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Opgave 2  Groot-Brittannië stopt ontwikkelingshulp aan India 

Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen. 

Gebruik bron 1 en atlaskaart 266D. 
Landen die van Groot-Brittannië ontwikkelingshulp ontvangen, zijn vaak 
voormalige koloniën van Groot-Brittannië.  

1p 5 Welk land, dat meer dan 250 miljoen pond heeft ontvangen in 2013, is 
geen kolonie van Groot-Brittannië geweest?  

Voor Indiërs is Groot-Brittannië al decennialang een belangrijke 
migratiebestemming. 

2p 6 Geef  
 een positief gevolg van deze migratie voor de economische 

ontwikkeling van India; 
 een negatief gevolg van deze migratie voor de economische 

ontwikkeling van India. 

Gebruik bron 2. 
1p 7 Geef aan dat de huidige handelsrelatie tussen Groot-Brittannië en India 

niet meer past in de traditionele centrum-periferieverhoudingen. 

In het verleden hebben veel Britse bedrijven hun callcenters en helpdesks 
verplaatst naar India. De laatste jaren halen zij deze werkzaamheden 
vaak weer terug naar Groot-Brittannië. 

2p 8 Geef twee redenen waarom Britse bedrijven dit doen. 

Niet iedereen in Groot-Brittannië was het eens met de beslissing om de 
ontwikkelingshulp aan India stop te zetten (zie bron 2). 

3p 9 Geef  
 een argument vóór het stopzetten van ontwikkelingshulp aan India; 
 twee argumenten tegen het stopzetten van ontwikkelingshulp aan 

India. 
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bron 1 

Top 10 ontvangers ontwikkelingshulp van Groot-Brittannië in 2013  
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bron 2 

Groot-Brittannië stopt ontwikkelingshulp aan India 

Sinds 2015 geeft Groot-Brittannië geen ontwikkelingshulp meer aan India. 
"Onze ontwikkelingssamenwerking moet in toenemende mate gaan over 
handel en het uitwisselen van kennis, niet over hulp." zei de Britse 
staatssecretaris van Internationale Ontwikkeling.  
Groot-Brittannië is de derde investeerder in India en India heeft meer dan 
duizend bedrijven in Groot-Brittannië. De grootste daarvan is het Indiase 
staalbedrijf Tata. Tata is onder andere eigenaar van de Britse 
multinational Jaguar Land Rover Limited. 
Veel Indiërs vonden de beëindiging van de ontwikkelingshulp te vroeg 
komen, maar er waren ook veel Indiërs die het besluit van  
Groot-Brittannië om te stoppen met ontwikkelingshulp om nationalistische 
redenen toejuichten.  
Ook in Groot-Brittannië waren de meningen verdeeld. Sommigen vonden 
het, gezien de economische ontwikkelingen in beide landen, niet meer 
dan logisch de ontwikkelingshulp te stoppen. 
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