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Opgave 3  De kledingindustrie van Bangladesh 

12 maximumscore 1 
Een goed antwoord bevat een uitleg met het gedrag van Begums baas dat 
volgens Cicero onrechtvaardig gedrag vaak voortkomt uit hebzucht: omdat 
Begums baas een grote bestelling niet wil mislopen heeft hij geen oog voor 
het instortingsgevaar. 

voorbeeld van een goed antwoord: 
Volgens Cicero komt onrechtvaardig gedrag vaak voort uit hebzucht om 
iets te bemachtigen waarnaar men verlangt. Het gedrag van Begums baas 
is onrechtvaardig: hij vreest een bestelling mis te lopen als die niet direct 
geleverd wordt. Daarom moeten de naaisters toch werken in het 
instortende gebouw. Hij wil duidelijk geld verdienen met die order en 
handelt dus uit hebzucht. Het gevaar dat hij had kunnen afwenden (de 
fabriek ontruimen zoals bij het bankfiliaal) laat hij gebeuren en dus handelt 
hij onrechtvaardig. 

13 maximumscore 4 
Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een weergave van de twee vergissingen die Walzer onderscheidt bij

het tot stand komen van lokale distributieve rechtvaardigheid (per juist 
deelantwoord een scorepunt toekennen):  2 
− De vergissing dat de verdeling van sociale goederen niet zo breed 

wordt gedragen als de lokale elites doen voorkomen. 
− De vergissing dat een hoog gewaardeerd goed wordt gebruikt om 

een ander goed in bezit te nemen. 
• een uitleg dat deze twee vergissingen van toepassing zijn op de

situatie in de kledingindustrie van Bangladesh (per juist deelantwoord 
een scorepunt toekennen): 2 
− De onderdrukking van de kritiek van de kledingarbeiders laat zien 

dat de kledingarbeiders zelf niet instemmen met het uitblijven van 
overheidscontroles op de veiligheid van kledingfabrieken. 

− De rijkdom van de fabriekseigenaren geeft hun politieke macht 
waarvan ze zelf profiteren. 
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voorbeeld van een goed antwoord: 
• Volgens Walzer kan lokale distributieve rechtvaardigheid alleen maar

tot stand komen indien deze wordt gedragen door de mensen over wie 
de verdeling gaat.Hierbij kan de vergissing optreden dat de elites het 
doen voorkomen alsof een bepaalde verdeling breed wordt gedragen 
terwijl het eventuele verzet daartegen wordt onderdrukt of onzichtbaar 
is. 
Hierbij kan bovendien de vergissing optreden dat een 
hooggewaardeerd sociaal goed zoals marktsucces wordt gebruikt om 
een ander goed zoals macht in bezit te nemen  2 

• Beide vergissingen zijn van toepassing op de kledingindustrie van
Bangladesh.De onderdrukking van de kritiek op de onveiligheid in de 
fabrieken en het uitblijven van controles door de overheid, laten zien 
dat de kledingarbeiders allerminst instemmen met hun situatie en met 
het feit dat veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd. 
Bovendien laat de belangenverstrengeling in de kledingindustrie van 
Bangladesh zien dat een hoog gewaardeerd goed als eigenaar zijn van 
een kledingfabriek en zodoende leven in rijkdom, gebruikt wordt om 
andere sociale goederen te vergaren zoals politieke macht. Hiervan 
profiteren alleen de fabriekseigenaren 2 

14 maximumscore 2 
Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een uitleg van Singers veroordeling van een volg-de-massa-ethiek:

het gedrag van de massa ontslaat iemand niet van de morele plicht om 
te helpen zoveel hij kan 1 

• een weergave van Singers utilitaristische argument: de weigering tot
het geven van geld heeft tot gevolg dat er een mens in nood sterft 1 

voorbeeld van een goed antwoord: 
• Singer veroordeelt een volg-de-massa-ethiek, waarbij je jezelf ontslaat

van je morele plicht tot helpen omdat anderen ook niet helpen. Het is 
ieders morele plicht om een eerlijk deel van zijn eigen inkomen af te 
staan voor de bestrijding van armoede, ongeacht wat anderen doen 1 

• Singers utilitaristische argument luidt dat de weigering tot het geven
van geld tot gevolg heeft dat er een mens in nood sterft. Het gaat 
Singer om de gevolgen van een handeling. En het niet geven van hulp 
kan een mensenleven kosten 1 
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15 maximumscore 3 
Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een uitleg dat uit Ploumens uitspraken in tekst 6 blijkt dat zij handelt

vanuit het beeld van de global village: zij spreekt over gezamenlijke 
plicht/niet naar elkaar mogen blijven wijzen 1 

• een argumentatie dat Deatons uitspraak in tekst 7 het beeld van de
global village bestrijdt: burgers moeten hun overheid zelf dwingen tot 
het leveren van diensten 1 

• een argumentatie dat Deatons uitspraak in tekst 7 het beeld van de
reddingsboot bestrijdt: Het is niet zo dat we niks kunnen doen/Laat de 
Wereldbank haar kennis delen/Ik denk dat veel landen vooral gebaat 
zijn bij goed advies 1 

voorbeeld van een goed antwoord: 
• Het beeld van de wereld als een mondiaal dorp gaat uit van de

lotsverbondenheid van alle wereldburgers, hetgeen de plicht tot hulp 
met zich meedraagt. De uitspraken van Liliane Ploumen in tekst 6 dat 
het een gezamenlijke plicht betreft om het straatarme Bangladesh te 
helpen en niet naar elkaar te blijven wijzen als het gaat om de 
veiligheid van degenen die voor ons spijkerbroeken en T-shirts maken, 
wijzen erop dat Ploumen ervan uitgaat dat er een lotsverbondenheid 
bestaat tussen ‘ons’ en Bangladesh en dat wij de plicht hebben om te 
helpen 1 

• Deaton bestrijdt in tekst 7 dit beeld van de global village door te stellen
dat overheden door hun burgers zelf gedwongen moeten worden tot 
het leveren van diensten. Kennelijk ziet hij het niet als een 
kosmopolitische plicht om arme landen te helpen, want van bovenaf 
van alles opleggen creëert volgens hem nog geen functionerend 
systeem van onderwijs, zorg, politie, justitie of infrastructuur 1 

• Deaton bestrijdt in tekst 7 bovendien het beeld van de reddingsboot,
dat ervan uitgaat dat rijken in een reddingsboot zitten waarin ze 
onmogelijk alle armen die in het water om hulp roepen, kunnen 
opnemen, omdat ze anders zullen zinken. Deaton bestrijdt dit beeld 
door op te merken dat het niet zo is dat we niks kunnen doen, zoals 
het beeld van de reddingsboot suggereert. Volgens hem kunnen advies 
en delen van kennis wel degelijk iets uitrichten 1 

16 maximumscore 2 
Een goed antwoord bevat de volgende elementen: 
• een uitleg dat Kants kritiek op het kolonialisme opgevat kan worden als

kritiek op de tragedie van de meent: het onrechtmatig toe-eigenen van 
landen tijdens het kolonialisme laat zien dat de verschillen tussen rijk 
en arm niet altijd hebben bestaan zoals Hardin beweert 1 

• een argumentatie dat Kants plichtethiek de tragedie van de meent zou
oplossen met de categorische imperatief in plaats van door te 
redeneren vanuit persoonlijk eigenbelang 1 
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voorbeeld van een goed antwoord: 
• De metafoor van de tragedie van de meent houdt geen rekening met

de oorsprong van armoede. Volgens Hardin heeft de ongelijke 
verdeling tussen rijk en arm altijd bestaan. Volgens Kant is de 
verdeling van welvaart echter gelegen in het kolonialisme, waarin 
landen met geweld werden toegeëigend zonder dat er rekening werd 
gehouden met de oorspronkelijke inwoners. Dit sluit aan bij het 
kritiekpunt op de tragedie van de meent dat de verdeling van arm en 
rijk helemaal niet altijd al heeft bestaan 1 

• Vanuit Kants plichtethiek is het moreel onjuist dat de tragedie van de
meent verloopt zoals Hardin beweert. Volgens Kant moet iedere mens 
handelen vanuit de categorische imperatief. Iedere mens kan vanuit 
redelijke overwegingen vaststellen dat je een ander niet moet aandoen 
wat je niet wil dat jou wordt aangedaan. Volgens deze plicht is het in 
niemands belang, en ook niet in het eigen belang, om de kuddes op de 
meent uit te breiden en op overbegrazing af te stevenen, noch om 
anderen van hun land te beroven 1 

- 4 -




