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Opgave 5 Zal armoede in de wereld snel verdwijnen?
Bij deze opgave hoort tekst 6 uit het bronnenboekje.
Inleiding
De economische crisis heeft veel landen in de wereld geraakt. Volgens de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is
de inkomensongelijkheid in veel landen toegenomen, waarbij de rijkste
10% van de bevolking 9,5 keer zo veel verdient als de armste 10%. Deze
ongelijkheid zal in de toekomst blijven toenemen.
Kishore Mahbubani uit Singapore is positiever en verwacht dat de wereld
afstevent op een nieuwe beschaving, waarin de middenklasse groeit. In
tekst 6 lees je een gedeelte van een interview met hem. Hij vraagt zich af
waarom het Westen zo pessimistisch is. Hij is ervan overtuigd dat de
armoede in de wereld zal verdwijnen.

2p

4p

19

20

Lees de regels 1 tot en met 71 van tekst 6.
Er zijn twee groepen theorieën die uitspraken doen over de verschillen
tussen arm en rijk binnen (ontwikkelings)landen en over de verschillen in
ontwikkeling tussen rijke landen en ontwikkelingslanden. Deze groepen
theorieën zijn: evolutionistische theorieën en afhankelijkheidstheorieën.
Mahbubani is optimistisch over de toekomst in de wereld: de armoede zal
wereldwijd sneller verdwijnen dan gedacht.
Leg uit met welke groep theorieën de voorspelling van Mahbubani in
tekst 6 overeenkomt, met de evolutionistische theorieën of met de
afhankelijkheidstheorieën.
Gebruik in je antwoord gegevens uit de regels 1 tot en met 71 van tekst 6
en de beschrijving van de gekozen groep theorieën.
Gebruik de regels 1 tot en met 97 van tekst 6.
Er bestaan verschillende groepen theorieën die het gedrag van staten ten
opzichte van elkaar beschrijven en verklaren, onder andere liberale en
realistische theorieën.
Leg uit met welke groep theorieën de uitspraken van Mahbubani in de
regels 1 tot en met 97 van tekst 6 overeenkomt, met de liberale of met de
realistische theorieën.
Gebruik in je antwoord gegevens uit het tekstgedeelte en twee kenmerken
van liberale of realistische theorieën.

- www.havovwo.nl

-1-

- www.examen-cd.nl

Eindexamen vwo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II
-

havovwo.nl

4p

21

De machtsverhoudingen die er tussen staten bestaan kunnen op
verschillende manieren beschreven worden. Eén van de manieren is de
besluitvormingsmethode.
In de regels 98 tot en met 143 van tekst 6 zijn twee andere methoden te
herkennen om de machtsverhoudingen tussen staten te beschrijven.
Leg uit welke twee andere methoden te herkennen zijn in de regels 98 tot
en met 143 van tekst 6.
Verwijs per methode naar gegevens uit dit tekstgedeelte.
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Opgave 5 Zal armoede in de wereld snel verdwijnen?
tekst 6
‘Wees optimistisch: de middenklasse groeit snel’
De somberheid in het Westen over de crisis is onzin. Armoede in de wereld
verdwijnt sneller dan gedacht.
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De wereld, althans het westerse
deel, is in mineur. Het worstelt met
een van de zwaarste economische
crises sinds de Tweede Wereldoorlog, vreest moslimextremisme,
voelt de dreiging van terrorisme en
kernwapens. Aan Kishore Mahbubani
(1948), voormalig VN-ambassadeur
van Singapore en decaan van de Lee
Kuan Yew School of Public Policy, is
die somberheid niet besteed. In zijn
nieuwste boek Naar één wereld is hij
opvallend optimistisch. Volgens de
hoogleraar (…) stevent de mensheid
af op een nieuwe mondiale beschaving. Daarin zullen landen vreedzaam samenleven en burgers een
behoorlijk bestaan kunnen opbouwen.
Vanwaar dat vertrouwen in de
toekomst?
“Voor 88 procent van de wereld – 12
procent van de wereldbevolking
woont in het Westen – waren de
afgelopen dertig jaar de beste jaren
in twee eeuwen. De 1,3 miljard
Chinezen hebben geen betere jaren
gekend dan de laatste decennia. Ook
India heeft verbazingwekkende
economische groei doorgemaakt.”
“Grote oorlogen tussen staten zijn
een uitstervend fenomeen.
Terrorisme heeft dramatische
effecten - de bommen in Boston
jagen schrik aan - maar het aantal
doden is beperkt. Het aantal slachtoffers van allerlei soorten geweld
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neemt af.” “De doelstelling van de
Verenigde Naties om de armoede in
de wereld voor 2015 te halveren zal
worden overtroffen. Overal wordt de
middenklasse groter. In Azië behoren
500 miljoen mensen tot de middenklasse. In 2020 is dat aantal
gestegen tot 1,7 miljard. Dat is een
enorme verheffing van een substantieel deel van de mensheid.
Daarom vraag ik mij af: waarom is
het Westen zo pessimistisch?”
In uw boek omschrijft u de
vooruitgang als ‘een roltrap van de
rede’. Zit de geschiedenis in een
opgaande lijn?
“Ik geloof niet dat er een rechte lijn
omhoog is. Er zijn crises, inzinkingen. Maar de wereld wordt beter
omdat er overeenstemming ontstaat
over gedeelde normen. We accepteren de moderne wetenschap.
Mensen worden redelijker in het
oplossen van problemen. Steeds
meer samenlevingen geloven in de
vrijemarkteconomie. Steeds meer
landen raken verweven in een web
van internationale organisaties. Het
sociale contract tussen degene die
regeert en degene die wordt
geregeerd is veranderd. Mubarak
dacht dat hij Egypte eeuwig kon
besturen. Zie wat er met hem is
gebeurd.”
(…)
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Volgens u groeien landen naar
elkaar toe. Maar er ontstaan
telkens nieuwe spanningsvelden.
Neem de relatie tussen China en
zijn buurlanden, de kloof tussen
het Westen en de islamitische
wereld. Ook in Europa nemen de
tegenstellingen toe. Dat kunt u
toch niet negeren?
(…) “Er zijn mondiale
tegenstellingen, waaronder die
tussen de VS en China, tussen de
islam en het Westen, tussen het
Westen en ‘de rest’, tussen mondiale
en nationale belangen. Die zullen
niet in een dag verdwijnen. Maar ik
vertrouw erop dat ze in de meeste
gevallen niet leiden tot grote
conflicten. De Europese Unie is een
verbazingwekkend instituut. De kans
dat er oorlog uitbreekt tussen
Europese staten is nihil. Dat is een
prestatie die de Europese landen
vanzelfsprekend vinden, maar die
een inspiratie vormt voor de rest van
de wereld.”
(…)
Blijft het feit dat u hard oordeelt
over het Westen. Waarom?
“Omdat het Westen de wereld nog
altijd domineert, zonder dat toe te
geven. Het is nog steeds regel dat
het hoofd van het IMF een
Europeaan moet zijn en het hoofd
van de Wereldbank een Amerikaan.
Bij de G20 werd in 2009 gezegd dat
die organisaties moesten worden
geleid door personen die op hun
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verdiensten worden beoordeeld. Wat
gebeurde er toen Strauss-Kahn in
moeilijkheden kwam? Meteen werd
een Fransman vervangen door een
Franse vrouw. Het Westen heeft 12
procent van de wereldbevolking en
60 procent van de permanente zetels
in de Veiligheidsraad. Dat is absurd.
Dat weerspiegelt de wereld zoals die
was in 1945. Dat moet het Westen
opgeven.”
Hoelang blijven de VS politiek en
militair nummer één nadat ze hun
economische koppositie zijn
kwijtgeraakt?
“De VS zullen hun toppositie in de
mondiale economie verliezen in
2017. China heeft van de Sovjet-Unie
geleerd dat je in moeilijkheden komt
als je een sterk leger en een zwakke
economie hebt. Een sterke economie
is belangrijker dan een sterk leger.”
“Het was absurd dat Amerika na de
Koude Oorlog meer uitgaf aan
defensie dan de rest van de wereld
bij elkaar. Die arrogantie leidde tot de
invasie in Irak. George Bush heeft
een grote bijdrage geleverd aan de
wereldvrede door te laten zien dat
zelfs een land dat zoveel uitgeeft aan
defensie niet in staat was de
bezetting van een klein land als Irak
tot een succes te maken. China en
India hebben daaruit hun les
getrokken.”

bron: de Volkskrant, 27 april 2013
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