
Handel

We zijn na China de grootste economie van 
de wereld. In 19 van onze landen hebben 

we dezelfde munt.

Leger

Jonge mannen moeten in ons land verplicht 
het leger in om te vechten tegen 

Bestuur

Wij hebben een president die gekozen is 
door het volk. Maar verkiezingen gaan hier 

niet eerlijk.

Leger

Wij hebben geen eigen leger.  
De legers van onze landen werken 

wel samen.

Bestuur

We zijn 27 landen die met elkaar 
samenwerken. We hebben een parlement 

dat gekozen wordt.

Handel

Wij hebben veel gas en olie die we 
verkopen aan landen. Door de oorlog kopen 

steeds minder mensen gas en olie.

Bestuur

We hebben een president die ook 
secretaris-generaal van de enige politieke 
partij is. De president kan zo lang hij wil 

president blijven.



Bestuur

Wij hebben een parlement dat gekozen 
wordt door het volk. We hebben ook een 
koning, maar die heeft niet veel macht.

Leger

Ons land heeft kernraketten. 
Onze leider laat graag zien hoe sterk ons 

leger is door raketten af te vuren.

Bestuur

We zijn een dictatuur.
De leider van ons land heeft alle macht.

Leger

Wij hebben een heel sterk en modern leger 
en willen Taiwan veroveren.

Handel

Onze haven is de grootste in Europa. 
Wij voeren als klein land handel met 

allerlei landen in de wereld.

Leger

We hebben een klein leger dat 
bestaat uit beroepssoldaten. Wij gebruiken 

ons leger vooral om te helpen bij 
internationale vredesmissies.

Handel

Ons land is arm en voert bijna geen 
handel met andere landen. 

Alle bedrijven zijn van de overheid.

Handel

We zijn een heel groot land met de 
meeste handel ter wereld. We exporteren 

veel goederen naar andere landen.



Jullie zijn Noord-Korea.
Noord-Korea is een dictatuur. Alle bedrijven zijn van de staat. 
Noord-Korea is geen rijk land, maar geeft wel veel geld uit aan 
het leger. Jullie leider laat graag zijn raketten zien.

Jullie zijn Nederland. 
Nederland is een democratie. Nederland heeft ook een koning. 
Nederland is een klein land dat veel handel voert met andere 
landen. Nederland werkt voor vredesmissies samen met de 
legers van andere landen. 

Jullie zijn Rusland.
Rusland noemt zich een democratie, maar de president is niet 
met eerlijke verkiezingen gekozen. Rusland verkoopt veel gas en 
olie aan allerlei landen. In februari 2022 is Rusland Oekraïne 
binnengevallen. Veel Russische mannen krijgen een oproep om 
het leger in te gaan.

Jullie zijn de Europese Unie.
De Europese Unie bestaat uit 27 landen die samen beslissingen 
nemen. Er is een Europees parlement, een soort Tweede Kamer 
van Europa, en er is een Europese Commissie, dat zijn een soort 
ministers. De Europese Unie drijft veel handel met andere 
landen. Het is een van de grootste economieën van de wereld. 
Jullie hebben geen eigen leger. Landen van de Europese Unie 
werken wel samen.

Jullie zijn China.
Jullie president is in 2022 herkozen voor 5 jaar door zijn partij. 
Er zijn geen democratische verkiezingen, want er is maar 1 
partij. Als jullie partij dat wil, kan hij zo lang hij wil president 
blijven. Veel spullen die je in de winkel kunt kopen, worden in 
China gemaakt. China heeft een groot leger. China vindt dat 
Taiwan bij China hoort.


