Bondsrepubliek Duitsland.
Nadat deze landen onder de invloed van het communisme uitkwamen, groeide al snel het 
verlangen zich aan te sluiten bij de economisch welvarende Europese Unie. Voor de nieuwe EU-
landen was het een krachttoer om op bestuurlijk en economisch gebied het roer zo om te gooien 
dat ze voldeden aan de eisen die de EU voor toetreding stelde. Het communistische systeem 
moest plaatsmaken voor een democratisch systeem en een vrijemarkteconomie.

De uitbreiding van de EU met tien nieuwe landen op 1 mei 2004 was een van de grootste 
uitdagingen in de geschiedenis van de EU. De nieuwe landen waren veel armer dan de vijftien 
landen die al EU-lid waren. Met tien landen erbij is het een opgave om het herstel van de 
economie van deze landen snel op gang te brengen. Veel fabrieken waren verouderd. Er moest 
veel geld worden uitgegeven om een einde te maken aan de milieuvervuiling en om de fabrieken 
aan te passen aan de milieueisen die binnen de EU gelden.

De gevolgen van de toetreding tot de EU voor de arbeidsmarkt zijn groot. Polen, het land met 
verreweg de meeste inwoners van de nieuw toegetreden landen, kampte met een werkloosheid 
van bijna 20%. Veel Poolse werkzoekenden waren al voor de toetreding van Polen tot de EU naar 
landen in het westen gegaan om daar illegaal geld te verdienen om in hun levensonderhoud te 
kunnen voorzien.
Met de open grenzen is het aantal Poolse werknemers op de West-Europese arbeidsmarkt nog 
veel groter geworden. Regeringen hebben beperkende maatregelen genomen om die stroom in 
toom te houden. Men wil voorkomen dat er in eigen land een grotere werkloosheid zal ontstaan, 
zeker in periodes waarin het economisch minder goed gaat. Maar werkgevers in de akker- en 
tuinbouw, in de horeca, in ziekenhuizen, bij vervoersbedrijven en in de bouw waren wel blij met de 
komst van de Polen. In deze branches was het moeilijk om aan voldoende personeel te komen.
De komst van de nieuwe werknemers kan ook positieve effecten op de West-Europese economie 
hebben. De werknemers uit de nieuwe EU-landen nemen genoegen met minder hoge salarissen. 
Om hun baan niet te verliezen moeten andere werknemers hun looneisen matigen. Dit kan de 
winstgevendheid van ondernemingen vergroten en hun concurrentiepositie in het buitenland 
verbeteren.
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  LES 3    VA N  H E T  L A N D  E N  U I T  D E  G R O N D

Rusland is rijk aan delfstoffen. Vooral in Siberië zitten grote hoeveelheden in de grond. Toch gaat 
het niet goed met de Russische mijnbouw. Met name veel steenkolenmijnen zijn verouderd. Er is 
hier sprake van een vicieuze cirkel. Er is geen geld om de mijnen te moderniseren. Daardoor blijft 
de productiviteit van deze mijnen achter en is er niet genoeg geld om te investeren in nieuwere 
technieken en de mijnen veiliger te maken.
In de jaren 90 van de vorige eeuw is er door de internationale gemeenschap geld in de Russische 
mijnen gestopt. Of dat geld altijd op de goede plaats is terechtgekomen is maar de vraag. 
Gevreesd wordt dat er toch nog een aantal mijnen zal moeten sluiten. Dat zou uiteindelijk ook 
nadelig zijn voor West-Europa, want veel steenkool uit Rusland gaat daar per trein en boot 
naartoe. Daalt de productie, dan zal op een gegeven moment de prijs stijgen.

Steenkool is een fossiele brandstof. Vroeger werden er kachels mee gestookt, maar nu is het een 
belangrijke energiebron voor elektriciteitscentrales. Ook wordt steenkool in hoogovens gebruikt 
bij de productie van ijzer. Het is een van de goedkoopste brandstoffen. Probleem is dat bij de 
verbranding van steenkool zwavel en kooldioxide (CO2) vrijkomen.
Steenkool bestaat uit afzettingen van plantenresten die miljoenen jaren geleden zijn gevormd en 
daarna langdurig aan hoge druk en warmte zijn blootgesteld. De planten veranderden daarbij in 
koolstof (wat de leerlingen kennen als houtskool). De verandering verloopt langzaam van veen 
via bruinkool naar steenkool en antraciet uiteindelijk naar grafi et, wat in een potlood zit. Het is 
dus een kwestie van tijd en druk welk product wordt gevormd. Wanneer we de steenkool van 
vandaag zouden laten liggen en over miljoenen jaren zouden kunnen terugkomen, zouden we dus 
op dezelfde plaats grafi et aantreffen in plaats van steenkool.

De industrie en vooral elektriciteitscentrales die op kolen worden gestookt, produceren 
zwaveldioxide. Uit de uitlaatgassen van auto’s en vliegtuigen ontstaat stikstofdioxide. Deze twee 
gassen zijn de grootste boosdoeners voor zure regen (zure regen is een verzamelnaam voor 
verschillende vormen van verzuring van het milieu).
Regeringen stellen plannen op om het gebruik van fossiele energiebronnen terug te brengen. 
Ook al omdat deze bronnen dreigen op te raken. Zonne-energie, windenergie en energie uit 
waterkracht vormden het meest ideale alternatief, want deze komen niet voort uit verbranding 
en leveren dus geen vervuiling op. Energie uit planten, zoals suikerriet en koolzaad, raakt niet op 
en is dus ook duurzaam. Kernenergie ten slotte levert eveneens veel minder vervuiling op dan 
fossiele brandstoffen. Hier zorgen echter het afvalprobleem en de risico’s op ongevallen voor grote 
bezwaren.
In de landen die lid zijn van de EU is de afspraak gemaakt om ervoor te zorgen dat minstens 
10% van de energie uit duurzame energiebronnen moet komen (http://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/duurzame-energie/meer-duurzame-energie-in-de-toekomst).
Daarnaast moet de vieze lucht die uit de fabrieken komt voldoende gezuiverd worden. In Oost-
Europa en Rusland, waar in het verleden geen strenge milieuwetten waren, is men bezig met 
een enorme inhaalslag om fabrieken te moderniseren. Het zuiveren van de lucht die de fabrieken 
verlaat, is hierbij zeer belangrijk.
Door het invoeren van loodvrije benzine en het gebruik van katalysators bij auto’s is er al veel 
gedaan om uitlaatgassen schoner te maken. Maar er wordt wereldwijd voortdurend onderzoek 
gedaan naar mogelijkheden die ervoor kunnen zorgen dat auto’s en vliegtuigen minder schadelijke 
stoffen uitstoten.
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