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 Verenigde Staten 
 
milieuspecialist 

 
Dit is jouw mening over: 
- Ethiopië en Bangladesh: Zij overdrijven. De orkanen en droogtes waar zij over spreken zijn niet de 

schuld van de vervuiling. Er zijn altijd orkanen en periodes van droogte geWweeeers>t. 3e graad > 
lesmateriaal  > geheime instructiekaart 

- Straffen als een land teveel vervuilt: Lariekoek! Vervuiling is helemaal niet de oorzaak van de 
opwarming van de 

aarde. 
- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: 

Lariekoek! Niemand heeft de schuld aan de opwarming van de aarde. Niemand hoeft dus ook te 
betalen. 

 
Kortom: 
De klimaattop is helemaal niet nodig. Alles gaat prima met het klimaat! 

 
gewone man 

 
Dit is jouw mening over: 
- de directeur van het bedrijf van de VS: Je bent zo bang dat je je job zal verliezen, dat je de directeur van 

het bedrijf van de VS gelijk geeft. 
- Straffen als een land teveel vervuilt: Omdat je schrik hebt dat de bedrijven minder winst zullen boeken 

en dus ook mensen ontslaan, wil je dit absoluut niet. 
- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: Daar ben 

je tegen. 
 
Kortom: 
Het enige wat voor jou telt is dat de bedrijven tevreden zijn. Je doet er alles aan om ervoor te 
zorgen dat zij tevreden zijn. 
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directeur bedrijf 

 
Dit is jouw mening over: 
- Ethiopië en Bangladesh: Wat zij zeggen vind je niet belangrijk. Zij begrijpen niet dat het eigenlijk niet de 

opwarming van de aarde is dat telt, maar de winsten van een bedrijf. 
- Straffen als een land teveel vervuilt: heel slecht voor je bedrijf. Zo kan je geen winst maken! 
- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: een heel 

slecht idee. Iedereen moet zijn eigen plan trekken. 
 
Kortom: 
Het enige wat voor jou telt is dus winst. Die opwarming van de aarde is volgens jou helemaal niet 
zo'n belangrijk probleem. Jij wil kost wat kost vermijden dat er iets gedaan wordt tegen de opwarming 
van de aarde. 

 
minister 

 
Dit is jouw mening over: 
- de directeur van het bedrijf van de VS: Je bent dan wel minister, je gaat vooral met alles akkoord wat de 

directeur zegt. 
- Straffen als een land teveel vervuilt: Je wil wel iets doen tegen de opwarming, maar je wil niet verplicht 

worden. Die straffen vind je dus geen goed idee. 
- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: een heel 

slecht idee. Iedereen moet zijn eigen plan trekken. 
 
Kortom: 
Het enige wat voor jou telt is dat de bedrijven tevreden zijn. Je doet er alles aan om ervoor te 
zorgen dat zij tevreden zijn. 
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 België 
 
milieuspecialist 

 
Dit is jouw mening over: 
- de milieuspecialist van de VS: Het maakt je heel erg boos als hij zegt dat de mens niet de schuld is van 

de opwarming van de aarde. Dat is immers bewezen! Je vindt hem maar een oplichter. 
- Straffen als een land teveel vervuilt: Dat vind je een goed idee. Je weet dat als er geen straf op staat, 

toch niemand echt moeite zal doen. 
- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: Dat vind 

je heel goed. De landen die de schuld hebben aan de opwarming van de aarde (zoals België en de VS), 
moeten de andere landen helpen. 

 
Kortom: 
Je wil dat er op de klimaattop oplossingen komen. De voorgestelde maatregelen van Ethiopië en 
Bangladesh vind je een goed idee. 

 
gewone man 

 
Dit is jouw mening over: 
- je eigen minister: Het maakt je heel erg boos dat hij vooral naar de directeur van het bedrijf en naar de 

minister van de VS luistert. Je vindt dat hij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. 
- Straffen als een land teveel vervuilt: Dat vind je een goed idee. Je weet dat als er geen straf op staat, 

toch niemand echt moeite zal doen. 
- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: Dat vind 

je heel goed. De landen die de schuld hebben aan de opwarming van de aarde (zoals België en de VS), 
moeten de andere landen helpen. 

 
Kortom: 
Je wil dat er op de klimaattop oplossingen komen. De voorgestelde maatregelen van Ethiopië en 
Bangladesh vind je een goed idee. 
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directeur bedrijf Dit is jouw mening over: 
- Ethiopië en Bangladesh: Wat zij zeggen vind je niet belangrijk. Zij begrijpen niet dat het eigenlijk niet de 

opwarming van de aarde is dat telt, maar de winsten van een bedrijf. 
- De milieuspecialist van België: Je vindt dat hij erg overdrijft. 
- Straffen als een land teveel vervuilt: heel slecht voor je bedrijf. Zo kan je geen winst maken! 
- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: een heel 

slecht idee. Iedereen moet zijn eigen plan trekken. 
Kortom: 
Het enige wat voor jou telt is dus winst. Die opwarming van de aarde is volgens jou helemaal niet 
zo'n belangrijk probleem. Jij wil kost wat kost vermijden dat er iets gedaan wordt tegen de opwarming 
van de aarde. 

 
minister 

Dit is jouw mening over: 
- De directeur van het bedrijf van België en de VS: Je bent dan wel minister, je gaat vooral met alles 

akkoord wat de directeurs zeggen. 
- Straffen als een land teveel vervuilt: Je wil wel iets doen tegen de opwarming, maar je wil niet verplicht 

worden. Die straffen vind je dus geen goed idee. 
- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: Je vindt 

dat rijke landen zoals België arme landen zoals Ethiopië en Bangladesh moeten helpen. Dit vind je dus 
geen slecht idee. 

Kortom: 
Je wil vooral dat de bedrijven niet gehinderd worden om winst te boeken. Maar je wil Bangladesh en 
Ethiopië wel helpen. 
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 Ethiopië 
milieuspecialist Dit is jouw mening over: 

- De milieuspecialist van de VS: Het maakt je heel erg boos als hij zegt dat de mens niet de schuld is van 
de opwarming van de aarde. Dat is immers bewezen! Je vindt hem maar een oplichter. 

- Straffen als een land teveel vervuilt: Dat vind je een goed idee. Je weet dat als er geen straf op staat, 
toch niemand echt moeite zal doen. 

- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: Dat vind 
je heel goed. De landen die de schuld hebben aan de opwarming van de aarde (zoals België en de VS), 
moeten de andere landen helpen. 

Kortom: 
Je wil dat er op de klimaattop oplossingen komen. De voorgestelde maatregelen van Ethiopië en 
Bangladesh vind je een goed idee. Je wordt echt kwaad als de directeurs van België en de VS over hun 
winsten praten, terwijl er mensenlevens op het spel staan. 

gewone man Dit is jouw mening over: 
- De milieuspecialist van de VS: Het maakt je heel erg boos als hij zegt dat de mens niet de schuld is van 

de opwarming van de aarde. Dat is immers bewezen! En trouwens ... jij zal toch weten dat er de laatste 
tijd minder regen valt dan vroeger. 

- Straffen als een land teveel vervuilt: Dat vind je een goed idee. Je weet dat als er geen straf op staat, 
toch niemand echt moeite zal doen. 

- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: Dat vind 
je heel goed. De landen die de schuld hebben aan de opwarming van de aarde (zoals België en de VS), 
moeten de andere landen helpen. 

Kortom: 
Je wil dat er op de klimaattop oplossingen komen. De voorgestelde maatregelen van Ethiopië en 
Bangladesh vind je een goed idee. Je wil dat de directeurs van België en de VS hun mond houden. 
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directeur bedrijf 

 
Dit is jouw mening over: 
- De milieuspecialist van de VS: Het maakt je heel erg boos als hij zegt dat de mens niet de schuld is van 

de opwarming van de aarde. Dat is immers bewezen! Je vindt hem maar een oplichter. Trouwens, als 
directeur van een landbouwbedrijf weet je maar al te goed dat je vroeger veel meer groenten kon telen 
dan nu, gewoon omdat het niet genoeg regent. 

- De directeurs van België en de VS: Je vindt hen echte misdadigers. Hoe kunnen ze over winst spreken, 
als mensen omkomen van de honger en dorst? 

- Straffen als een land teveel vervuilt: Dat vind je een goed idee. Je weet dat als er geen straf op staat, 
toch niemand echt moeite zal doen. 

- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: Dat vind 
je heel goed. De landen die de schuld hebben aan de opwarming van de aarde (zoals België en de VS), 
moeten de andere landen helpen. 

Kortom: 
Je wil dat er op de klimaattop oplossingen komen. De voorgestelde maatregelen van Ethiopië en 
Bangladesh vind je een goed idee. 
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minister 

Dit is jouw mening over: 
- De minister van de VS: Je bent het niet met hem eens, maar tegelijk wil je toch vooral bevriend met 

hem blijven. 
- Straffen als een land teveel vervuilt: Dat vind je een goed idee. Je weet dat als er geen straf op staat, 

toch niemand echt moeite zal doen. 
- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: Dat vind 

je heel goed. De landen die de schuld hebben aan de opwarming van de aarde (zoals België en de VS), 
moeten de andere landen helpen. 

- Het voorstel van de VS dat iedereen gewoon zijn best doet: Dat vind je niet genoeg. 
Kortom: 
Je wil dat er op de klimaattop oplossingen komen. De voorgestelde maatregelen van Ethiopië en 
Bangladesh vind je een goed idee. Je vindt dat de VS en België hun verantwoordelijkheid niet nemen. 

 
 Bangladesh 
 
milieuspecialist 

Dit is jouw mening over: 
- De milieuspecialist van de VS: Het maakt je heel erg boos als hij zegt dat de mens niet de schuld is van 

de opwarming van de aarde. Dat is immers bewezen! Je vindt hem maar een oplichter. 
- Straffen als een land teveel vervuilt: Dat vind je een goed idee. Je weet dat als er geen straf op staat, 

toch niemand echt moeite zal doen. 
- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: Dat vind 

je heel goed. De landen die de schuld hebben aan de opwarming van de aarde (zoals België en de VS), 
moeten de andere landen helpen. 

Kortom: 
Je wil dat er op de klimaattop oplossingen komen. De voorgestelde maatregelen van Ethiopië en 
Bangladesh vind je een goed idee. Je wordt echt kwaad als de directeurs van België en de VS over hun 
winsten praten, terwijl er mensenlevens op het spel staan. 
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gewone man 

 
Dit is jouw mening over: 
- De milieuspecialist van de VS: Het maakt je heel erg boos als hij zegt dat de mens niet de schuld is van 

de opwarming van de aarde. Dat is immers bewezen! En trouwens ... jij zal toch weten dat er de laatste 
tijd minder regen valt dan vroeger. 

- De directeurs van België en de VS: Je vindt het een echte schande dat zij over winst durven praten 
terwijl er mensenlevens op het spel staan. 

- Straffen als een land teveel vervuilt: Dat vind je een goed idee. Je weet dat als er geen straf op staat, 
toch niemand echt moeite zal doen. 

- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: Dat vind 
je heel goed. De landen die de schuld hebben aan de opwarming van de aarde (zoals België en de VS), 
moeten de andere landen helpen. 

 
Kortom: 
Je wil dat er op de klimaattop oplossingen komen. De voorgestelde maatregelen van Ethiopië en 
Bangladesh vind je 
een goed idee. Je kan het gewoonweg niet geloven dat er zoveel naar de directeurs van België en de VS 
wordt geluisterd. 
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directeur bedrijf 

 
Dit is jouw mening over: 
- De directeurs van België en de VS: Je vindt dat zij alleen maar aan hun eigen winst denken. Je weet dat 

landbouwbedrijven zware verliezen lijden door de opwarming. Het is dus helemaal niet waar dat de 
opwarming niet belangrijk is. 

- Straffen als een land teveel vervuilt: Dat vind je een goed idee. Je weet dat als er geen straf op staat, 
toch niemand echt moeite zal doen. 

- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: Dat vind 
je heel goed. De landen die de schuld hebben aan de opwarming van de aarde (zoals België en de VS), 
moeten de andere landen helpen. 

Kortom: 
Je wil dat er op de klimaattop oplossingen komen. De voorgestelde maatregelen van Ethiopië en 
Bangladesh vind je een goed idee. Je probeert de directeurs van België en de VS te doen begrijpen dat 
landbouwbedrijven door de opwarming van de aarde verlies lijden. 

 
minister 

Dit is jouw mening over: 
- De minister van de VS: Je bent het niet met hem eens, maar tegelijk wil je toch vooral bevriend met 

hem blijven. 
- straffen als een land teveel vervuilt: Dat vind je een goed idee. Je weet dat als er geen straf op staat, 

toch niemand echt moeite zal doen. 
- Vervuilende landen betalen landen die erg te lijden hebben door de opwarming van de aarde: Dat vind 

je heel goed. De landen die de schuld hebben aan de opwarming van de aarde (zoals België en de VS), 
moeten de andere landen helpen. 

- Het voorstel van de VS dat iedereen gewoon zijn best doet: Dat vind je niet genoeg. 
Kortom: 
Je wil dat er op de klimaattop oplossingen komen. De voorgestelde maatregelen van Ethiopië en 
Bangladesh vind je een goed idee. Je vindt dat de VS en België hun verantwoordelijkheid niet nemen. 

 


