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Wereld

Opgave 1 − Demografische ontwikkelingen in Afrika
Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen.
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Stelling: In ontwikkelingslanden ligt het geboortecijfer in steden doorgaans lager
dan op het platteland.
Geef twee argumenten waarmee je deze stelling kunt onderbouwen.
Gebruik bron 1.
Uit de bron blijkt dat het aandeel van Afrika in de wereldbevolking tussen 1950
en 2000 is veranderd. Eén oorzaak hiervoor is het hoge geboorteoverschot in
Afrika zelf.
Geef de andere oorzaak voor de verandering van het aandeel van Afrika in de
wereldbevolking tussen 1950 en 2000.
Gebruik bron 2.
Beargumenteer met behulp van de bron dat de bevolkingsgroei in Kameroen
voorlopig nog groot zal zijn.
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Wereld
Opgave 1  Demografische ontwikkelingen in Afrika
bron 1
Aandeel van werelddelen of landen in de totale wereldbevolking tussen
1900 en 2000
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vrij naar: http://www.visualizingeconomics.com
bron 2
Bevolkingsdiagram van Kameroen in 2007
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vrij naar: http://www.census.gov/ipc/www/idb/
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Opgave 2 − Anders-globalisten
Bestudeer bron 1 die bij deze opgave hoort.

1p

2p

2p

4

5

6

Gebruik bron 1.
Volgens anders-globalisten ‘is een andere wereld mogelijk’ (‘another world is
possible’).
Geef een kenmerk van het logo van het WSF waaruit blijkt dat dit logo de visie
van het WSF ondersteunt.
De opkomst van het anders-globalisme begint aan het eind van de twintigste
eeuw.
Geef twee manieren waarop tijd-ruimtecompressie bijgedragen heeft aan het
ontstaan van de anders-globalisme beweging.
Gebruik bron 1.
Westerse nationale overheden hebben een grote rol gespeeld in
internationalisering en globalisering sinds de koloniale tijd. Hun rol is echter
afgenomen in de afgelopen veertig jaar. Op het World Economic Forum komen
dan ook niet alleen regeringsleiders.
Welk soort organisaties heeft deze leidende rol van westerse nationale staten
overgenomen?
Op welke manier heeft dit de rol van nationale staten in de globalisering
verkleind?

▬ www.havovwo.nl

-3-

www.examen-cd.nl ▬

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2010 - I
havovwo.nl

Opgave 2  Anders-globalisten
bron 1
Het WSF en het WEF

another world is possible
Wereld Sociaal Forum (WSF)
Het WSF werd in 2000 opgericht door een groep anders-globalisten en
vertegenwoordigers van Braziliaanse niet-gouvernementele organisaties. Het
WSF is een jaarlijkse bijeenkomst waar een kleine honderdduizend andersglobalisten onder de slogan ‘een andere wereld is mogelijk’ alternatieven voor
de huidige globalisering bespreken. Anders-globalisten vormen een
internationale beweging van mensen die een andere vorm van globalisering
willen. Milieu, armoede, mensenrechten en de macht van het bedrijfsleven zijn
belangrijke thema’s voor de anders-globalisten. Het WSF wil mondiale
proteststrategieën ontwikkelen tegen globalisering. De eerste drie edities van
het WSF vonden plaats in de thuishaven van het WSF: Porto Alegre in Brazilië.
In 2004 werd het forum georganiseerd in het Indiase Mumbai. In 2005 werd
besloten het forum op te splitsen in drieën en tegelijkertijd een forum te
organiseren in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Wereld Economisch Forum (WEF)
Het WEF is een jaarlijkse bijeenkomst van een selecte groep ondernemers,
politici en wetenschappers die onder het motto ‘ondernemen voor het mondiale
publieke belang’ economische en politieke kwesties bespreekt. Sinds de
oprichting in 1971 wordt het WEF gehouden in het Zwitserse ski- en kuuroord
Davos. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, worden op het WEF
niet alleen strikt economische zaken besproken. Op de editie van 2005
verdrongen de wereldleiders zich om voorstellen te doen om problemen als aids,
de schuldenlast van arme landen en klimaatverandering aan te pakken.
vrij naar: De Grote Globaliseringsgids, van aandeelhouder tot Zapatista,
E. Nieuwenhuis, 2005
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Opgave 3 − Wereldsteden in de Verenigde Staten
Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen.
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Gentrification heeft in een aantal wijken in New York geleid tot toenemende
sociale tegenstellingen of sociale polarisatie.
Wat is gentrification?
Waarom leidt gentrification soms tot toenemende sociale tegenstellingen of
sociale polarisatie?

8

Gebruik de bronnen 1 en 2.
Beredeneer waarom projectontwikkelaars veel winst denken te kunnen maken in
wijken als Cooper Village en Stuyvesant Town.

9

New York is een echte wereldstad. Ook het niet ver van New York gelegen
Washington is te beschouwen als een wereldstad.
Geef twee redenen waardoor het mogelijk is dat op een dergelijke korte afstand
van elkaar twee wereldsteden zijn gelegen.
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Opgave 3  Wereldsteden in de Verenigde Staten
bron 1
Ligging van de wijken Cooper Village (1) en Stuyvesant Town (2) op
Manhattan Island, New York City

vrij naar: www.mapsofworld.com/usa
bron 2
Cooper Village en Stuyvesant Town
In de wijken Cooper Village en Stuyvesant Town op Manhattan Island staan
woontorens, met zo’n 110 gebouwen en in totaal ruim 11.000 flats. Het gaat om
een gebied tussen het financiële centrum van Downtown Manhattan en de
kantoren van Midtown. De huurcontracten van de appartementen in deze wijken
worden niet verlengd. De oorspronkelijk goedkope, gesubsidieerde woningen
worden door particuliere projectontwikkelaars gekocht, opgeknapt en tegen
marktconforme prijzen opnieuw verhuurd.
vrij naar: Van Weesep, Van Aalst & Van Melik, Geografie, april 2008
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