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Opgave 2 − Groot-Brittannië stopt ontwikkelingshulp aan India
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Ethiopië
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• Juiste positieve gevolgen zijn:
− De Indiase migranten sturen geld terug naar India.
− Remigranten nemen kennis uit Groot-Brittannië mee terug naar
India.
• Juiste negatieve gevolgen zijn:
− Relatief veel hoogopgeleide Indiërs verlaten India (braindrain).
− De relatief rijke Indiërs verlaten India.
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Uit het antwoord moet blijken dat bedrijven uit een perifeer / voormalig
koloniaal land, eigenaar zijn geworden van bedrijven uit een centrumland
(terwijl dat in de traditionele centrum-periferieverhoudingen juist andersom
was).
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Juiste redenen zijn:
− Het verschil tussen de lonen in Groot-Brittannië en India is minder
groot geworden.
− De afhandeling van vragen / administratie / serviceverlening is
efficiënter / beter wanneer dit in het eigen land gebeurt.
− In Groot-Brittannië zijn regio’s met een relatief hoge werkloosheid.
per juiste reden
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• Juiste argumenten vóór het stopzetten van ontwikkelingshulp zijn:
− Door handel / investeringen / uitwisselen van kennis zal meer geld
naar India stromen dan door ontwikkelingshulp.
− India is inmiddels in staat om zelf tot ontwikkeling te komen.
− Groot-Brittannië kan door te besparen op ontwikkelingshulp in
eigen land achtergebleven regio’s (financieel) ondersteunen.
• Juiste argumenten tegen het stopzetten van ontwikkelingshulp zijn:
− De allerarmsten in India profiteren niet van de economische
ontwikkeling (en zijn voor bijvoorbeeld onderwijs / gezondheidszorg
afhankelijk van ontwikkelingshulp).
− De economische verschillen tussen Groot-Brittannië en India zijn
nog steeds groot.
− Het grote welvaartsverschil tussen Groot-Brittannië en India is
mede een gevolg van de politiek-historische relaties tussen deze
twee landen en Groot-Brittannië heeft een verantwoordelijkheid om
een voormalige kolonie te helpen.
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Opmerking
Aan elk juist tegenargument 1 scorepunt toekennen.
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