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Vraag

Antwoord

Scores

Opgave 5 Zal armoede in de wereld snel verdwijnen?
19

maximumscore 2
een juist antwoord bevat:
• een beschrijving van de evolutionistische theorieën met de conclusie
dat de armoede in ontwikkelingslanden zal afnemen
• gegevens uit tekst 6 die overeenkomen met de evolutionistische
theorieën
voorbeeld van een juist antwoord:
• Evolutionistische theorieën komen overeen met de voorspelling van
Mahbubani.
Deze theorieën gaan er van uit dat arme staten zich ontwikkelen
volgens een patroon van geleidelijkheid en zich gaan moderniseren,
een proces dat rijke staten al hebben afgelegd. / De traditionele
economie van ‘arme’ landen zal geleidelijk veranderen in een moderne
markteconomie. Als de economische ontwikkeling ver genoeg is, zal dit
eveneens leiden tot minder armoede
• Mahbubani gaat er vanuit dat steeds meer samenlevingen zich
ontwikkelen in de richting van een moderne samenleving met een grote
middenklasse. Hij verwacht dat die middenklasse flink zal groeien wat
een enorme verheffing van een substantieel deel van de mensheid is.
De armoede in de wereld zal flink dalen (r. 38-47). / Hij verwacht dat
de wereld beter wordt door de moderne wetenschap, de rede en de
vrijemarkteconomie (r. 56-63)
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Vraag

20

Antwoord

Scores

maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
• twee kenmerken van liberale theorieën van internationale betrekkingen
(per kenmerk 1 scorepunt)
• per kenmerk een bijbehorend gegeven uit tekst 6 (per gegeven
1 scorepunt)
voorbeeld van een juist antwoord:
• De uitspraken van Mahbubani in tekst 6 komen overeen met liberale
theorieën over internationale betrekkingen.
(kenmerk 1) Deze theorieën gaan in tegen het idee dat oorlog tussen
staten een natuurlijk gegeven is / dat oorlogen tussen staten op een
rationale afweging berusten
• gegevens uit tekst 6: De meest escalerende vorm van conflicten is
oorlog tussen staten, die volgens Mahbubani steeds meer een
zeldzaamheid is (r. 31-32)
• (kenmerk 2) En liberale theorieën benadrukken dat internationale
samenwerking wenselijk is als het bijdraagt aan vooruitgang, vrede en
welvaart. / Staten zullen eerder op zoek gaan naar samenwerking dan
naar conflict.
• gegevens uit tekst 6: Wat betreft het belang van samenwerking
verwijst Mahbubani naar de verwevenheid van landen met een web
van internationale organisaties (r. 63-65) / naar de EU. Hij vindt de EU
een voorbeeld voor de rest van de wereld (r. 90-97)

21

maximumscore 4
een juist antwoord bevat:
• de positiemethode met uitleg en bijbehorende gegevens uit tekst 6
• de methode van inventarisatie van machtsbronnen met uitleg en
bijbehorende gegevens uit tekst 6
voorbeeld van een juist antwoord:
• De positiemethode: een staat heeft macht als deze posities bekleedt in
verschillende internationale organisaties en netwerken
• gegevens uit tekst 6: De westerse landen bepalen wie hoofd worden
van internationale instituties als IMF en de Wereldbank (r. 102-105) /
zijn in de Veiligheidsraad oververtegenwoordigd (r. 113-119)
• Methode van inventarisatie van machtsbronnen, -middelen waarover
staten beschikken: zowel een sterke economie als omvang van leger
zijn machtsbronnen
• gegevens uit tekst 6: De VS raakt haar economische toppositie kwijt
(r. 124-143). Daarbij blijkt een sterk leger niet voldoende om een
sterke positie te behouden
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