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Wereld
Opgave 2  Het einde van de bloeddiamant?
Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 die bij deze opgave horen.
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Gebruik bron 1.
Toon aan dat in de diamantindustrie op twee verschillende schaalniveaus
sprake is van een centrum-periferieverhouding.
Gebruik de kaartbladen DE WERELD.
In zowel Botswana als de Democratische Republiek Congo worden
diamanten gewonnen. Toch is tussen deze twee landen een groot
welvaartsverschil ontstaan.
Beredeneer vanuit de politieke dimensie het ontstaan van dit
welvaartsverschil.
Gebruik bron 2.
Antwerpen, Johannesburg, New York en Tel Aviv zijn altijd al belangrijke
centra in de diamanthandel geweest. De andere drie steden in bron 2 zijn
pas de laatste decennia uitgegroeid tot belangrijke centra in de
diamanthandel.
Geef
 twee redenen waarom de andere drie steden in bron 2 pas de laatste
decennia zijn uitgegroeid tot belangrijke centra in de diamanthandel;
 de reden waarom Johannesburg altijd al een belangrijk centrum in de
diamanthandel is geweest.
Gebruik bron 3.
In deze bron worden afspraken genoemd die een groot aantal landen met
elkaar hebben gemaakt over de diamanthandel.
Geef aan
 waarom inwoners van landen met een grote afzetmarkt bij hun
regering aandrongen op deze afspraken;
 welk politiek voordeel het maken van deze afspraken heeft voor
regeringen van landen als de Democratische Republiek Congo en
Sierra Leone.
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bron 1
De Karowemijn in Botswana Diamanten ontstaan onder hoge druk in
de aardmantel. Ze komen aan het aardoppervlak door
vulkaanuitbarstingen die uiteindelijk zogenaamde kimberlieten vormen.
Deze donkere stollingsgesteenten komen vooral voor in zeer oude
(precambrische) gesteenten.
De Karowemijn in Botswana ligt in de Kalahariwoestijn en is eigendom
van het Canadese mijnbouwbedrijf Lucara Diamond Corp. Deze
multinational heeft wereldwijd nog geen 200 mensen in vaste dienst, maar
in de Karowemijn alleen al werken zo’n 500 contractarbeiders.
In de open mijn wordt springstof gebruikt om gesteente los te maken. De
stenen worden daarna vermalen. De kleinere stenen die daarbij ontstaan
worden ‘gewassen’. De zware diamanten worden daarna gescheiden van
het lichtere gesteente. Met de hand wordt de laatste selectie gedaan. In
de hoofdstad Gaborone wordt de kwaliteit van de diamanten bepaald.
Daarna gaan de ruwe diamanten naar slijpcentra waar ze worden
geslepen. Het slijpen van de diamanten gebeurt in of in de nabijheid van
de centra in de diamanthandel (zie bron 2).
De Karowemijn in Botswana
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bron 2
Vindplaatsen van diamanten en centra in de diamanthandel

bron 3
Bloeddiamanten uitgebannen
De film Blood Diamond (2006),
met in de hoofdrol Leonardo
DiCaprio, speelt tijdens een
burgeroorlog in Sierra Leone in
de jaren negentig van de vorige
eeuw. Rebellen hebben de
controle over gebieden waar
diamanten worden gewonnen.
Van het geld dat de rebellen
verdienen met de verkoop van
‘bloeddiamanten’, kopen ze
wapens.

kapitaalkrachtige regio’s in
Noord-Amerika, Europa en Azië,
maar ook diamant-producerende
landen zoals Sierra Leone en de
Democratische Republiek Congo
hebben toegezegd zich aan deze
afspraken te houden.

Een groot aantal landen heeft in
2002 afspraken gemaakt over de
handel in diamanten. Deze
afspraken houden in dat ruwe
diamanten die verhandeld worden
voorzien moeten zijn van een
certificaat dat garandeert dat de
diamanten niet afkomstig zijn uit
een oorlogsgebied en niet
gebruikt zijn voor het kopen van
wapens. Niet alleen landen in
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