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Deze editie van EEN WERELDWIJDE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID is een proefversie en is niet
bedoeld voor verspreiding door recensenten. De auteurs verzamelen en overwegen graag suggesties voor
het boek van de focusgroepdocenten en de leerlingen die momenteel aan het werk zijn in de 12 landen
die deel uitmaken van het project Get Up and Goals.

De tekst werd geproduceerd in het kader van het Europese project Get up and goals, Global education
time: a international network of learning and active schools for Sustainable Development Goals.
Het project heeft als doel de implementatie te ondersteunen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die
zijn vastgelegd in de VN-agenda 2030 op scholen in 12 Europese landen. Het wordt gecoördineerd door de
NGO CISP * (Rome, Italië) en wordt gefinancierd door de Europese Unie.

* Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) - International Committee for the
Development of Peoples is een niet-gouvernementele organisatie (NGO), opgericht in 1983 met het
hoofdkantoor in Rome, Italië. CISP heeft door samenwerking met vele lokale actoren, zowel overheids- als
particuliere, humanitaire hulp-, rehabilitatie- en ontwikkelingsprojecten geïmplementeerd in meer dan 30
landen in Afrika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, Azië en Oost-Europa. In Italië en de lidstaten van de
Europese Unie bevordert CISP initiatieven gericht op mondiaal burgerschapsonderwijs; het vecht tegen
educatieve armoede, voor sociale integratie en een versterking van de rol van diaspora in de ontwikkeling
van hun land
(Www.developmentofpeoples.org)
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VOORWOORD:
DE LANGE GESCHIEDENIS
VAN EEN MONDIALE TEKST
“The education of the future should teach an ethics
of planetary understanding”.
Edgar Morin, Seven complex lessons in education for the future

Dit handboek is voortgekomen uit het harde werk van veel verschillende

mensen over de hele wereld. Er zijn verschillende redenen waarom we de
geschiedenis van de mensheid als een mondiaal verhaal verteld hebben.
Wetenschappers, docenten, onderwijsexperts, culturele organisaties en
denkers van over de hele wereld kwamen samen om de belangrijkste
ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis te bespreken, met hulp van
NGOs (niet-gouvernementele organisaties) en verschillende Europese
partners die werkten aan onderwijsprojecten over mondiaal burgerschap.
In samenwerking met deze partijen ontstond de wens om de heldere
feiten die voortkwamen uit wetenschappelijk onderzoek te combineren
met een verhaallijn over de verbondenheid van de hele mensheid. Uit
deze vruchtbare grond groeide ons project: “Get up and goals! Global
Education Time: an international network of learning and active schools
for SDGs,” met subsidie van de Europese Commissie en ondersteuning van
CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli), een NGO met
hun hoofdkantoor in Rome, Italië. Dat maakte ook dit handboek mogelijk.
Dankzij die steun konden we dit project ook testen in middelbare scholen
in 12 Europese landen (Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Ierland,
Italië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en het Verenigd
Koninkrijk) met dezelfde lesmaterialen en cartografische middelen.
Dit handboek is een hulpmiddel binnen een breder programma waarin
de methodes en principes van onderwijs over mondiaal burgerschap
gecombineerd worden met de duurzame ontwikkelingsdoelen van
de V.N. zodat deze onderwerpen opgenomen kunnen worden in het
curriculum. Het Get up and goals! project concentreert zich op de
duurzame ontwikkelingsdoelen die te maken hebben met goed onderwijs
voor iedereen (doel 4.7) en met de grote problemen rond gender en
internationale ongelijkheid, klimaatverandering en mondiale migratie. Het
doel van het lesmateriaal dat hieruit voortkomt is om ethnocentrisme
te vermijden en leerlingen in staat te stellen specifieke kwesties in een
bredere mondiale context te plaatsen.
Hoe kan dit handboek het best gebruikt worden?
De 12 Europese landen hebben verschillende scholen en culturen. Deze
verschillen vormden de basis voor dit handboek: het doel was om een
flexibel hulpmiddel te maken dat docenten aan hun situatie kunnen
aanpassen. Het was gebaseerd op het idee dat Edgar Morin ook al
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uitdrukte in het boek Seven Complex Lessons in Education for the Future:
het onderwijs van de toekomst moet begrip creëren voor de hele planeet.
Dit handboek is flexibel genoeg om gebruikt te worden als het
lesboek voor geschiedenis of als een hulpmiddel: grote delen van de
tekst kunnen een ander lesboek aanvullen bij het bespreken van veel
verschillende geschiedkundige kwesties. Dit zijn kwesties als de rol van
klimaatverandering in grote historische veranderingen, de opkomst van
internationale ongelijkheid of de rol van vrouwen door de geschiedenis en
in verschillende sociale systemen. Het boek is ingedeeld op een manier die
docenten in staat stelt het educatieve deel te scheiden van het historische
verhaal (de grote kolom aan de rechterkant van elke pagina). Docenten
kunnen het educatieve deel gebruiken om hun lessen voor te bereiden,
terwijl het verhaal bedoeld is voor de leerlingen; het bevat afbeeldingen,
landkaarten en ideeën voor projecten over bepaalde onderwerpen die
in de les of thuis uitgevoerd kunnen worden. De kaarten en infographics
kunnen los van de tekst gebruikt worden of op een scherm geprojecteerd
worden om de informatie in de lessen te verduidelijken.
Hoe dit handboek of de losse onderdelen ook gebruikt worden, het is
belangrijk te onthouden dat het ontwikkeld is om verdieping te bieden
op het gebied van geschiedkundige en vakoverstijgende vaardigheden die
belangrijk zijn om onze mondiale maatschappij te begrijpen en erin te
kunnen functioneren. Het gaat hier om competenties als het begrijpen
van de wisselwerking tussen tijd en afstand op verschillende schalen,
de verbinding tussen het verleden en het heden en de niet-lineaire
ontwikkeling van de geschiedenis. Lezers worden geconfronteerd met
nieuwe en verschillende standpunten. Deze vaardigheden worden verder
omschreven in de introductie van de onderwijsactiviteiten. Iedere docent
die dit boek gebruikt, wordt aangemoedigd om deze vaardigheden op
te nemen in hun einddoelen bij het opstellen van hun lesplannen. Deze
introductie geeft hopelijk weer dat dit lesboek een van de belangrijkste
hulpbronnen is van dit educatieve project, dat onderwijsmethoden en
lesmateriaal wil innoveren. Dit boek is geschikt voor een mondiale en
open samenleving die aandacht heeft voor de rechten van alle mensen
en levende wezens. We vertrouwen erop dat dit geschiedenisboek een
waardevolle toevoeging en bron van inspiratie is voor alle docenten die
de uitdaging aan willen gaan om nieuwe lesmethodes te verkennen, zodat
hun leerlingen meer leren over de complexiteit van de wereld.
We hopen dat je dit boek met plezier zult lezen!

Giordana Francia en Massimiliano Lepratti - CISP

1870
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INTRODUCTIE
OP HET BOEK

There is no planet B

Stel je voor dat dit de eerste geschiedenisles van het jaar is. Je denkt

waarschijnlijk nog aan je vakantie, de leuke dingen die je gedaan hebt en
de tijd die je verspild hebt. Misschien ben je veel buiten geweest, heb je
stripboeken en tijdschriften gelezen, met je familie en vrienden gekletst,
naar het strand of een meer geweest, boeken gelezen of gesport.
Misschien ben je een van de velen die de zomervakantie met hun ouders
hebben doorgebracht. Je hebt jezelf misschien afgevraagd “Waarom
kan het leven niet altijd zo zijn? Waarom kunnen mijn ouders niet altijd
zoveel tijd met mij doorbrengen? Gewoon ontspannen, spelen, lezen of
dansen? We hebben maar één leven op deze wereld, dus waarom zijn
we de meeste tijd alleen maar aan het werk?” Deze vragen zijn moeilijk
te beantwoorden. 150 jaar geleden waren er nog maar weinig scholen en
er zijn nu nog steeds kinderen die niet naar school kunnen. De meeste
mensen moeten de hele dag werken of hebben het heel zwaar omdat
ze geen baan en geen inkomen hebben. Zij kunnen niet een keer per jaar
vakantie nemen. Sommige dingen die jij normaal vindt, zoals naar school
gaan, of het hele jaar doorwerken met af en toe een vakantie, zijn niet
overal en voor iedereen normaal. Vroeger in onze geschiedenis was het
ook anders. Altijd werken is niet normaal, want we hebben maar één
leven om van deze wereld te genieten. De wereld waarin we nu leven is
voortgekomen uit alles dat mensen over de afgelopen tienduizenden jaren
gedaan hebben, zowel grote en belangrijke dingen als kleine en alledaagse
dingen. Deze handelingen hebben het verhaal van onze geschiedenis
vormgegeven. Dit boek wil een aantal van die processen beter uitleggen.
In dit boek staat een verhaal, of eigenlijk een aantal verhalen. Het eerste
verhaal gaat over het ontstaan van dit boek zelf.
Het boek dat je nu leest is het resultaat van een lang proces van nadenken,
produceren, organiseren, netwerken, en nog veel meer handelingen van de
mensen die dit opmerkelijke project tot leven wilden wekken. Dit boek
gaat over jouw geschiedenis, onze geschiedenis. Het staat niet vol met de
namen van koningen, datums en gebeurtenissen die je waarschijnlijk over
een paar maanden alweer vergeten bent. Dit is niet de geschiedenis van
jouw land, want landen zijn een hele nieuwe politieke ontwikkeling. De
geschiedenis van één land geeft geen duidelijk beeld van de geschiedenis
van de mensheid op deze planeet. Dit boek vertelt een ander verhaal; een
verhaal over de planeet waarop je geboren bent en leeft. Het is een verhaal
over de Aarde en de mensen die hier geleefd hebben. Het gaat vooral
over de fascinerende en vaak ingewikkelde verhouding tussen mensen.
Dit boek is geschreven door twee mensen met een specifieke blik op de
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geschiedenis en wat ons verhaal betekent. Het is één van de vele mogelijke
perspectieven en we willen graag dat je het hoort. Als je het uitgangspunt
van één auteur goed begrijpt, wordt het makkelijker om er kritisch naar
te kijken en je eigen blik op de geschiedenis te ontwikkelen. Kennis is niet
individueel; het komt altijd voort uit samenwerking. We hopen dat jouw
klas het leuk gaat vinden om met dit boek te werken. Je kan het zien als
het logboek van een lang, gezamenlijk avontuur door dit schooljaar. Vraag
jezelf eerst af wat geschiedenis voor jou betekent en wat je hoopt te
leren van een boek over de geschiedenis van de mensheid.
1. Waarom geschiedenis?
Geschiedenis is meer dan een lijstje gebeurtenissen uit een bepaalde
plaats en tijd. Dit is geen verzameling oude feiten uit het verleden. Dit is
geen verhaal over keizers en koningen, hun dood, hun afstammelingen en
hun regeringstijd. Dit is geen tijdsbalk met een hoop datums. Geschiedenis
heeft meer betekenis voor ons. De geschiedenis is een verhaal over ons
verleden als mensen die een leven voor zichzelf hebben opgebouwd
op Aarde. Het is een blik op de transformatie van een mensenleven, van
de eerste sporen die we hebben teruggevonden tot verhalen over een
mogelijke toekomst. De geschiedenis is waargebeurd: het is een verhaal
over echte gebeurtenissen. Toch komt er een hoop inbeeldingsvermogen
bij kijken: we stellen ons voor wat er misschien gebeurd is. De geschiedenis
is een avontuurlijke reis door een onbekend gebied dat vaak ver weg is en
waar we niet alles van weten. De geschiedenis is ook een verhaal over het
heden en hoe we hier terecht gekomen zijn. Nadenken over ons verleden
helpt ons keuzes maken voor de toekomst en de wereld te veranderen.
Wij zien de geschiedenis als een kompas. Om over de oceaan van tijd te
varen, hebben we een kompas nodig om de route uit te stippelen van
ons planeetschip, dat bemand wordt door de 100 miljard mensen die
in het verleden op onze planeet geleefd hebben. Mensen geven vorm
aan hun eigen geschiedenis, maar worden hierin beïnvloed door de
omstandigheden die in het verleden gecreëerd zijn. Heeft ieder mens
evenveel invloed op de geschiedenis? Denken we dat iedereen dezelfde
kansen had om te beslissen hoe ze hun leven wilden leiden? Natuurlijk niet.
Meestal bepaalt een klein deel van de mensheid hoe de samenleving er
voor iedereen uitziet. Wij vinden dat het zo niet hoort; dit is niet natuurlijk
of vanzelfsprekend. Dit boek beschrijft het verhaal van de ongelijkheid
tussen de heersers en de mensen die beheersd werden. Het gaat vaak
over de beslissingen van een kleine groep mensen die geleid hebben tot
de wereld zoals we die nu kennen. We vertellen ook de verhalen van
de meerderheid van de mensheid, die de wereld veranderde door deze
overheersing te accepteren, weigeren, of zich ertegen te verzetten. Al
deze acties en reacties maken onderdeel uit van onze geschiedenis en
de processen die de wereld veranderd hebben. Eeuwen of millennia later
vertellen of reconstrueren we die verhalen nog steeds.

1870
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2. Waarom praten we over de geschiedenis van de mensheid?
Het klinkt misschien raar om een Italiaan een mens uit Zuid-Europa te
noemen of een Chinees een mens uit Azië. We zijn er zo aan gewend om
ons te identificeren met onze nationaliteit dat we vergeten dat dit een
sociale constructie is – een hele recente. Maar als we dit doen, vergeten
we ook wat iedereen op Aarde met elkaar gemeen heeft. De mensheid
vertelt haar levensverhaal en dat verhaal heeft een lang verleden. Mensen
hebben zich bijvoorbeeld vanaf het begin al over de wereld verplaatst. Ze
migreerden ongeveer 70.000 jaar geleden vanuit Afrika en verspreidden
zich over de hele wereld. Voordat mensen zich met een groep begonnen
te identificeren (familie, etniciteit, nationaliteit, ras, etc.) hadden ze
allemaal iets gemeen: we stammen allemaal af van deze Afrikaanse
migranten. Homosapiens is een mobiele diersoort; dat is altijd zo geweest
en zal altijd zo blijven. Het doel van dit boek is ook om uit te leggen
hoe de mensheid, als één enkele soort, samen vorm heeft gegeven aan
verschillende levenswijzen, economische systemen, culturen, politieke en
sociale formaties, ideëen, geloven en wereldbeelden. Door deze systemen
konden mensen zich groeperen in organisaties en op basis van gedeelde
idealen, maar werd het ook steeds duidelijker dat mensen verschillend
waren. Deze verschillen groeiden in de loop van de tijd; ze werden door
mensen zelf gecreëerd. Je kan je afvragen wat termen als politiek, cultuur
en identiteit betekenen. We gebruiken deze woorden regelmatig, maar in
andere tijden en op andere plaatsen hadden ze weinig of een hele andere
betekenis. Verschillende volken hadden andere ideëen over de manier
waarop hun leven, goederen en samenleving geproduceerd worden
(economie); de manier waarop volken zich organiseren en beslissingen
maken (politiek); de manier waarop individuen of groepen zichzelf
zien en presenteren (identiteit) en de manier waarop ze hun kennis
verkrijgen en delen (cultuur). Naast deze verschillen, die je met je klas zal
bespreken tijdens de geschiedenislessen, hebben we het ook over onze
overeenkomsten en de verantwoordelijkheden die een mens heeft voor
de planeet. In dit boek gaan we ervan uit dat mensen elkaar nodig hebben
om te kunnen overleven en accepteren we dat we ook maar mensen
zijn. We zijn allemaal mensen, ondanks onze verschillen en de sociale en
culturele constructie van verschillende “volken”. Ieder onderscheid en
verschil komt voort uit historische processen die ook voor ongelijkheid
gezorgd hebben. Daarom besteden we extra aandacht aan de historische
momenten waarop een groep mensen zich op een specifieke manier
identificeren, bijvoorbeeld als Argentijn, als vrouw of als persoon van
kleur. Hierdoor krijgen lezers een beeld van de manier waarop mensen
zich van elkaar onderscheiden; dit is niet altijd natuurlijk of nodig.
3. Waarom praten we over de geschiedenis van de mensheid en de rest
van de natuur?
De geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis van de natuur. Mensen
zijn altijd al een onderdeel van de natuur geweest. De natuur is niet vanzelf
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ontstaan; vanaf het eerste moment hebben mensen de natuur bewust
gemanipuleerd. Het idee van ongerepte en pure natuur bestaat niet echt.
Mensen hebben de natuur altijd vormgegeven, aangepast, beheersd en
vernietigd. Menselijk handelen veranderde de natuur langzaam maar
zeker. Mensen produceerden leven en meer natuur; ze baarden kinderen,
irrigeerden grasland en maakten kleding. Dit is een interactie tussen
mensen en hun omgeving, waardoor de natuur verandert. Tegelijkertijd
heeft interactie met de natuur ook het menselijk lichaam en brein
veranderd. We kunnen de geschiedenis van de mensheid alleen begrijpen
als we naar deze verhouding kijken. Wij zijn het gevolg van een complexe
en grotendeels onbekende verandering in het systeem dat wij de Aarde
noemen. Door de eeuwen heen maakten mensen steeds meer onderscheid
tussen onszelf en andere levende wezens. Tegelijkertijd kregen mensen
steeds meer macht en controle over het andere leven op de planeet. Een
dier of plant kan geen samenleving, brug, of spaceshuttle bouwen. Dit
machtsverschil geeft mensen echter niet het recht om de natuur, planten
en dieren onbeperkt uit te buiten. Het tegenovergestelde is juist waar:
dit verschil in macht betekent dat mensen verantwoordelijk zijn voor dit
leven. We moeten inzien welke gevolgen onze handelingen hebben voor
onze planeet en al het leven op Aarde. Mensen zijn onderdeel van de
natuur, maar zijn er ook verantwoordelijk voor. Door de veranderende
verhouding tussen groepen mensen en tussen mens en natuur ontstonden
er steeds meer plekken waar verschillende groepen tegen elkaar
opbotsten. Hierdoor ontstonden grenzen tussen verschillende ruimtes
en verschillende groepen levende wezens. Deze grenzen ontstonden
op plekken waar verschillende ecologische en sociale systemen contact
maakten. De grenzen verdwijnen weer als er meer afstand ontstaat of als
het ene systeem het andere overneemt. Grenzen ontstaan, veranderen
en verdwijnen. Ze spelen een belangrijke rol in sociale veranderingen bij
mensen; ze zijn zowel een verbinding als een afbakening. Ze bepalen
wie erbij hoort en wie buitengesloten wordt. Binnen een grens worden
bepaalde regels afgedwongen en ontstaat ruimte voor verzet. Grenzen
bestaan nog steeds. Ze zien er tegenwoordig anders uit, met onze nieuwe
mondiale communicatienetwerken en financiële netwerken, nieuwe
regionale identiteiten, landsgrenzen die migratie voorkomen en grote
gebieden waar armoede heerst. Onze wereld bestaat uit verbindingen
en interacties, integratie, conflicten en verzet, in een grote maar ongelijk
verdeelde ruimte.
4. Waarom vertellen wij de mondiale geschiedenis van de mensheid?
De mondiale geschiedenis is het verhaal van de manier waarop de mens
hun werelden maakt, definieert en organiseert. We noemen werelden
in het meervoud, omdat mensen meerdere werelden gemaakt hebben.
De menselijke wereld is geen object; het is het gevolg van samenwerking
en strijd tussen mensen en andere natuurlijke factoren die we het milieu
noemen. Mensen veranderen de natuur en de natuur verandert mensen.
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Mensen bouwden machines die hun levens veranderden; machines
veranderden het menselijk lichaam en onze sociale organisatie. De mens
heeft veel werelden gemaakt en hervormd, op grote en op kleine schaal.
Dit komt voort uit samenwerking en conflict, connecties en netwerken.
We doen ons best om geen enkele regio, staat, cultuur of continent te
presenteren als beter dan de rest. Geschiedenisboeken gaan vaak over de
verhouding tussen Europa en “de rest van de wereld”. Dit boek neemt juist
geen Eurocentrisch perspectief aan: Europa is niet het middelpunt. Dit
boek ziet de geschiedenis van de mensheid als het gevolg van interacties en
verbindingen op verschillende niveau’s, zonder een bepaald wereldbeeld
de voorkeur te geven, zoals geschiedenisboeken vaak doen. In dit boek
wordt vooral gekeken naar mensen en hun relatie met de planeet, zonder
te concentreren op een specifiek leefgebied. Dit lesboek kijkt naar de
wereldbeelden die door de tijd heen gemaakt en opgelegd werden door
groepen, rijken, staten of bedrijven. Je gaat zien hoe netwerken de wereld
bij elkaar brengt en de verschillende werelddelen met elkaar verbinden.
Door deze netwerken ontstond afhankelijkheid en werden gebieden
onlosmakelijk verbonden. Na 1500 n.Chr. maakte de productiewijze
die we het kapitalisme noemen deze banden veel sterker door nieuwe
hiërarchieën en ongelijkheden op te leggen. Onze wereld werd steeds
mondialer en de planeet werd voor het eerst gezien als één geheel. In dit
lesboek leer je hoe plaatselijke veranderingen invloed hadden op grotere
regionale, intercontinentale en mondiale transformaties. Tegelijkertijd
zal je beter begrijpen hoe sommige politieke formaties de menselijke
wereld beïnvloedden en veranderden. Deze verbindingen en interacties
tussen regio’s ontstonden toen bepaalde landen hun landsgrenzen wilden
verschuiven en andere gebieden koloniseerden. Op deze manier kwamen
verschillende werelden met elkaar in verbinding, zijn er levens veranderd
en verwoest, zijn er mensen uitgebuit door kolonisten en was de wereld
constant in verandering. Als we de mondiale geschiedenis van de
mensheid beschouwen als de geschiedenis van verschillende menselijke
werelden, moeten we goed overwegen op welke schaal we naar de wereld
moeten kijken, en hoe wereldbeelden op verschillende schalen ontstaan.
Deze schalen gaan van klein naar groot, van het menselijk lichaam tot de
hele planeet. Ruimtelijke schalen zijn ook gerelateerd aan de tijd. Sociale
processen ontwikkelen zich niet overal even snel. De geschiedenis bestaat
uit verschillende tijdschalen. We gaan een aantal tijdschalen van dichterbij
bekijken. Het universum bestaat op een schaal van 13 miljard jaar; de
Aarde bestaat op een schaal van 4,5 miljard jaar; zoogdieren bestaan op
een schaal van 70 miljoen jaar; mensachtigen bestaan op een schaal van 4
miljoen jaar; de menselijke geschiedenis bestaat op een schaal van 200.000
jaar; de schaal van agrarische en stedelijke samenlevingen bestaat in een
periode van 5000 jaar; de schaal van de ‘nationale geschiedenis’ is een
paar eeuwen oud; de schaal van een menselijk leven is hooguit honderd
jaar. In dit lesboek wordt maar een periode van 70.000 jaar besproken.
In de inhoudsopgave wordt dit verhaal verdeeld in verschillende schalen.
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Hoe dichterbij het heden we komen, hoe kleiner de tijdsperiode. Weet
jij waarom? Tijd en ruimte zijn afhankelijk van allerlei factoren. Het
hangt af van de manier waarop je de tijd en ruimte beleeft, de schaal
waarmee je ernaar kijkt, en de manier waarop de wereld veranderd is
als gevolg van kolonisatie en andere verbindingen die de afstand tussen
werelddelen kleiner gemaakt hebben. Daarom zijn alle plaatsen – of
werelden – afhankelijk van de manier waarop mensen ernaar kijken en
ermee omgaan.
Om een beter beeld van tijd en ruimte te krijgen, moeten we eerst
kijken naar de manier waarop we tijd uitdrukken. In de originele Engelse
tekst gebruiken we geen BC (Before Christ) en AD (Anno Domino),
maar de termen BCE (Before the Common Era) en Common Era (CE)
om zo niet te verwijzen naar een specifieke religie, zodat we dezelfde
kalender voor de hele wereld kunnen gebruiken. Daarmee willen we
benadrukken dat deze termen onderdeel zijn van een Eurocentrisch
perspectief, terwijl we in dit boek de gedeelde geschiedenis van de
hele wereld willen delen.
In Nederland is er geen equivalent voor de termen voor Christus
(v.Chr.) en na Christus (n.Chr.). Om die reden zullen we deze termen
toch gebruiken.
5. Hoe is dit lesboek ingedeeld?
Stel je voor...
Ieder hoofdstuk begint met “Stel je voor...”. Hierdoor krijgen lezers
twee perspectieven: het vogelperspectief, alsof je letterlijk een vogel
bent die over de planeet vliegt, en het perspectief van een mens die
op een specifieke plaats in een specifieke tijd woont. Dit geeft een
breder beeld van de Aarde en de transformaties die onze planeet
heeft doorgemaakt. Hiermee leer je jezelf ook beter verplaatsen in
andere mensen, omdat mensen nu nog steeds in ontzettend veel
verschillende omstandigheden leven.

Een chronologische en thematische aanpak
Dit boek beschrijft de geschiedenis van de mensheid, vanaf het
moment dat homo sapiens uit Afrika vertrokken tot de 21e eeuw.
Boekdeel 1 gaat over de tijd van 70.000 v.Chr. tot 1000 n.Chr.; Boekdeel
2 gaat over 1000 tot 1870 n.Chr.; Boekdeel 3 gaat over de periode van
1870 n.Chr. tot de 21e eeuw. Het eerste boekdeel gaat vooral over
grensuitbreiding en kolonisatie, beginnend bij de landbouwrevolutie
die leidde tot wereldrijken en wereldsteden. Het tweede boekdeel
gaat over nieuwe verbindingen tussen werelddelen en het ontstaan
van het eerste intercontinentale handelssysteem. Het derde boekdeel
gaat over de groeiende invloed van complexe systemen rondom
kolonisatie op onze planeet.
Elk boekdeel is opgedeeld in drie chronologische hoofdstukken. Elk
hoofdstuk begint met een introductie en een beschrijving van de vier
1870
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thema’s waar dit boek om draait. In dit lesboek wordt extra aandacht
besteed aan vergelijkingen, systemen, verbanden en netwerken. We
beschrijven historische transformaties niet als losstaande onderwerpen,
maar verbinden ze rond vier thema’s en kijken naar de verschillende
manieren waarop de wereld veranderd is. De vier thema’s zijn 1) mensen
veranderen de natuur, 2) mensen in beweging, 3) sociale organisatie en
ongelijkheid, and 4) wereldbeelden. Ieder hoofdstuk, behalve het laatste
hoofdstuk van boekdeel 3, is ingedeeld aan de hand van die vier thema’s.
Daarom zullen we dezelfde periode van de geschiedenis vier keer
bekijken, vanuit het perspectief van vier verschillende thema’s, kwesties
en problemen. Bij ieder hoofdstuk hoort ook een tijdlijn. Omdat dit
lesboek niet alle informatie chronologisch presenteert, is deze tijdlijn
niet gewoon een lijstje datums en feiten die je ook al in de tekst gezien
hebt. Deze tijdlijn is alleen een simpel overzicht dat de lezers helpt om
een aantal belangrijke ontwikkelingen van de planeet en de mensheid bij
te houden, zoals klimaatverandering en andere mondiale processen. Er
staan ook een aantal grote politieke en sociale formaties in die mondiale
invloed hadden, zoals wereldrijken en kolonisten. We zullen ieder thema
nu verder toelichten.

Thema één: Mensen veranderen de natuur
Dit thema draait om de gevolgen van menselijk handelen voor de
natuur: hoe de natuur gebruikt, getransformeerd en uitgebuit wordt
en de invloed die dit heeft op mensen en onze geschiedenis. Voordat
grondstoffen gewonnen, gebruikt en geconsumeerd kunnen worden,
moet er ontzettend veel kennis verzameld worden en technologie
uitgevonden worden. Dit is een verhaal over al de manieren waarop
mensen hun samenlevingen opgebouwd, uitgebreid en afgebroken
hebben door het gebruik en de uitputting van natuurlijke grondstoffen.
Mensen hebben de natuur veranderd op allerlei verschillende manieren en
in verschillende werelddelen: de natuur werd uitgebuit, getransformeerd
en vernietigd. Mensen hebben de unieke kwaliteit om dingen uit te
vinden, te vervormen, contact te maken, en te vernietigen. Door de
geschiedenis heen zijn mensen op veel verschillende manieren met de
tijd omgegaan. Als jager-verzamelaars trokken mensen door bossen en
over velden, verzamelden ze voedsel en grondstoffen en jaagden ze
zoveel op bepaalde grote zoogdieren dat ze uitstierven. Het was een
intensieve manier van grondstofwinning. In ieder dorp en wereldrijk
vonden en gebruikten mensen grondstoffen. Met de opkomst van
het kapitalisme ontstond een nieuwe relatie met de natuur. Mensen
bouwden uitgebreide infrastructuren en productiesystemen, waarbij ze
doormiddel van landbouw en mijnbouw grondstoffen wonnen; daarnaast
analyseerden, interpreteerden, categoriseerden, en benoemden ze ieder
element op de planeet. Mensen wisten de natuur in een winstgevend
product te veranderen. Meer dan ooit vernietigden mensen nu elkaar en
de niet-menselijke natuur op ieder niveau: van het menselijk lichaam tot
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de volledige planeet. Menselijk handelen leidde tot klimaatverandering
en steeds meer uitbuiting van kolonies. De natuur werd omgezet
in grondstoffen om de groeiende mondiale economie draaiende te
houden: voedsel, nitraat en olie zijn maar een paar van de spelers op dit
wereldtoneel.

Thema twee: Mensen in beweging
Het tweede thema gaat over de groei en de krimp van bevolkingsgroepen.
In de eerste plaats draait het hier om bevolkingsgroei en de invloed van
geboortebeperking, sterftecijfers en levensverwachting. Deze groei zorgt
ook voor gebrek aan ruimte en is daarom gerelateerd aan mobiliteit.
Migratie is altijd al een onlosmakelijk onderdeel van het menselijk
leven geweest. De geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis
van ontelbaar veel migraties. Mensen zijn altijd al mobiel geweest, om
te kunnen leven van wat de natuur te bieden heeft. Je kent vast wel
iemand die ooit gemigreerd is. Migratie betekent dat mensen weggaan
uit de plek waar ze vandaan komen. Deze beweging kan autonoom zijn,
oftewel uit vrije wil, uit nieuwsgierigheid, omdat ze een beter leven met
betere arbeidsomstandigheden of beter voedsel zoeken, maar het kan
ook gedwongen zijn, bijvoorbeeld vanwege politieke onrust, vervolging,
klimaatverandering of slavernij. Migratie kan tijdelijk, seizoensgebonden
of permanent zijn. Mensen hebben verschillende redenen om te
verhuizen, maar een veel voorkomend aspect van bijna elke migratie is
samenwerking; het is heel zeldzaam en bijna onmogelijk voor iemand om
in hun eentje te migreren zonder hulp, steun of tussenkomst van andere
mensen. Dankzij sporen ontdekt door archeologen weten we dat mensen
al honderdduizenden jaren migreren, vanaf het ontstaan van de eerste
mensachtige. Met dit lesboek zal je de historische context van deze
migraties beter begrijpen. Ondanks bepaalde tegenslagen, zijn mensen
mobiele wezens. Kolonisatie was nog een oorzaak van toenemende
migratie van mensen over grote afstanden. Kolonisatie is het veroveren,
bezitten en beheersen van het grondgebied van andere volken. Deze
volken werden bestempeld als minderwaardig door de kolonisten.
Mensen verplaatsen zich ook om handelsnetwerken op te stellen. Om
goederen uit te wisselen moet je andere mensen kunnen vertrouwen, of
bepaalde gedeelde waarden hebben. Geld kan een intrinsieke materiële
waarde hebben, als een soort werktuig, maar munten hebben vooral een
symbolische waarde. In al deze hoeken zijn verhalen over migratie te
vinden.
Thema drie: Sociale organisatie en ongelijkheid
Dit thema draait om samenlevingen en hoe ze opgebouwd, georganiseerd,
beheerd en bestuurd werden. Dit is de geschiedenis van sociale
hiërachieën en hoe een kleine groep mensen de kans kreeg over de rest
van de mensheid te regeren. Deze hiërarchieën waren gebaseerd op
gender (zoals man en vrouw), klasse (zoals rijk en arm) en ras (zoals zwart
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en wit), maar ook op andere vormen van insluiting en buitensluiting (zoals
het land waarin je woont). Binnen dit thema nemen we niet aan dat deze
hiërarchieën en verschillen vanzelfsprekend of nodig zijn. We beschrijven
hoe deze hiërarchieën ontstaan zijn, zowel op sociaal als cultureel vlak.
Zo is het idee van een “vrouw” bijvoorbeeld een sociale constructie die
verschillende vormen aanneemt in verschillende samenlevingen. In de
Engelse versie van dit boek werd onderscheid gemaakt tussen vrouwen als
“females” en het sociale construct van “women,” maar in het Nederlands
bestaat deze nuance niet. In dit thema wordt ook aandacht besteed
aan het probleem rond arbeid. Het Franse woord “travail,” het Spaanse
woord “trabajo” en het Engelse woord “labour” komen van het Latijnse
werkwoord “trepaliare,” dat “martelen of pijn aandoen” betekent en het
zelfstandig naamwoord “tripalium,” dat “martelwerktuig” betekent. Deze
woorden betekenen nu “werk,” maar het is duidelijk dat mensen werken
nooit leuk hebben gevonden. Dezelfde woorden worden gebruikt voor
een bevalling: “labour” in het Engels, “travail” in het Frans, “travaglio” in
het Italiaans, en mensen die een kind gebaard hebben, weten hoeveel pijn
en moeite dit kost. Arbeiders hebben veel verschillende dingen gemaakt:
samenlevingen, infrastructuur, transport, gebouwen, handelswaar, kennis
en andere mensen. Werk kan onder verschillende arbeidsomstandigheden
plaatsvinden. Zo werden slaven gedwongen te werken. Ze waren niet vrij
om te weigeren of weg te gaan bij hun meesters. Slaven werden gezien
als het bezit van iemand die ze uit mocht buiten. Loonarbeiders werken
voor geld en binnen de voorwaarden van een contract. Arbeiders kunnen
weigeren te werken en hebben vaak bepaalde rechten, zoals sociale
rechten. Dwangarbeiders, zoals koelies, hebben wel een contract, maar
ze zijn alsnog gedwongen voor een bepaalde tijd te werken. Deze vorm
van arbeid bestaat in een grijs gebied: een dwangarbeider is geen slaaf,
maar mag alsnog geen contractbreuk plegen of weigeren te werken. Dit
thema draait ook om vormen van sociale reproductie – hoe ouders hun
sociale positie overdragen op hun kinderen – zoals familiehiërarchieën en
opvoeding. We kijken altijd naar de rol van vrouwen en hoe zij een beperkte
rol kregen binnen het gezin als degene die voor de kinderen moet zorgen.
Ook kijkt dit lesboek naar verschillen in de arbeidsomstandigheden
van mannen en vrouwen binnen hetzelfde land. Dit thema gaat over de
opkomst van nieuwe vormen van ongelijkheid op het gebied van status,
rijkdom, en leefomstandigheden. Deze ongelijkheden kunnen intern zijn
en bijvoorbeeld bestaan binnen een stad of staat. Ongelijkheid kan ook
ontstaan tussen werelddelen, landen, rijken en staten. Door deze vorm van
sociale organisatie te analyseren, krijgen we een beter beeld van regionale
verschillen, integratieprocessen (geslaagd of niet) en het ontstaan
van nieuwe grenzen en groepen, waar ongelijkheid uit voorkomt. Er is
gevochten tegen deze ongelijkheden op veel verschillende manieren en
door veel verschillende groepen. Binnen dit thema worden onderwerpen
belicht als de onderdrukking van arbeiders en andere mensen en het
verzet tegen deze onderdrukking. We beschrijven de lange geschiedenis
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van ongelijkheid, zijn oorsprong en het verzet dat hieruit voortkwam,
zoals de opstanden van inheemse volken tegen het kolonisme, de
arbeidersorganisaties die vooral na de 19e eeuw over de wereld
verspreid werden, de feministische waarden en middelen voor zelfhulp,
en sociale bewegingen in het heden die vechten voor gelijkheid en
het klimaat. Het laatste thema draait om menselijk handelen op het
gebied van opstanden, conflicten en revoluties. Dit gaat over sociale
bewegingen die zich een wereld voorstellen zonder ongelijkheid.

Vierde thema: Wereldbeelden
Het vierde thema gaat over verbeeldingskracht, geloof, wereldbeelden
en de idealen die mensen door de geschiedenis heen ontwikkeld
hebben. Het menselijk geloof is de basis voor religies, mythes en andere
verhalen. Mensen deelden bepaalde ideeën en geloofsovertuigingen;
mensen aanboden dezelfde goden en waren bereid te vechten en
sterven voor hun groep, koning of natie. Soms inspireerde het geloof
mensen om te communiceren met de natuur om zo genezen te
worden. Een groep geloofde samen in iets en vormde hun wereldbeeld
naar dit geloof. Dit geloof was niet aangeboren; het was een sociale
constructie. Binnen dit thema besteden we extra aandacht aan de
ideeën en geloofsovertuigingen die de wereld hebben vormgegeven.
Als eerste gaan we kijken naar de verhouding tussen verschillende
levensvormen. Binnen dit thema zullen we ook vanuit verschillende
uitvalshoeken naar de wereld kijken, zodat je ziet hoe bepaalde volken
uit een andere tijd en plaats naar de wereld en hun plek in de wereld
keken. De auteurs en de andere mensen die dit boek gemaakt hebben,
hebben afbeeldingen en landkaarten toegevoegd om je een beter
beeld van historische ontwikkelingen te geven. Bij het uitleggen van
deze ontwikkeling moesten we een keuze maken uit uitzettend veel
verschillende afbeeldingen. Voel je vrij om hier je eigen beeld aan
toe te voegen. Mensen hebben altijd verschillende wereldbeelden
gevormd en zullen dit ook altijd blijven doen. We vinden het belangrijk
dat we op een nieuwe manier kijken naar onze wereld, om zo ruimte
te geven aan andere ideeën, acties, interacties en verzet. We willen dat
je nadenkt over je eigen wereldbeeld en de manier waarop dit beeld
beïnvloed wordt door andere mensen, politieke processen, en allerlei
complexe factoren uit het verleden en het heden. Je kan je afvragen
hoe de wereld vandaag werkt en hoe hij morgen zou moeten werken.
Onze verschillen en diversiteit zijn essentiële onderdelen van ons
verhaal en met een mondiaal perspectief kunnen we zien dat het een
belangrijke vaardigheid is om deze verschillen te begrijpen en ermee
om te kunnen gaan. We kunnen de wereld niet eerlijk beoordelen,
interpreteren en evalueren als we alleen vanuit ons eigen wereldbeeld
kijken. We willen juist de complexiteit van de geschiedenis van de hele
mensheid weergeven.
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6. Leren van het verleden om het heden te veranderen
Het doel van deze tekst is om ons beeld van de planeet en onze
geschiedenis te analyseren, bekritiseren, vergelijken, onderzoeken en
verbreden. Hierdoor leer je jezelf meer in andere mensen te verplaatsen.
Dit is van essentieel belang als je onze wereld en andere wereldbeelden
wil begrijpen. We hebben deze kennis echt nodig als we deze planeet
duurzaam, gelijk, veilig en leefbaar willen maken voor de mensheid, de
natuur en ieder levend wezen. Omdat mensen altijd nieuwe kennis blijven
opdoen en nieuwe ontdekkingen blijven doen, kan je dit boek gebruiken
als een kompas terwijl je de wereld ontdekt en over de menselijke
geschiedenis leert. Je kan deze tekst ook als logboek of notitieboek
gebruiken tijdens je wereldreis; je kan dit logboek op ieder moment
aanvullen en herschrijven. Jij leeft hier en nu, in de 21e eeuw, dus jij gaat
bepalen hoe de wereld eruit ziet en wat je kan doen om die wereld te
veranderen. Sommigen van jullie worden geschiedkundigen, docenten,
grafisch ontwerpers of activisten. Misschien ga je een boek schrijven zoals
dit. We hopen dat ons boek bijgedragen zal hebben aan de verspreiding
van kennis en we hopen dat jouw boek beter wordt dan het onze. Nog
belangrijker is onze hoop dat dit boek jouw leven en de levens van ieder
mens op Aarde zal verbeteren.

Planeet Aarde, 23 juli 2019
Claudia Bernardi en Eric Vanhaute
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Cartografie bij een wereldwijde
geschiedenis van de mensheid

CARTOGRAFIE BIJ EEN
WERELDWIJDE GESCHIEDENIS
VAN DE MENSHEID
“We kunnen niet nadenken over de evolutie van ruimte
als de concepten van tijd en geschiedenis niet bestaan.
(...) De mensheid transformeert zichzelf door de tijd
en ruimte heen. Ruimte is het gevolg van dit verband
dat constant opnieuw gevormd wordt, omdat mensen
constant in beweging zijn en constant evolueren. (...)”
Milton Santos

We wonen maar een korte tijd op deze planeet en delen onze ruimte
met anderen. Bij deze tekst horen een aantal landkaarten. Op deze
kaarten proberen we een beeld te schetsen van bepaalde factoren die
onze geschiedenis vormgegeven hebben. We willen jou helpen om te
begrijpen hoe verschillende omstandigheden, verbindingen en relaties
deze geschiedenis beïnvloeden. De kaarten geven weer hoeveel ruimte
bepaalde systemen innemen en hoe ze zich ontwikkelden. We proberen
deze ruimtelijke indeling vanuit verschillende perspectieven bekijken en
willen duidelijk maken dat deze kaarten geen volledig representatief beeld
geven van de wereld. Deze kaarten zijn een kleine greep uit de enorme berg
informatie die we hebben over ruimtelijke indeling en de gebeurtenissen
die onze planeet hebben vormgegeven. Het zijn tweedimensionale
afbeeldingen van een driedimensionale wereld. Hiervoor moesten zowel
politieke als strategische keuzes gemaakt worden. Kaarten zijn geen
objectieve wetenschap, maar sociale producten die voortkomen uit onze
verbeelding.

De geografische projecties
In dit boek zal je zien dat mensen de wereld steeds op nieuwe manieren
en vanuit nieuwe perspectieven afbeelden. Lang geleden begonnen
mensen technieken te ontwikkelen om de aardbol op een plat oppervlak
weer te geven. Deze afbeelding is nooit helemaal nauwkeurig, dus we
moeten aannemen dat elke landkaart beperkingen heeft en vanuit een
bepaalde politieke uithoek gemaakt is. Deze kaarten kunnen gebaseerd
zijn op vooroordelen en ons daarom een vertekend beeld geven van
de verschillen tussen regio’s. We hebben ons best gedaan om kaarten
te selecteren waarbij de dimensies zo min mogelijk vervormd waren,
zoals de Mollweideprojectie en de Dymaxionkaart. In dit boek worden
verschillende soorten informatie gehaald uit verschillende kaarten.
Landkaarten bevatten niet allemaal dezelfde informatie en hebben niet
allemaal hetzelfde middelpunt. We moeten rekening houden met het feit
dat mensen er zelf voor kiezen wat ze in het midden plaatsen. Wie en wat
staat meestal in het midden van de kaart?
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Cartografie bij een wereldwijde
geschiedenis van de mensheid

De Kaarten
We probeerden de standaard onderwerpen die overal besproken
worden juist te vermijden. Ons doel is om informatie te gebruiken om
een boodschap over te brengen, de verhouding tussen verschillende
mensen en plaatsen te benadrukken, concepten duidelijk af te
beelden, en kennis in de context van tijd en ruimte te plaatsen.
Deze informatie is erop uitgekozen om jou meer inzicht te geven in
de verschillende processen die de wereld bezighielden in specifieke
periodes. We hebben veel verschillende bronnen doorgespit en
weloverwogen keuzes gemaakt. Deze bronnen geven een beeld van de
gebeurtenissen, routes, handel, verbindingen en verhoudingen tussen
wereldsteden en tussen kernen en periferieën over de hele wereld. Dit
mondiale perspectief kan je helpen te begrijpen hoe verschillen tussen
regio’s – zoals sociale en ruimtelijke organisatie, talen, grensuitbreiding,
etc. – allemaal aan elkaar gerelateerd zijn. In sommige gevallen bekijken
we dingen van heel dichtbij of op een andere schaal om een meer
gedetailleerd beeld te vormen. Je zal merken dat de geografische
locatie waar de belangrijkste plaatsen en evenementen te vinden zijn
steeds verandert. Zelfs locaties staan niet vast; sociale verhoudingen
en het contact tussen mensen en de natuur veranderden continu.

Giulia Tagliente, Juli 2019
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DE EDUCATIEVE
ACTIVITEITEN IN
DIT BOEK

W

at voor onderwijsactiviteiten zijn in dit boek te vinden?
Het lesmateriaal in dit boek bestaat uit teksten, afbeeldingen en
diagrammen uit verschillende bronnen die zowel informatie geven over het
verleden als het heden. Sommige activiteiten draaien om het analyseren
van een tekst; hierdoor leer je informatie verzamelen en nieuwe kennis
opdoen. Andere activiteiten gaan erom dat je bewust wordt van andere
wereldbeelden en mensen die op een totaal verschillende manier naar
de wereld kijken. Dit kan vervreemdend voelen, maar het helpt je om
kritisch naar de wereld te kijken en vraagtekens te zetten bij stereotypes
en vooroordelen. De laatste soort activiteiten draait om de verhouding
tussen het verleden en ontwikkelingen in het heden. Kennis over
historische processen helpt ons om de huidige wereld beter te begrijpen.
Je zal ook een verantwoordelijkheidsgevoel voor de planeet ontwikkelen.
Hopelijk wil je voor een toekomst zorgen met minder problemen, door te
voorkomen dat we de fouten uit het verleden herhalen.
Wat hebben deze activiteiten te maken met mondiaal burgerschap?
Deze leermiddelen zijn gebaseerd op een onderwijsmethode die is
voortgekomen uit verschillende onderzoeken uit de afgelopen twintig
jaar om het mondiaal burgerschap te bevorderen. Meer informatie over
deze onderwijsstrategieën is te vinden in de UNESCO Global Citizenship
Education, Topics and Learning Objectives, gepubliceerd in 2015 en
regelmatig bijgewerkt. Een ander nuttig document is de International
Charter on Geographical Education uit 2016. In het onderwijs is het
interessant om te benadrukken dat verschillende ontwikkelingen aan
elkaar verbonden zijn; de wisselwerking tussen deze systemen kan
geanalyseerd worden op verschillende ruimte- en tijdschalen. Je kan
bijvoorbeeld uitzoomen van een lokale schaal tot een mondiale schaal en
andersom. Als je op deze manier naar de wereld kijkt, voel je jezelf meer
betrokken bij de wereldgemeenschap en de historische processen die op
andere plaatsen en in andere tijden plaatsvonden. Een andere manier om
mondiaal burgerschap te ontwikkelen is door het idee te ontkrachten dat
we niet kunnen leren van het verleden en dat alles in de wereld van vandaag
beter is dan de wereld van gisteren. Uiteindelijk kan jij jezelf verplaatsen
in andere mensen en andere wereldbeelden. Op die manier groei je over
egoïsme en egocentrisme heen en zal je jezelf verantwoordelijk voelen
voor de planeet en iedereen waarmee je die planeet deelt.
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Wat zal je niet vinden in dit lesmateriaal?
Het boek dat je nu leest is vooruitstrevend. We willen jou helpen om de
belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van de mensheid beter
te begrijpen. Wat je hier niet veel gaat tegenkomen zijn datums, namen
van beroemde mensen, of beschrijvingen van specifieke gebeurtenissen.
Dit lesmateriaal bevat geen tijdlijnen of lijstjes met feiten. Voor dit soort
informatie zijn al ontzettend veel andere boeken en digitale bronnen
beschikbaar.

Catia Brunelli en Anna Favalli, Juli 2019
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INTRODUCTIE
TOT HET DERDE
BOEKDEEL

Het derde deel van dit lesboek bespreekt onze geschiedenis van

1870 n. Chr. tot de 21e eeuw en de wereld waarin we nu leven, van het
ontstaan van een wereld van naties tot de verspreiding van mondiaal
kapitalisme tot in elke uithoek van de planeet. Anders dan de eerste
twee boekdelen, gaat dit deel maar over een periode van 150 jaar. Dit is
waarschijnlijk een van de meest intense, ingewikkelde en gewelddadige
periodes van onze geschiedenis. In deze periode ontwikkelden mensen
massavernietigingswapens die al het leven op aarde konden vernietigen.
Tegelijkertijd verbeterden mensen hun leefomstandigheden en bereikten
ze ongeëvenaarde rijkdom. Hiermee veroorzaakten mensen ook een
ongeëvenaarde kloof tussen zichzelf, tussen rijke en arme mensen. In
het eerste hoofdstuk kijken we naar de periode van 1870 tot 1973 n. Chr.,
toen het dagelijks leven ontzettend veranderde en er veel onrust was
rond landsgrenzen over de hele wereld. Naast groeiende ongelijkheid
zag de mensheid ook vooruitgang in de levensstandaard, rijkdom en
levensverwachting. In deze tijd ontstonden er overal ter wereld revoluties,
maar twee van die revoluties aan het begin van de twintigste eeuw
concentreerden zich op het ontmantelen van kapitalisme. De Mexicaanse
Revolutie vocht voor de herverdeling en algemeen gebruik van land,
terwijl de Sovjet Revolutie een alternatief bood voor kapitalisme door
vakbonden op te zetten. Naties kwamen op de voorgrond te staan en
werden een kenmerkende eigenschap van onze huidige samenleving; een
wereld van naties. Natiestaten werden de meest succesvolle manier om een
grondgebied te besturen en deze bestuursvorm werd ook aangenomen
in de meeste delen van Europa en Amerika. Je kent waarschijnlijk de
Olympische Spelen en verschillende wereldkampioenschappen waarin
nationale teams het tegen elkaar opnemen: dit is een vrij recent fenomeen.
De Eerste Wereldoorlog (1914- 1918) was een keerpunt in de geschiedenis.
De Tweede Wereldoorlog (1939-1945) verstevigde de positie van naties;
er kwam een einde aan de oude Europese koloniale rijken en het Japanse
Rijk en de positie van machthebber ging naar de Verenigde Staten en de
Sovjet Unie. Uiteindelijk verspreidde het concept van natiestaten zich –
uit vrije wil of onder dwang – naar bijna alle uithoeken van de planeet,
na dekolonisatie en het inzetten van internationale organisaties aan het
begin van de jaren 70. Landsgrenzen werden steeds belangrijker.
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Sommige natiestaten namen het industrieel kapitalisme over –
voornamelijk West-Europa, de Verenigde Staten en Japan – en gebruikten
hun nieuwe industriële macht voor militaire en economische doeleinden
en om grote delen van Afrika en Azië te koloniseren. Kolonialisme en
imperialisme veroorzaakten deïndustrialisatie in deze regio’s, waardoor
ruimte ontstond om het bestaande systeem onder dwang te vervangen
door kapitalisme. Deze regio’s speelden vervolgens voor het grootste
deel van de 20e eeuw een ondergeschikte en afhankelijke rol. In de
tweede helft van de 20e eeuw werd het socialisme steeds populairder
en verspreidde het naar steeds meer landen over de hele wereld. De
Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie was
een voorbeeld van het contrast tussen twee economische systemen.
Sociale bewegingen over de hele wereld boden weerstand tegen het
kapitalisme en eisten erkenning en gelijkheid. Het tweede hoofdstuk van
dit boekdeel gaat over de periode van 1973 tot nu. De uitbreiding van
de Verenigde Staten en hernieuwde grensconflicten op mondiaal niveau
zetten in deze periode druk op de overgebleven niet-kapitalistische
naties. De wijdverspreide en desastreuze gevolgen van kolonatie en de
onderdrukking van verschillende vormen van opstanden creërden samen
een mondiale wereld onder de invloed van het kapitalisme. Tegen de 21e
eeuw waren er nog maar een paar kleine gebieden die zich afzetten tegen
het kapitalisme. De grenzen van het kapitalisme kwamen steeds dichterbij.
De producten ervan kregen steeds meer ingrijpende invloed op ons
lichaam, onze relaties en de planeet. Menselijk handelen heeft de planeet
uit balans gebracht, zodat het milieu zijn grenzen heeft bereikt. Mensen
hebben zich teveel grondstoffen toegeëigend, met blijvende gevolgen
voor de Aarde. De machines die mensen hebben uitgevonden, hebben
ook blijvende gevolgen voor het menselijk lichaam. Mondiaal kapitalisme
verandert mensen in consumenten en grondstoffen. De meeste mensen
moesten hard werken, terwijl de elite de vruchten plukte. Ongelijkheid
bereikte een ongekend hoog niveau. Steeds meer mensen migreerden,
omdat het kapitalisme vraag creërde naar goedkope arbeid en omdat
mensen de slechte leefomstandigheden in hun land van herkomst wilden
ontvluchten. Het aantal klimaatvluchtelingen groeide ook, net als het
aantal mensen dat van land naar land verhuisde voor tijdelijk werk. Terwijl
de wereld steeds meer verbonden werd, ontstonden er ook steeds meer
landsgrenzen om mensen op te delen en te beheersen. Er ontstond steeds
meer verzet tegen de kapitalistische wereldorde, maar dit systeem houdt
nog steeds stand.
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In het derde hoofdstuk van dit boekdeel verkennen we onze huidige
omstandigheden en de uitdagingen die in de nabije toekomst liggen. De
hele menselijke geschiedenis is verbonden aan de centrale vragen van nu.
Al het leven op Aarde zit middenin een onomkeerbare omslag waar we
allemaal voor moeten oppassen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de
huidige toestand van de wereld als gevolg van mondiaal kapitalisme, waar
een kleine elite voor verantwoordelijk is. Dit was niet de eerste keer dat
mensen hun wereld veranderden met behulp van actief verzet en sociale
reorganisatie en het is ook niet de laatste keer. Jij bepaalt hoe het derde
hoofdstuk eindigt, want jij bent verantwoordelijk voor de toekomst.
Begin met je voor te stellen dat je in een Mexicaans veld woont...
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KAART MET VN-LIDSTATEN EN HUN TOELATINGSDATUM.
Bron: Wikimedia Commons (aangepast)

1945
(ORIGINELE LEDEN)
1946–1959
1960–1989
1990–HEDEN

NIET-LEDEN MET WAARNEMERSTATUS

1870

1970

27
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

EEN WERELDWIJDE GESCHIEDENIS VAN DE
MENSHEID Hoofdstuk 3.1

STEL JE
VOOR

Een wereld van naties

Stel je voor dat je een vogel bent die boven de Aarde vliegt rond
het begin van de 20e eeuw. Je ziet bijna twee miljard mensen
en het is lastig om over bepaalde steden te vliegen, zoals
Manchester en Londen, omdat hoge, zwarte rookpluimen je
zicht belemmeren en je longen vullen met stank. Je was een
helwitte ooievaar, maar nu lijk je meer op een kraai.
Je ziet mensen uit grote, rokende dozen komen en je vraagt
je af hoe ze in zulke omstandigheden kunnen leven. Je blijft
vliegen en je ziet treinen die grote vlaktes doorkruisen en
langs bergen schieten. Schepen zijn groter en sneller en
grote aantallen mensen worden als handelswaar vervoerd van
Europa naar Amerika. Je ziet veel opstanden in Zuid-Azië en
nadat je de Stille Oceaan oversteekt, zie je duizenden mensen
en paarden rondrennen in Noord-Amerika.
Stel je voor dat je een vijftienjarig meisje bent en in het midden
van Mexico woont met een grote familie die op het land van
een rijke landeigenaar werkt. Je hebt vijf broers en zussen
en had er nog twee die zijn overleden. Jouw familie is een van
de velen die al decennialang voor deze rijke man werkt. Het
grootste deel van Mexico is in bezit van een kleine groep van
científicos en een aantal buitenlandse kapitalisten, vooral uit
de Verenigde Staten.
Op een dag verschijnt een van je neven met een man
met een grote hoed. Ze komen met je familie praten over
de aankomende revolutie die de elite en de dictator zal
elimineren, zodat jullie het land kunnen terugwinnen waar
jullie recht op hebben. Hij heeft het veel over jullie land
en jullie vrijheid en vraagt of jouw vader zich bij hem wil
aansluiten om het land te heroveren voor je familie, voor alle
Mexicaanse boeren en voor de inheemse volken van Oaxaca,
de staat waar jullie wonen. Je vader sluit zich aan bij het leger
van tienduizenden onder leiding van Emiliano Zapata. Na een
paar dagen komen regeringstroepen naar je huis op zoek naar
rebellen en proberen ze je zusje te verkrachten. Ze was dapper
en schoot op de soldaat om zichzelf te beschermen. Je bent
jong en je hebt genoeg gehad.
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Stel je voor

Je heet Angela, maar verandert je naam in Ángel om seksueel
geweld en discriminatie te voorkomen. De generaal van je
troep weet dat je een vrouw bent en dat je vastbesloten bent. Je
wordt een soldaat, een vaandeldrager, een explosievenexpert
en een spion. Je steunt de revolutie, die het land teruggeeft
aan de boeren en inheemse volken in je land en een inspiratie
is voor arme boeren rond de hele wereld.

1870

1970
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EEN
OVERZICHT

Dit hoofdstuk gaat over de periode van 1870 tot 1970 n.Chr. In deze

periode maakten de planeet en menselijke gemeenschappen een
van de meest ingrijpende veranderingen allertijden mee. Het leven
aan het begin van deze periode en het leven honderd jaar later zijn
niet met elkaar te vergelijken. Er werden nieuwe, snellere machines
uitgevonden en deze technologie veranderde de verhouding tussen
mensen en andere levende wezens volledig. De laatste wereldrijken
waren uiteengevallen in kleinere naties, terwijl het Britse imperialisme
plaatsmaakte voor het Amerikaanse imperialisme. Meer agressieve
koloniale praktijken hervormden de planeet, stalen grondstoffen en
sloegen ze op als overschotten.
Industrieel kapitalisme werd verspreid over vele delen van de wereld die
door bloederige oorlogen en mondiale handel met elkaar verbonden
waren. Mensen hadden nu de potentiële kracht om al het menselijk
leven op de planeet uit te roeien. Tegelijkertijd verbeterden revoluties,
opstanden en stakingen de levensstandaard in veel staten, omdat de
regering hierop reageerde met wijzigingen in de inkomensverdeling.
Vanuit het oogpunt van de levensstandaard was dit waarschijnlijk
de meest turbulente, innovatieve en revolutionaire periode in onze
geschiedenis. Omdat dit hoofdstuk nogal veelomvattend is, beginnen
we bij de basis: een fundamenteel onderdeel van de wereld dat zorgt
voor zuurstof en leven.

MENSEN
VERANDEREN
DE NATUUR
Ontbossing veranderde het
klimaat

In deze periode vond er ontzettend veel ontbossing plaats. Zoals we
in boekdeel 1 en 2 zagen, zorgde bevolkingsgroei ervoor dat mensen
steeds meer bossen moesten kappen om hun akkers uit te breiden
en hout voor brandstof en bouwmateriaal te verkrijgen. In sommige
delen van Azië en Latijns-Amerika waren de bossen al helemaal gekapt
voordat de bevolking begon te groeien. Een voorbeeld hiervan komt uit
India, waar machthebbers bosgebied weghaalden zodat hun vijanden
daar geen dekking konden zoeken. Deze strategie heet ecologische
oorlogsvoering en werd populair gemaakt door Indische heersers en
Britse kolonisten. Daarnaast droegen rondreizende boeren bij aan de
ontbossing, waardoor India aan het einde van de 19e eeuw een kritiek
punt bereikte.

1870

1970
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In Latijns-Amerika haalden kolonisten bossen weg om de grondstoffen
te verkopen en hun winst te investeren in suiker- of koffieplantages.
De koffieboom is een inheemse plant in Ethiopië die in dezelfde grond
steeds opnieuw geplant kan worden, zolang de bodem vruchtbaar
gehouden wordt. Desondanks kozen Braziliaanse landeigenaren ervoor
de bodem uit te putten en na zo’n 30 jaar te verhuizen naar een nieuw
stukje bos, waarna ze niks dan naakte heuvels achterlieten. Kolonisten
op de Caribische eilanden haalden zoveel bossen weg voor hun
plantages dat het klimaat veranderde: met ieder bos dat verdween,
werd het droger. Tegen het einde van de 19e eeuw had ontbossing en
bodemuitputting grote milieuschade aangebracht in grote delen van
Azië en Latijns-Amerika.
Het bekendste voorbeeld van ontbossing gebeurde na 1950. Het
grootste regenwoud ter wereld is te vinden in het Amazonegebied;
hier leven ontzettend veel verschillende soorten planten en dieren
en duizenden soorten bomen. Er is nog maar 2,7 van de 4 hectare
regenwoud over en ieder jaar verdwijnen duizenden vierkante
kilometers meer.
Ontbossing heeft veel nadelige gevolgen voor de planeet. Ten eerste
levert het voedsel voor de armen. De meeste van de 1,2 miljard mensen
die in extreme armoede leven, zijn afhankelijk van bomen voor hun
primaire levensbehoeften en inkomen. Met het omhakken van
bomen verdwijnt ook ander leven: meer dan de helft van de plant- en
diersoorten ter wereld wonen in een tropisch regenwoud. Bomen en
planten halen broeikasgassen als koolstofdioxide, ozon en methaan uit
de lucht en slaan ze op. Als bomen vernietigd worden, komen deze
gassen vrij en warmt de aarde op. Bosgebieden beschermen ook tegen
overstromingen en voorkomen bodemerosie en aardverschuivingen.
De schaal en timing van
grensuitbreiding

In deze periode werden landsgrenzen verder uitgebreid dan ooit
tevoren. Er werd drie keer zoveel land beschikbaar gemaakt voor
akkers en weilanden, ten koste van bossen en andere natuurlijke
landschappen. Sommige van deze uitbreidingsprojecten speelden een
belangrijke rol in de periode van 1870 tot de jaren 40 van de 19e eeuw,
toen landsgrenzen zich uitstrekten langs nieuwe gebieden. Terwijl
sommige regio’s nieuwe machines en energiebronnen ontwikkelden in
de eerste helft van de 19e eeuw, duurde het in andere gebieden tot het
einde van de 19e eeuw of het begin van de 20e eeuw voordat er met
machines geëxperimenteerd werd. In andere woorden: grootschalige
landbouwprojecten en industrieel kapitalisme werden niet overal
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tegelijkertijd of in dezelfde mate geïntroduceerd. Grensuitbreiding
en kolonisatie gebeurde vooral in regio’s die deel uitmaakten van een
mondiaal netwerk. We nemen een aantal van deze regio’s als voorbeeld
en gaan dieper in op de productie van granen en energie.
De verspreiding van
graangewassen

Hoewel het woord kapitalisme vaak geassocieerd wordt met steenkool
en olie en industriële revoluties, kwam de voedselrevolutie eerder.
Zonder voedseloverschotten moet iedereen in de landbouw werken.
Tegen 1870 werkten zes op de zeven Engelse arbeiders buiten de
landbouw en deze arbeiders moesten ook eten. Zij produceerden geen
voedsel, dus er was niet genoeg eten beschikbaar. Groot-Brittannië,
de onbetwiste leider van de geïndustrialiseerde landen, moest het
grootste deel van zijn granen en vlees importeren. De Engelsen haalden
hun granen (vooral tarwe) en vlees uit kolonies en voormalige kolonies.
In de laatste decennia van de 19e eeuw moesten Duitsland, België,
Frankrijk, Italië en andere Europese landen ook grote hoeveelheden
granen importeren. Vanaf 1860 steeg de landbouwproductie flink,
vooral van graangewassen, en tegen het einde van de eeuw was de
wereldwijde graanexport gestegen van 2 miljoen tot 20 miljoen ton. De
export bleef ongeveer op dit niveau tot de Eerste Wereldoorlog. Zo’n
40 tot 50 procent van de wereldwijde graanexport bestond uit tarwe.
In eerste instantie werden deze graangewassen vooral geleverd door
Rusland. Boeren bewerkten het vruchtbare land op de steppen
in het oosten van Rusland en vanaf het midden van de jaren 1860
begonnen boeren ook aan de Great Plains van Noord-Amerika. Het
geïndustrialiseerde Europa werd gevoerd door boeren van buitenaf.
Granen kwamen vaak uit Europese kolonies. Er waren wetten in de
Verenigde Staten en Canada die het gunstig maakten voor witte
kolonisten uit het oosten en nieuwe immigranten uit Europa om naar
het midwesten te gaan om het onbewerkte grasland te cultiveren.
Vanaf de jaren 1870 begon Noord-Amerika steeds meer granen te
exporteren en uiteindelijk werd dit land de grootste exporteur. Tussen
1870 en 1930 werden grote stukken prairie omgezet in akkers en bezaaid
met maïs in het vochtige oosten en tarwe in het droge westen van
Noord-Amerika. Tijdens dit proces werd de inheemse bevolking op
gewelddadige wijze ontheemd en bijna uitgeroeid en de natuurlijke
omgeving werd volledig getransformeerd. Grootschalige mechanisering
had enorme gevolgen voor de landbouw in de Verenigde Staten
en leidde tot een stijging in de graanproductie en de graanexport
naar Engeland. Deze uitbreiding ontstond niet door een groei in de
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beroepsbevolking, maar vooral door investeringen in machines. Er
werden nieuwe machines uitgevonden, aangeschaft en gebruikt.
Ondernemers hadden geld nodig om deze machines aan te schaffen
en hun productie te verhogen, maar hadden minder boeren nodig
omdat de machines hun taken overnamen. De landbouwproductie
steeg enorm en daarmee ook de graanexport. Stijgende export zorgde
voor een scherpe prijsdaling: tussen 1882 en 1896 daalde de prijs met
50%. Hierdoor werd graan en brood goedkoper. Industriële landbouw
en groeiende productiviteit maakte voedsel goedkoper. Voedsel werd
minder duur omdat arbeid productiever werd, waardoor het minder
werk kostte om graan te produceren. Goedkoper voedsel zorgde voor
een groeiende beroepsbevolking in industriesteden, in eerste instantie
alleen in Engeland, maar later ook in andere Europese landen.
Dit was een grote verandering die kapitalisten in staat stelde om nog
meer winst te maken. De industrialisatie van landbouw zorgde voor
voedseloverschotten en de koopkracht steeg: arbeiders konden meer
voedsel kopen met hun dagelijkse loon.
Tegelijkertijd zorgde deze ontwikkeling in de voedselproductie ervoor
dat sommige naties een dominante rol aan konden nemen in de
wereldeconomie. In de jaren 1870 waren Noord-Amerika en Rusland
verantwoordelijk voor 80% van de wereldwijde export. Toen de Eerste
Wereldoorlog uitbrak, daalde dit aandeel tot 50% werd export vanuit
Zuid-Amerika en andere regio’s belangrijker. Na de Russische Revolutie
en de Eerste Wereldoorlog verdween Rusland van de exportmarkt.
Vanaf het midden van de 19e eeuw tot de Eerste Wereldoorlog werden
er wereldwijd steeds meer graangewassen geëxporteerd en steeds meer
fossiele brandstoffen verbruikt. De landbouw verspreidde zich tot in
de graslanden van Noord-Amerika en Rusland. Deze ontwikkeling was
onlosmakelijk verbonden met de opkomst van fossiele brandstoffen,
die de groei van industriële centra stimuleerde.

De verspreiding van energie

In de 18e eeuw had steenkool grote invloed op de verhouding tussen
mens en natuur. Het werd vooral gebruikt in een aantal Europese
landen en verspreidde zich aan het einde van de 19e eeuw naar NoordAmerika, Japan en Rusland. Dit ging niet vanzelf, maar uiteindelijk zorgde
de verspreiding van steenkool en andere nieuwe energiebronnen aan
het einde van de 19e eeuw voor nieuwe mogelijkheden op het gebied
van industrialisatie.
De eerste nieuwe energiebron was een opvallende innovatie die de

34
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 3 VERSTERKTE GRENZEN: VAN EEN WERELD VAN NATIES
NAAR EEN WERELDWIJD KAPITALISME

Innovaties hervormen de planeet

verhouding tussen mens en natuur veranderden, net als de verhouding
tussen gemeenschappen: elektriciteit. De introductie van elektriciteit
transformeerde de manier waarop mensen werken en leven volledig.
Elektriciteit is een secundaire energiebron. Het ontstaat uit het
omzetten van andere energiebronnen, zoals steenkool, gas en olie;
dit zijn primaire energiebronnen. Aan het begin van de 19e eeuw
werd deze energiebron voor het eerst gebruikt voor communicatie
om telegrammen sneller te kunnen verzenden. Rond 1870 werden
stroomgeneratoren gebruikt voor gloeilampen. Newcastle Upon
Tyne in Groot-Brittannië kon als eerste stad op aarde genieten van
elektrische straatverlichting. In 1881 werd Londen de eerste stad
met een elektriciteitscentrale. Elektriciteit maakte het versturen van
telegrammen makkelijker en veranderde het dagelijks leven volledig.
In het begin was het een luxe. Voordat elektriciteit voor iedereen
beschikbaar werd, gebruikten mensen kaarsen en gaslampen om
hun huizen en fabrieken te verlichten en moesten veel taken in het
daglicht gedaan worden. Elektriciteit gaf feller licht en zorgde voor
beter zicht, het was goedkoper en schoner dan olie of gas en het
werd gebruikt voor tijdbesparende apparaten. Voorbeelden hiervan
zijn huishoudelijke apparaten als elektrische ovens en strijkijzers.
Sinds de jaren 1870 is elektriciteit een essentiële energiebron; het gaf
de mensheid meer ruimte om zich te ontwikkelen en produceerde
schonere energie. Vanaf 1910 kon een enkele elektriciteitscentrale een
volledige woonwijk van energie voorzien.
Een andere energiebron was al eeuwen bekend en werd vooral gebruikt
in Azië: olie. Het bestaan en gebruik van olie waren niet nieuw, maar
in de 19e eeuw werd het gebruik van olie steeds wijder verspreid. Er
werden steeds efficiëntere stoommachines en raffinageprocessen
ontwikkeld voor de zoektocht naar olie. Deze zoektocht werd
gefinancierd door grote bedrijven en er werden steeds meer grote
olievelden ontdekt, vooral in Amerika. Deze combinatie van machines,
kapitaal en olievelden was het begin van een nieuwe macht die zich
snel verspreidde door West-Europa en Noord-Amerika.
Innovaties hervormen de
planeet

Veel van de veranderingen in deze periode hadden te maken met het
vervangen van oude producten door nieuwe alternatieven. Zo begin
staal bijvoorbeeld ijzer te vervangen. Het werd gebruikt voor de bouw
van producten, spoorwegen en gebouwen. Staal werd gebruikt voor
constructie, industriële machines, schepen en vele andere producten.
Dankzij staal werd de aanleg van spoorwegen rendabel, waardoor
transport breder beschikbaar werd.
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De uitvinding van de gloeilamp stimuleerde de verspreiding van
elektriciteit en maakte het dagelijks leven veel makkelijker. Hetzelfde
gold voor de uitvinding van verschillende antibiotica als penicilline, die
mensen beschermden tegen infecties. Antibacteriële planten waren
allang ontdekt, maar antibacteriële chemicaliën stelden mensen in staat
ook zonder deze planten antibiotica te produceren. Antibacteriële
chemicaliën werden veel gebruikt en hadden vaak betere resultaten.
Er waren twee innovaties die de manier waarop mensen hun informatie
en cultuur deelden veranderden. Eerst kwam de radio, die een sociaal
middel werd en zorgde voor gedeelde kennis en een gedeelde cultuur.
De radio was een informatiebron voor feiten en veranderingen, een
educatief hulpmiddel, en het was een manier om snel informatie te
verspreiden in een noodgeval. De radio werd een vast onderdeel van
winkels, openbare ruimtes en huizen. Mensen hadden een totaal nieuwe
manier om te communiceren. In eerste instantie bleef het gebruik van
deze innovatie beperkt, omdat niet veel mensen een radio konden
betalen. Het belangrijkste apparaat voor individuele communicatie
was de telefoon. De eerste openbare telefoonlijn werd gebouwd in de
jaren 1870 tussen Boston en Somerville, Massachusetts in de Verenigde
Staten. Het kostte 20 jaar om Londen te verbinden met Parijs. De radio
en de telefoon konden mensen in verschillende locaties met elkaar
verbinden, maar de uitvinding van het vliegtuig maakte het makkelijk
mensen te verplaatsen en te doden in oorlogstijden. Er werden
ontzettend veel vliegtuigen gebruikt in de Eerste Wereldoorlog.
Tegelijkertijd maakten auto’s transport makkelijker tussen drukke
steden en begonnen ze de aarde te vervuilen.
El Niño rond het einde van
de 19e eeuw

Sinds het einde van de 19e eeuw waren er veel factoren, zoals ontbossing
en technologische innovaties, die onze planeet hervormd hebben. Het
klimaat is ook veranderd.
Het klimaat veranderde onder andere door een natuurverschijnsel
dat El Niño genoemd wordt. Er wordt nog steeds onderzoek gedaan
naar de oorzaken van El Niño, maar het bestaat uit windstromen en
veranderingen in de zeewatertemperatuur die het klimaat in de tropen
en subtropen beïnvloeden. Klimaatschommelingen veroorzaken
extreem weer in veel delen van de wereld, vooral in de gebieden langs
de Stille Oceaan, waar overstromingen en droogte ontstaan.
In het laatste kwart van de 19e eeuw zorgde El Niño voor droogte in grote
delen van Azië, delen van Noord- en West-Afrika en Noordoost-Brazilië.
El Niño veroorzaakte ook overstromingen in Argentinië en overmatige
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regenval in de delen van Noord-Amerika waar tarwe gecultiveerd
werd. Deze klimaatverandering had gevolgen voor Azië, Afrika, LatijnsAmerika en Noord-Amerika; dit ging samen met de economische
gevolgen van de industrialisatie in Europa en Noord-Amerika en de
agressieve kolonisatie van Azië en Afrika. Klimaatverandering en
economisch beleid veroorzaakten samen hongersnoden en de dood
van miljoenen mensen. Deze sterfgevallen kwamen niet alleen door de
natuurlijke gevolgen van klimaatverandering; ze waren ook een gevolg
van El Niño en de nieuwe eurocentrische wereldeconomie.
In Azië waren overheden niet bereid of niet in staat om de gevolgen
van deze rampen te verlichten. De Britse koloniale overheid van India
waren alleen bezorgd om de winst die ze uit de kolonies konden halen
en niet om de mensen die stierven van de honger of aan ziektes.
Indiërs stierven terwijl ze moesten toekijken hoe hun tarwe op de
trein gezet werd naar Groot-Brittannië. De koloniale machthebbers
boden geen hulp met de hongersnood omdat ze geloven dat hulp deze
mensen zwak en lui zou maken. In China werden middelen en aandacht
omgeleid van het binnenland naar de kust, waar de buitenlandse druk
het hoogst was. China had niet genoeg macht of middelen om graan
te leveren aan de geïsoleerde provincie Shanxi, waar ontzettend
veel droogte en hongersnood heerste. Droogte zorgde ook voor
hongersnood in Angola, Egypte, Algerije, Korea, Vietnam, Ethiopië,
Sudan en Brazilië; dit verzwakte het volk en de overheid, waardoor
kolonisten snel de overhand kregen. Klimaatverandering zorgde voor
nog meer ongelijkheid tussen landen en verarming van grote delen van
de wereld.
In de laatste drie decennia van de 19e eeuw ontstonden sterkere banden
tussen verschillende werelddelen. Er werden steeds meer grondstoffen
ontgonnen door steeds geavanceerdere en efficiëntere machines.
Grondstoffen werden gewonnen en verwerkt, over spoorwegen
verplaatst naar fabrieken en veranderd in producten. De handel en
productie van goederen was verspreid over verschillende regio’s en
naties. Deze uitwisseling, die gestimuleerd werd door industrieel
kapitalisme, zorgde voor meer ongelijkheid tussen deze regio’s.

De geografie van
industrialisering

In sommige landen steeg de productiviteit enorm. Industriële
producten kwamen uit een aantal kleine regio’s, niet hele landen, in
West-Europa en Noord-Amerika. Dit waren onder andere delen van
New England in de Verenigde Staten, Manchester en andere delen van
Noord-Engeland, het Rijnland in Duitsland en regio’s in het noordwesten
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van Italië. Landen met groeiende rijkdom en industrie hadden nog
steeds minder of niet geïndustrialiseerde regio’s.

Protectionisme is een
economisch beleid gericht
op het beschermen van
binnenlandse industrieën
tegen buitenlandse
concurrentie. Deze
bescherming vond plaats
door het opleggen van
tarieven op ingevoerde
goederen. Het maakt
buitenlandse goederen
duurder dan nationale
goederen.

Interne onrust in Italië

Tegen 1900 kwam 80% van de industriële output van de wereld uit
Europa en de Verenigde Staten en nog 10% uit Japan. China’s bijdrage
was 7% en India produceerde 2% – samen was dit 99% van alle
industriële productie. Industrialisatie veranderde de verhouding tussen
werelddelen; West-Europa, de Verenigde Staten en Japan kwamen aan
de top te staan. De snelle modernisering van het leger zorgde voor
nog grotere verschillen tussen het Westen – in dit geval West-Europa
en de Verenigde Staten – en andere regio’s. Deze regio’s produceerden
vooral voedsel (granen en vlees) en leverden grondstoffen als palmolie
en rubber. China en India bleven achteruitgaan in vergelijking tot
West-Europa en Noord-Amerika. De industrialisering van Japan ging
ontzettend snel: dit was een teken dat de industrie niet het alleenrecht
was van West-Europa en zijn voormalige kolonies, maar ook Japan kon
verbeteren.
We gaan naar een aantal situaties kijken die ons helpen begrijpen
hoe industrialisering een nieuwe vorm gaf aan de relaties en
machtsverhouding tussen landen. De eenwording van Italië is een
perfect voorbeeld van de manier waarop industrialisering zorgde voor
afhankelijkheid tussen regio’s. De voorbeelden uit Japan en Duitsland
geven weer hoe gecentraliseerde staten omgingen met industrialisering.
We nemen ook een kijkje bij een aantal regio’s in Afrika, Azië en LatijnsAmerika om te begrijpen hoe het industrieel kapitalisme deze regio’s
een specifieke economische rol in het wereldnetwerk gaf.
Natiestaten zijn geen homogene politieke formaties. Italië is een
goed voorbeeld van de verschillende vormen van industrialisering en
de manier waarop dit proces gestimuleerd werd. Voor het ontstaan
van Italië bestonden er veel onafhankelijke staten naast elkaar op
het schiereiland. Het Koninkrijk der Beide Siciliën was een van de
rijkste staten, waar een sterke en winstgevende ontwikkeling naar
industrialisering plaatsvond. De militaire eenwording van het land
leidde – samen met economisch protectionisme in het noorden en
de constante sloop van fabrieken in het zuiden – tot enorme armoede
in het zuiden en grootschalige migratie van arbeiders naar Amerika.
Voor de eenwording kwamen migranten van het Italiaanse schiereiland
vooral uit het noorden. Het voorbeeld van Italië laat zien hoe de staten
de industrialisering in banen leidden, waardoor de machtsverhoudingen
tussen regio’s binnen dezelfde natiestaat veranderden. Het zuiden
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werd geïndustrialiseerd en werd een bron van arbeidskrachten voor de
nieuwe industrieën in het noorden.

Industrialisatie in Japan

In de jaren 1870 werd de Japanse economie steeds verder ontmanteld
door een sterke, gecentraliseerde staat. Omdat particulier kapitaal er
niet in geslaagd was het land de industrialiseren, nam de staat deze
taak over. Boeren kregen eigendomsrechten over hun land en moesten
grondbelasting afstaan aan de nationale overheid. Dit was de grootste
inkomstenbron van de staat in de jaren 1870. De staat creëerde ruimte
voor een nationale markt door invoerrechten tussen domeinen af
te schaffen en door spoorwegen en telegraafverbindingen aan te
leggen. De belangrijkste handelsproducten waren thee, zijde en
katoen. De productie van zijde en katoen werd geautomatiseerd en
gestandaardiseerd zodat deze producten over de hele wereld verkocht
konden worden. Japanse zijde ging de concurrentie aan met Chinese
en Franse zijde. Met de verkoop van zijde kon Japan hoognodige
deviezenreserves aanleggen. Dit geld werd gebruikt om industriële
grondstoffen aan te schaffen, zoals cokeskool en ijzererts.
Om mee te kunnen doen op de wereldtextielmarkt werden de lonen
erg laag gehouden, werden veel vrouwen aangenomen, ook jonge
vrouwen, en was het verboden lid te zijn van een vakbond. Grote
bedrijven betaalden hoge lonen, maar de lonen bleven erg laag in de
landbouw en bij kleine bedrijven. Arbeiders stelden Japan in staat te
industrialiseren. Bedrijven hadden speciale afdelingen om Westerse
technologie aan te passen voor een Japans publiek. In sommige
sectoren werd nog steeds gebruik gemaakt van handwerk of simpele
machines. De sectoren werkten samen: als een groot productieproces
goedkoper volbracht kon worden met kleinschalig handwerk werd
het uitbesteed aan kleine bedrijven. De industrialisatie kwam in een
stroomversnelling tussen 1905 en 1940 toen metallurgie, machinebouw
en de chemische industrie ontstonden. Tegen de jaren 1920 begonnen
banken industriële ontwikkeling te financieren.

De staat en de industrialisatie
van Duitsland

Tegen het midden van de 19e eeuw was de nationale handelsmarkt
gegroeid en was de Zollverein – de Duitse douane-unie – opgericht.
De Zollverein hield internationale handelstarieven bij en stelde een
gemeenschappelijk buitentarief in om Britse producenten te weren.
Deze economische unie werd opgesteld in 1871 en vormde de basis
van de Duitse economie. De aanleg van spoorwegen stimuleerde
het samenvoegen van handelsmarkten. Investeringsbanken, die geen
invloed hadden op de Britse industrialisatie, speelden een grote rol
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in Europa. Alle Duitse banken, zoals de Commerzbank, Dresdner
Bank en Deutsche Bank werden opgericht voor 1873. De banken
financierden de groei van de Duitse industrie tussen 1880 en de
Eerste Wereldoorlog. Ze hadden meerdere branches en verzamelden
kapitaal uit veel verschillende bronnen. Banken vormden blijvende
relaties met industriële klanten en lieten het toe dat deze bedrijven
lang roodstonden tegen lage rente, als een vorm van lening. De
hypotheek op industrieel vastgoed werd vaak als onderpand gebruikt
en vertegenwoordigers van de banken kregen een rol in het bestuur
van het bedrijf.
In 1860 was de industrialisatie van Duitsland nog maar op 15% van het
Britse niveau, maar dit steeg met 85% binnen vijftig jaar, tot de Eerste
Wereldoorlog begon.

Palmolie in Afrika

In de 19e eeuw exporteerde het Afrikaanse continent ontzettend veel
grondstoffen als palmolie, cacao en mineralen. Palmolie werd gebruikt
als smeermiddel voor machines en spoorwegmaterieel en ook om zeep
en kaarsen van te maken. De mogelijkheden groeiden nog verder toen
bleek dat olie uit de pit van de palmvrucht gebruikt kon worden voor
margarine. De olie werd vervoerd langs dezelfde handelsnetwerken
die vroeger gebruikt werden voor slaven. Nigeria was de grootste
exporteur, maar de productie verspreidde zich door heel West-Afrika.
West-Afrikanen produceerden palmolie en importeerden Europese
goederen. Ze kochten vooral stoffen en kleding, maar ook bestek,
keukengerei, cosmetica, sieraden en vlees. In de 19e eeuw kon palmolie
geproduceerd worden op plantages, maar het werd nog steeds vooral
gedaan door individuen die de natuur in trokken.
De economie van de kolonies werd onderdeel van de wereldmarkt,
vooral dankzij spoorwegen; vervoer over zee en transport over land
werden goedkoper. Daardoor werden Europese goederen in Afrika ook
betaalbaarder en werden primaire goederen duurder. De economie
paste zich hierop aan. De productie en export van handelswaren als
palmolie en aardnoten steeg enorm.
De productie van palmolie verspreidde zich naar grotere delen van
Afrika, buiten de verenigde regio’s van West-Afrika. Aan het begin van
de 20e eeuw werden oliepalmen gecultiveerd op grote plantages in
Sumatra en Maleisië en de bomen groeiden daar beter dan in WestAfrika. Vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn Maleisië en Indonesië de
grootste spelers op de wereldmarkt en als gevolg is de prijs in Afrika
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De Afrikaanse productie van palmolie bracht niet langer veel geld in
het laatje en de grootschalige introductie van plantages had gekapte
bossen, uitgeputte bodems, en een enorme toename van plagen tot
gevolg. Daarnaast zorgde de opkomst van de petroleumindustrie in de
19e voor betere en goedkopere alternatieven voor palmolie.
Grondstoffen in LatijnsAmerika

De uitvinding van elektriciteit veranderde het handelslandschap van
de wereld volledig. Kabels en draden worden gemaakt met koper, net
als telefoonkabels en kogels. Koper is essentieel voor elektriciteit. In
Latijns-Amerika zijn veel kopermijnen, zoals die in Sonora, Mexico, en
deze waren het toneel voor enorme stakingsacties aan het begin van
de 20e eeuw.
Koper en andere grondstoffen vormden de basis van de LatijnsAmerikaanse exporteconomieën: koffie uit Brazilië en Colombia, koper
en nitraten uit Chili, tin uit Bolivia, vlees en granen uit Argentinië en fruit
en koffie uit Centraal-Amerika. Na de jaren 1870 maakten goedkope
en gekoelde stoomschepen het winstgevend om tarwe en vlees uit
Argentinië en Uruguay te exporteren. Stoomschepen maakten het ook
mogelijk om koper vanuit de kust van de Stille Oceaan te exporteren.
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De export groeide enorm en de regio werd aantrekkelijk voor
migranten en investeerders uit Europa. Tegen 1900 was de Zuidkegel
een van de rijkste regio’s van de wereld en Argentinië volgde Mexico in
het opzetten van een maakindustrie.
Omdat de economie van de meeste naties in deze regio gebaseerd
was op de export van grondstoffen, had de flinke afname van vraag
uit de Verenigde Staten en Europa grote invloed op de economie van
Latijns-Amerika.
Tijdens de oorlog was er bijvoorbeeld veel vraag naar koper, tin en olie
uit Chili, Bolivia, Venezuela en Mexico. Toen de oorlog voorbij was, had
dit gevolgen voor de economie. Latijns-Amerika was afhankelijk van
deze gebieden en bleef daardoor in een marginale positie; ze bleven
grondstoffen exporteren en producten importeren.

De-industrialisatie in Azië

Tijdens de 19e eeuw zorgde het Britse imperialisme voor grootschalige
de-industrialisatie en economische veranderingen in Azië. Deze
veranderingen waren zichtbaar in de laatste decennia van de 19e eeuw.
Chinese peasants began cultivating poppies and manufacturing opium
by the 1970s. Deze omslag werd vooral gemaakt in gebieden waar Chinese
boeren hiervoor de keuzevrijheid hadden om katoen te verbouwen. In
veel gebieden werden al snel veel meer klaprozen gekweekt, ten koste
van andere gewassen. Boeren gingen meer verdienen, maar liepen
meer risico als hun oogst mislukte. Tegelijkertijd zorgde de val van de
Qing-dynastie ervoor dat een kleinere groep mensen de macht kregen
over grotere stukken land, waardoor ongelijkheid tussen boeren en de
elite steeg.
Na de jaren 1880 werden verschillende irrigatieprojecten op poten
gezet in India ter bescherming tegen hongersnood. Landbouw
werd een handelsproduct, maar er was geen officiële infrastructuur
om de geldstromen bij te houden. Boeren in nood moesten bij
geldschieters aankloppen, waar ze uitgebuit werden met enorm hoge
rentepercentages. Schuldeisers konden hun zakken vullen met de
economische overschotten geproduceerd door de landbouw. Aan
het einde van de 19e eeuw had stagnatie in de landbouw gezorgd
voor vreselijke tekorten aan basisvoedsel en meerdere periodes van
hongersnood. Tussen 1881 en 1941 steeg de bevolking van Brits-Indië
van 257 tot 389 miljoen, maar het beschikbare graan daalde van
een schampere 200 kilo per persoon per jaar tot een nog lagere 150
kilo. China en India bleven achteruitgaan. Voormalige industrie- en
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De-industrialisatie in Azië

bedrijventerreinen moesten de export opgeven. Azië begon vooral
primaire levensbehoeften te produceren.

Economische afhankelijkheid

Tussen de jaren 1870 en 1940 veranderde de verhouding tussen mensen
en de productie van goederen, omdat nieuwe machines en innovaties
voor efficiëntere productiemethodes zorgden. Sommige werelddelen
weren gedwongen zich te specialiseren in specifieke sectoren
(Latijns-Amerika produceerde grondstoffen), sommige regio’s werden
gedeïndustrialiseerd omdat een andere natie ze in een ondergeschikte
positie dwong (het zuiden van Italië) en andere regio’s werden
gedeïndustrialiseerd als gevolg van de macht van het Britse Rijk (Azië).
Sommige staten specialiseerden zich in grondstoffen die geëxporteerd
werden naar geïndustrialiseerde gebieden als West-Europa en de
Verenigde Staten, die op hun beurt goederen exporteerden en konden
investeren in technologie.
The Second World War consolidated these relationships and intensified
some frontiers.

Grensgebieden en nitraat:
oorlog en landbouw

Sommige handelswaren, zoals staal voor de productie van wapens,
maakte van oorlog een industrie; oorlog werd steeds gewelddadiger
met steeds meer slachtoffers en een steeds strakkere deadline voor
het verslaan van de vijand. Mensen uit Azië, Afrika en de inheemse
volken in Amerika stierven en ervaarden de verwoestende gevolgen
van de industrialisatie van oorlog.
Stoom, geweren en elektriciteit werden geproduceerd door machines,
en steeds sneller, waardoor mensen iets meer beperkingen ervaarden.
Maar in de tweede fase van de industrialisatie werd duidelijk dat
imperiale macht niet genoeg was om nitraat te produceren: een
belangrijk mineraal voor de landbouw en het element dat buskruit
laat ontploffen. Dit cruciale element was nog steeds afhankelijk van
langdurende natuurlijke processen. Hoewel Europese wetenschappers
al ontdekt hadden dat nitraten bestonden uit stikstof, wisten ze nog
niet hoe ze de stikstof uit de lucht om konden zetten in een bruikbaar
product. Het buskruit waar hun macht van afhing kwam uit de natuur.
Nitraten waren ook essentieel voor de landbouw; ze zijn een belangrijk
ingrediënt in mest. Salpeter bevat nitraten en tot het begin van de 20e
eeuw kwam deze niet-organische meststof vooral uit Zuid-Amerika.
Guano, tot het begin van de 20e eeuw nog een belangrijke bron van
ammoniak, werd in enorme hoeveelheden gemijnd tot het vervangen
werd door Peruviaanse salpeter uit de Atacamawoestijn. Dit “witte

1870

1970

43
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

EEN WERELDWIJDE GESCHIEDENIS VAN DE
MENSHEID Hoofdstuk 3.1

Een wereld van naties

MONDIAAL FOSSIELE BRANDSTOFVERBRUIK 1800-2016,
GEMETEN IN TERAWATT-UREN (TWH)
(aangepast van Our World in Data-website)
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goud” was een essentieel ingrediënt van buskruit en meststoffen en
de handel was in handen van de Britten.
In Europa werd de komst van de Eerste Wereldoorlog versneld door
onzekerheid over wie de macht had over de voedselvoorraad. De
geallieerden lieten zelfs de Chileense salpetermijnen blokkeren om de
voedselvoorraden van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije te saboteren.
De oorlog motiveerde de snelle ontwikkeling van gecommercialiseerde
methodes om nitraten te produceren. Scheikundigen Fritz Haber
en Carl Bosch werkten samen met Alfred Nobel, die een fortuin
had verdiend aan explosieven, om een nieuwe chemische reactie
te verkopen: waterstof reageerde met stikstof in de atmosfeer en
produceerde het meest effectieve soort ammoniak voor meststoffen
en buskruit. Hun werk veranderde de wereld in de jaren 70. Hun kennis
zorgde ervoor dat buskruitfabrikanten niet langer afhankelijk waren
van specifieke locaties voor hun grondstoffen, omdat die grondstoffen
nu met behulp van wat energie letterlijk uit de lucht vielen. Het
Haber-Boschproces maakte ammoniak ruim beschikbaar en was
daardoor verantwoordelijk voor het sterven van meer dan 100 miljoen
mensen in gewelddadige conflicten. Tegelijkertijd stimuleerde de
beschikbaarheid van meststoffen na de Tweede Wereldoorlog voor de
productie van enorme hoeveelheden graan voor veevoer. Tweederde
van de ongelofelijke voorraad graan in de Verenigde Staten en Europa
werd gebruikt als veevoer. Kunstmest had een enorm effect op de
landbouw.
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De verspreiding van olie

Omdat lucht en fossiele brandstoffen nu omgezet konden worden
in mest, maakte het Haber-Boschproces voedsel en arbeid een stuk
goedkoper. Goedkope kunstmest zorgde voor betere oogsten;
de boeren konden enorme hoeveelheden voedsel aan de steden
verkopen. Er waren echter minder landarbeiders nodig, waardoor de
lonen lager werden en boeren zonder eigen land naar de stad moesten
verhuizen. De verspreiding van nitraten veranderde de verhouding
tussen mensen en natuur en verschoof het centrum van arbeid van de
akkers naar de steden.

De verspreiding van olie

Aan het begin van de twintigste eeuw maakte een vreemd nieuw
product zijn opmars: aardolie. Aardolie werd gebruikt voor de productie
van brandstof voor transport, verwarming en elektriciteitsopwekking,
asfalt en olie voor bestrating en als grondstof voor de productie van
chemicaliën, plastic en synthetische materialen. Plastic en synthetische
materialen werden uitgevonden aan het begin van de 20e eeuw, maar
werd pas populair in de jaren 60.
Aan het begin van de twintigste eeuw was Rusland een belangrijke
producent van aardolie. Na de Eerste Wereldoorlog was men even
bang voor een olietekort, maar het aanbod oversteeg al snel de vraag
in de Verenigde Staten toen er nieuwe olievelden ontdekt werden in
California en Oklahoma. De ontdekking van het enorme Oost-Texasveld
in 1930, tijdens de Grote Depressie, zorgde ervoor dat de Amerikaanse
olie-industrie zich zorgen moest maken om overproductie in plaats
van tekorten. Tussen 1928 en 1934 kochten Amerikaanse bedrijven
olieconcessies in Nederlands-Indië, het huidige Venezuela, Irak,
Bahrein, Saoedi-Arabië en Koeweit. Tegen het einde van de jaren 1930
was Venezuela de grootste olie-exporteur en de op twee na grootste
olieproducent, na de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.

Een multinationale
onderneming is een
zakelijke onderneming
met kantoren,
productiefaciliteiten
en andere activa die in
verschillende landen actief
zijn, maar wordt beheerd
vanuit één thuisland.

Bedrijven uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië verloren in
1938 hun macht over de Mexicaanse olie toen de overheid de meeste
buitenlandse bedrijven in Mexico nationaliseerde en een eigen
nationaal oliebedrijf opzette. Deze nationalisering had gevolgen voor
internationale oliebedrijven: kapitalisten werden gedwongen het land
te verlaten. Tegelijkertijd werd duidelijk dat multinationale bedrijven
schadelijk werden geacht voor de economische ontwikkeling van het
land.
Olie had een belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog. Essentiële
wapensystemen werden aangedreven door olie: oorlogsschepen,
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onderzeeërs, vliegtuigen, tanks en een groot deel van het transport
over land en zee. Olie bleef ook een belangrijke rol spelen in de
productie van munitie en de ontwikkeling van synthetische rubber
op basis van aardolie. De Verenigde Staten ging de oorlog in met een
productieoverschot van een miljoen vaten per dag. Dit gaf de olieindustrie in de Verenigde Staten de macht om – bijna eigenhandig – de
Verenigde Staten en zijn bondgenoten tijdens de oorlog van brandstof
te voorzien; gebrek aan olie was een belangrijke reden waarom
Duitsland en Japan verslagen werden.
De ontdekking van olievelden in de Verenigde Staten – bijvoorbeeld
in Pennsylvania, Texas en California – zorgde ervoor dat de V.S. een
leidende rol als olieproducent op de wereldmarkt kon aannemen.
Tegen 1945 kwamen twee van de drie olievaten uit de Verenigde
Staten. Ze behielden deze leidende rol drie decennia lang. Na de
Tweede Wereldoorlog steeg de olieproductie nog verder, met 60% ten
opzichte van daarvoor. Het duurde tot de jaren 1970 voordat de SovjetUnie en daarna Saoedi-Arabië de kans zagen de Verenigde Staten van
de olietroon te stoten.

De verspreiding van voedsel

De industrialisering van de landbouw begon aan het einde van de 19e
eeuw in de Verenigde Staten en veroverde vervolgens ook Europa.
Tot de jaren 1940 steeg de mondiale tarweproductie alleen omdat er
op steeds meer plekken tarwe geplant werd. Deze uitbreiding kwam
abrupt ten einde na de Tweede Wereldoorlog. De enige manier om
de productie nog te verhogen was met een grotere opbrengst per
hectare. Om dit doel te bereiken, begon de Verenigde Staten fossiele
brandstoffen te gebruiken in de landbouw: nieuwe, hoogproductieve
gewassen werden gecombineerd met energie-intensieve technologie.
Deze energie-intensieve technieken waren onder andere mechanisatie
en het vervangen van mensen en dieren door machines met interne
verbrandingsmotoren of elektromotoren, waterpompen, het gebruik
van elektriciteit voor de verwarming van stallen of het drogen van de
oogst en het gebruik van kunstmest. Landbouwproductiviteit steeg
dankzij landbouwtechnische vooruitgang. Dankzij deze technologie
werd er meer voedsel geproduceerd en was er meer vlees en
luxegoederen als alcohol, fruit en groente beschikbaar. Deze mijlpalen
hadden echter een ecologische prijs en veroorzaakten mondiale
milieuverandering, eerst in Europa en de Verenigde Staten en vanaf de
jaren 1960 ook in bepaalde delen van Latijns-Amerika, Azië en Afrika.
De Verenigde Staten stond na de Tweede Wereldoorlog aan het hoofd
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van de wereldeconomie en bleef de landbouwmarkt domineren.
De landbouwtechnische vooruitgang werd ondersteund door de
natiestaat, die daardoor belangrijker werd als toezichthoudende
instanties. Voedselexport en voedselhulp werden economische
wapens om de V.S. meer imperialistische macht te geven tegenover
ideologische rivalen, zoals het communisme tijdens de Koude
Oorlog. De centrale rol van natiestaten werd vastgelegd in de
Wereldovereenkomst voor Tarieven en Handel, die in 1947 van kracht
werd. Deze regeling gaf lidstaten de mogelijkheid hun landbouwsector
te beschermen. De Wereldovereenkomst voor Tarieven en Handel gaf
de V.S. de kans om gesubsidieerde voedseloverschotten naar Europa
of andere arme streken te sturen. Dit voedsel werd geclassificeerd als
voedselhulp onder het “Food for Peace Program”. In werkelijkheid was
dit programma bedoeld om loyaliteit af te dwingen van deze gebieden
en de macht van hun rivalen op de wereldmarkt te beperken. De
Verenigde Staten gebruikte voedsel in hun strategie om hun invloed
en macht over territoria uit te breiden zonder militaire strijd.
Na de Tweede Wereldoorlog vond er een fundamentele verandering
in de landbouw plaats. Voedselproductie was steeds meer afhankelijk
van chemicaliën en technologie. Landbouwtechnische processen
waren nu van essentieel belang en er was meer kapitaal nodig om deze
vooruitgang voort te zetten. Boeren werden van hun plek verdrongen,
omdat ze deze dure verbeteringen niet konden betalen. Grote
landgoederen en telers namen het land in van deze boeren en er was
steeds minder concurrentie.
De Groene Revolutie begon in de jaren 1950 en kwam tot een
hoogtepunt in de jaren 1970. Het woord groen is misleidend.
Tijdens de Groene Revolutie werd gebruik gemaakt van landbouw,
nieuwe gewasrassen, meststoffen, pesticides, irrigatie, grondbezit,
zaadtechnologie, marketingtechnieken en staatsmacht om arbeid en
grondstoffen goedkoop te houden. Mest werd chemisch geproduceerd
en de pesticides waren ook chemicaliën.
Tijdens de Groene Revolutie kregen boeren overheidssubsidies, via
het productschap voor landbouw, om ze te helpen meer van deze
gewassen te produceren. Er ontstond politieke onrust en kleine boeren
eisten hervorming, om hun kleine boerderijen weer een kans te geven,
maar dit werd onderdrukt. De Groene Revolutie ging juist gepaard
met hervormingen die het moeilijker maakten voor kleine en landloze
boeren om in opstand te komen. De Groene Revolutie leidde tot een
autoritair landbouwbewind.
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Innovaties sinds de Tweede
Wereldoorlog

Kunnen verlangens als
behoeften worden ervaren?
Denk na over wat je denkt nodig
te hebben. Zijn die objecten
echt vitaal? Of zijn het gewoon
verlangens die iedereen ervaart
in jouw sociale omgeving? Stel
je voor dat je op een andere
plaats en in de samenleving
woont: zou je dezelfde
verlangens hebben?

Een wereld van naties

Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaf de uitvinding van kernenergie
mensen de kans elektriciteit te winnen uit kerncentrales. Kernenergie
komt uit een mineraal: deze energie komt vrij bij de verwerking van
uranium.
Het werd ook gebruikt in wapens. De Verenigde Staten had nu de
potentiële macht om met deze bommen al het menselijk leven op
aarde uit te roeien. Toen de Verenigde Staten in 1945 Nagasaki en
Hiroshima bombardeerden met een kernbom, maakte dit een einde
aan de oorlog. Macht en oorlogsvoering hing nu af van technologie.
Na de Tweede Wereldoorlog werd nog een belangrijke stap genomen: de
zogenaamde Westerse consumentenrevolutie. Bepaalde uitvindingen
werden populair en consumptie nam enorm toe. De stijgende welvaart
in een aantal landen – West-Europa, de Verenigde Staten, Japan en
Australië – was afhankelijk van de productie van luxegoederen die
onderdeel van het dagelijks leven werden. Radio’s en auto’s, en later
ook televisies, waren de meest gewilde objecten die mensen ook
een nationalistisch gevoel gaven. In de tweede helft van de 20e eeuw
werden huishoudens geïndustrialiseerd dankzij de verspreiding van
elektriciteit, radio’s, auto’s, televisies en machines die huishoudelijk
werk verlichtten, zoals de wasmachine en de vaatwasser. Voor jouw
oma waren dit waarschijnlijk de belangrijkste twee uitvindingen in de
menselijke geschiedenis. Als jij je dit niet voor kan stellen, probeer dan
eens midden in de winter buiten vijf of zes dekens in een tobbe te
wassen.
Het groot aantal uitvindingen, hun invloed op het dagelijks leven en
de planeet en hun snelle verspreiding naar verschillende gebieden en
sociale klasses had enorme gevolgen. Verdere technologische innovatie
ging steeds sneller en had steeds meer negatieve gevolgen voor het
milieu.

Het Sovjetmodel van
productie

Het woord sovjet betekent letterlijk raad of vergadering. Dit verwijst
hier naar de eerste arbeidersraad die ontstond in 1905 tijdens de
Russische Revolutie, die in 1917 gevolgd werd door de Oktoberrevolutie
onder leiding van Vladimir Lenin; hierdoor kreeg de arbeidersraad de
macht het land te regeren. “Alle macht aan de Sovjets” was het motto
en werd de komende jaren de leidraad voor het economisch beleid van
het land. Voor de eerste keer had een staat het kapitalisme afgewezen
en zijn economische structuur op radicale wijze getransformeerd; nu
stond het proletariaat centraal. Dit was de klasse van arbeiders in de
industrie.
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Het Sovjetmodel van productie

Landbouw werd ook onderdeel van het nieuwe economische systeem
in de Sovjet-Unie: er ontstonden collectieve landbouworganisatie
waarbinnen deelnemende eigenaren samen het land bewerkten.
Landbouwgrond in privébezit werd afgenomen en aan een groep
boeren gegeven: dit proces werd collectivisering genoemd. Sommige
van deze collectieve boerderijen werden beheerd door boeren (die
werden kolkhozen genoemd) en anderen werden beheerd door
de staat (sovkhozen). Het doel van collectieve boerderijen was de
landbouwproductie te maximaliseren door de boeren efficiënter aan
het werk te zetten, overschotten te herverdelen en de snelgroeiende
beroepsbevolking eten te geven. Bepaalde gewassen als katoen en
suikerbieten werden meer geproduceerd, zodat ze niet geïmporteerd
hoefden worden en het land onafhankelijk van buitenlandse goederen
werd. Een collectief productieproces dat beheerd wordt door de
staat – het socialisme – staat haaks tegenover het kapitalisme. De
collectieve boerderij werd het eerste symbool van het Sovjetmodel
van productie, waarin afstand werd genomen van de kapitalistische
wereld. Gedwongen collectivisering kostte veel mensenlevens.
Miljoenen mensen stierven omdat ze hun inkomstenbron verloren,
gedeporteerd werden, gedwongen werden graan te leveren, of omdat
ze niet genoeg konden produceren of van de honger stierven.
De industrialisering van de Sovjet-Unie begon in de jaren 1920 en
daarmee nam de productie van aardolie, cement en ruwijzer toe. Voor
de rest van de wereld begon de Grote Depressie (1929), maar voor de
Sovjet-Unie was dit een periode van enorme economische groei en
snelgroeiende productie van consumptiegoederen. De vrije markt
bepaalde niet langer het aanbod en de prijs. Dit werd nu gepland door
de staat: dankzij de vijfjarenplannen van de staat raakte industrialisering
in een stroomversnelling. Tegen 1975 produceerde de Sovjet-Unie meer
dan 100 miljoen ton ruwijzer: meer dan de Verenigde Staten.
China’s maoïstische
economie

Na de Tweede Wereldoorlog maakte China een radicale verandering
door met de introductie van een socialistisch model. Boerderijen
werden collectief bezit, de industrie werd beheerd door de staat en
centrale planning ging volgens een Sovjetsysteem. Deze socialistische
revolutie, geleid door Mao Zedong in de jaren 1950, was de eerste
stap naar het helpen van de boeren die hard getroffen waren door
hongersnoden en ondoeltreffend landbouwbeleid. Als onderdeel van
zijn strategie om China van de hongersnood te bevrijden, verklaarde
Mao in 1958 de oorlog aan de beesten die het Chinese graan opaten.
Mensen moesten de vier grootste plagen uitroeien: vlooien, vliegen,
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ratten en spreeuwen. Zonder spreeuwen kregen ongewervelde dieren
de kans zich enorm uit te breiden. Insecten hadden geen concurrentie
meer en aten al het graan op; dit werd een oorzaak van de Grote Chinese
Hongersnood van 1959-61. Aan het einde van de jaren 1950 en het begin
van de jaren 1960 leed China onder een langdurige en verschrikkelijke
hongersnood die 20 tot 30 miljoen mensenlevens opeiste. Dit is de
dodelijkste hongersnood in de moderne geschiedenis en waarschijnlijk
ook de ergste hongersnood allertijden. Deze hongersnood werd
voornamelijk door mensen veroorzaakt, na het instorten van de
landbouw en het gebrek aan efficiënte voedselhulp.
Het Maoïstische model legde ook de nadruk op het uitbreiden van
de zware industrie, zodat er een stedelijke, industriële maatschappij
opgebouwd kon worden. Er werd steeds meer geïnvesteerd en
geproduceerd in de industrie, onder andere in staal. Het technologisch
beleid combineerde kapitaalintensieve, geavanceerde technologie
met arbeidsintensieve productieprocessen.
Verstedelijking en
megasteden

Industrialisatie verspreidde zich naar steeds meer landen en boeren
moesten steeds vaker naar steden verhuizen, waardoor het landschap
van de planeet veranderden. Steden groeiden, zowel in de ruimte als
in bevolkingsdichtheid. Voor 1850 woonde minder dan een tiende van
de mensheid in steden. In 1900 was dit een op de zes en in 1950 was
het een derde. Nu wonen minder dan de helft van de mensen buiten
de steden. In 1800 hadden alleen Beijing en Londen meer dan een
miljoen inwoners. Een eeuw later waren er 17 steden met meer dan
een miljoen inwoners, bijna allemaal in Europa en de Verenigde Staten.
In 1950 was dit aantal gegroeid tot 86, waarvan 47 buiten Europa en
Noord-Amerika. New York en Tokyo waren op dat moment de enige
megasteden – steden met meer dan 10 miljoen inwoners.
Spoorwegen, treinen, verharde wegen, hogere gebouwen en
wolkenkrabbers, grote woonwijken van luxe gebouwen tot barakken;
een steeds groter aandeel van de planeet werd bedekt. Steden waren
een centrum van winst, omdat er vraag was naar arbeid en investeringen.
Alle activiteiten die een stad deden groeien werden een bron van
winst. In elke regio die aan het industrialiseren was, zetten nationale,
staats- en provinciale overheden verschillende beleidsinitiatieven
op om ruimte voor kapitaalinvestering en stedelijke ontwikkeling
te creëren in steeds grotere gebieden. In deze bloeiende stedelijke
gebieden zorgden overheden en ondernemers voor de verspreiding
van grondstoffen, energie, handelswaren, arbeid en kapitaal. In deze
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Stedelijke bevolking in 1900

STEDELIJKE BEVOLKING IN 1900

6.480.000
inwoners
500.000
inwoners
MEXICO
CITY

LONDEN

CHICAGO

NEW YORK

1.439.000
inwoners

1.497.000
inwoners

ST.
PETERSBURG

TOKIO

PARIJS

481.000
inwoners
SYDNEY

BERLIJN

DELHI

400.000
inwoners
1.717.000
inwoners

4.242.000
inwoners

3.330.000
inwoners

1870

2.707.000
inwoners

1970
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periode werd veel infrastructuur opgebouwd, waardoor steden een
belangrijk knooppunt van economische activiteit en kapitalistische
uitbreiding werden.
Stedelijke omgevingen veranderden radicaal en dit droeg direct bij aan
de vergaande gevolgen voor de atmosfeer, het leefgebied van planten
en het landoppervlak, waardoor het leven op de planeet voorgoed
veranderde.
Vergiftiging en vernietiging
van de natuur

Industrieel kapitalisme, verstedelijking en landbouwtechnologie
veranderden de verhouding tussen mens en natuur. Vanaf het eerste
moment dat mensachtigen op de planeet verschenen, proberen we al
de natuur te manipuleren en heeft de niet-menselijke wereld op zijn
beurt de mensheid veranderd. In de periode van 1870 tot 1970 werd
de natuur steeds meer uitgebuit en ingenomen door mensen die het
milieu steeds sterker beïnvloedden.
Sinds het industrieel kapitalisme ontstaan was en zich verspreid had,
begonnen bossen over de hele wereld te krimpen. In Rusland verdween
bijvoorbeeld tussen het einde van de 17e eeuw en het begin van de 20e
eeuw 67.000km2 bosland. Tijdens de kolonisatie van Noord-Amerika
hadden Europese kolonisten tegen 1850 ongeveer 460.000km2
omgehakt en tegen 1910 was dit bijna 780 miljoen km2.
In de periode tussen 1870 en 1970 verspreidde de industrialisering,
werd het opgelegd aan steeds meer regio’s, en ontstond een nieuwe
verhouding tussen mens en natuur. Landsgrenzen werden steeds
belangrijker en steeds vaker opgedrongen. De planeet werd gezien als
een bron voor grondstoffen die de industrie kon gebruiken om het
kapitalistische rijk te versterken.
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1

Mensen veranderen de planeet

1/2

MENSEN VERANDEREN DE PLANEET

Lees de onderstaande tekst,
uit A History of the World in
Seven Cheap Things, kijk naar
de grafiek en maak dan de
opdrachten.

We leven in een tijd waarin het milieu sterk afhankelijk is van menselijk
handelen op verschillende niveaus.
Wetenschappers hebben dit tijdperk verschillende namen gegeven: de
meesten noemen dit het Antropoceen (dit betekent “de tijd van de mensen”),
maar anderen gebruiken de naam Kapitaloceen (dit betekent “de tijd van het
kapitalisme”). Het is moeilijk te zeggen wanneer dit tijdperk precies begon.
We kunnen het beginpunt in de 15e eeuw leggen, toen het kapitalisme
ontstond en de planeet begon te veranderen. Met de Industriële Revolutie
kwam in de 18e eeuw ook het industrieel kapitalisme op, dat nu nog bestaat.
Vanaf dat moment verbrandden mensen fossiele brandstoffen, zoals
steenkool, olie en natuurgas, waardoor de hoeveelheid koolstofdioxide in
de atmosfeer snel begon te stijgen. De hoeveelheid koolstofdioxide steeg
ook als gevolg van bevolkingsgroei en het feit dat het kapitalisme mensen
leert natuurlijke grondstoffen uit te buiten. De verhoogde hoeveelheid
koolstofdioxide in de atmosfeer is een van de grootste oorzaken van
klimaatverandering en heeft negatieve gevolgen voor het milieu.
“Grote zoogdieren die uitsterven door de jacht is één ding, maar de snelheid
en schaal waarop het milieu nu beschadigd wordt is geen logisch gevolg
van de keuzes van onze primitieve voorouders. De moderne mens roeit niet
langer mammoeten uit door eeuwen van overbejaging. Een paar mensen
roeien nu alles uit, van megafauna tot microbioten, op een ongelofelijke
snelheid. Ons argument is dat dit wordt veroorzaakt door kapitalisme en
dat de moderne geschiedenis vanaf de jaren 1400 terecht gekomen is in het
Kapitaloceen. Het gebruik van deze naam geeft aan dat we het kapitalisme
serieus nemen en dat we begrijpen dat het niet alleen een economisch
systeem is, maar ook doorwerkt in de manier waarop mensen met de rest
van de natuur omgaan.
We moeten op een nieuwe manier nadenken over de complexe verhouding
tussen mensen en het web van ander leven op de planeet, zodat we onze
wereld en onze toekomst leren begrijpen.”

A De auteurs van de tekst zeggen:
kapitalisme maakt misbruik van
de planeet.
kapitalisme heeft een proces
versneld dat de Aarde al aan het
vernietigen was.
als mensen een minder
roofzuchtige productiewijze
aannemen, kunnen alle
levende wezens in harmonie
samenleven.
in de jaren 1800 besloten
mensen al om het kapitalisme
af te wijzen

B De grafiek geeft een beeld van
de ontwikkelingen op Aarde
vanaf 1750 (het begin van
industrialisering) tot nu. Geef
aan welke zinnen volgens jou
kloppen.
De grafiek geeft de volgende
situatie weer:
economische ontwikkeling
een klimaatcrisis
economische ontwikkeling,
maar ook een klimaatcrisis
een klimaatcrisis veroorzaakt
door economische ontwikkeling

C De ontwikkelingen in de grafiek
worden veroorzaakt door het
volgende:

Bron: R. Patel and J.W. Moore, A History of the World in Seven Cheap Things,
2018.
12

natuurlijke oorzaken,
door mensen op Aarde en
veranderingen in de natuur

DEGRADATIE VAN DE
AARDSE BIOSFEER
IN CULTUUR GEBRACHT
LAND
VERLIES VAN TROPISCH
BOS
STIKSTOF LANGS
DE KUST
GARNALENAQUACULTUUR
ZEEVISVANGST
VERZURING VAN DE
OCEANEN
TEMPERATUURAFWIJKING

10

menselijk handelen

8

kapitalistische economische
ontwikkeling

6

een voorspelbaar gevolg van
iedere soort economische
ontwikkeling

4

OZON
METHAAN

D Schrijf minstens vijf gevolgen

LACHGAS

op waarvan je denkt dat ze voort
kunnen komen uit de situatie in
de grafiek.
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MENSEN VERANDEREN DE PLANEET
Kunnen we de huidige ontwikkelingen omdraaien?
Vergelijk de twee grafieken hieronder: in de eerste zie je een stijging in de
hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en de drempel waar we onder moeten
blijven als we willen overleven; in de tweede grafiek staat hoe de situatie kan
veranderen als overheden maatregelen nemen om de uitstoot van CO2 te
beperken. Wat zou jij kunnen doen om deze ontwikkeling – waarbij mensen
de planeet vernietigen – om te draaien? Schrijf een kort voorstel.

2

CO2-Atmosfeer bij het Mauna Loa Observatorium

DELEN PER MILJOEN

400

Scripps lnstitutuut voor Oceanografie
NOAA Earth System Research Laboratorium
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340
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Bron: NOAA Earth System
Research Laboratory.
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414.7 parts per million: de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in mei 2019
450 parts per million: dit wordt beschouwd als de drempel, waarna de
gevolgen voor het klimaat onbedwingbaar worden.
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Er zijn op dit moment veel wetenschappers bezig met de ontwikkeling van
een nieuw, duurzaam economisch model, zoals de Donuteconomie van Kate
Raworth. Ga online op zoek naar informatie over dit voorstel of andere ideeën
voor een nieuw economisch systeem dat de planeet kan redden. Kies een
model uit, verzamel informatie en maak een presentatie voor de klas.

3
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1

Traditionele en intensieve landbouw:
gevolgen voor de biodiversiteit

1/2

TRADITIONELE EN INTENSIEVE LANDBOUW:
GEVOLGEN VOOR DE BIODIVERSITEIT

Lees de volgende tekst over de
traditionele landbouwmethodes
van families in een aantal SubSaharische volken. Beantwoord
dan de vragen.

“Het idee van landbouwbiodiversiteit (of agrobiodiversiteit) lijkt misschien
tegenstrijdig, omdat landbouw beschouwd kan worden als een factor
in de afname van biodiversiteit. Deze tegenstrijdigheid verdwijnt als je
bedenkt dat kleine boeren op veel verschillende manieren landschappen
onderhouden waar diverse planten en dieren leven. Traditionele landbouw
speelt een belangrijke rol in het behoud van biodiversiteit. Traditionele
gemengde landbouw, in tegenstelling tot moderne monocultuur, gaat
gepaard met grote landbouwdiversiteit. Landbouwdiversiteit betekent dat er
veel verschillende planten, dieren en micro-organismen in het ecosysteem
bewaard blijven, waarbij inheemse kennis en vaardigheden gebruikt worden.
Veel kleine boeren bedrijven nog steeds landbouwdiversiteit.
Landbouwdiversiteit biedt veel mogelijkheden voor het behoud van
biodiversiteit, het beschermen van belangrijke natuurgebieden, het
voorkomen van landdegradatie en het verbeteren van de voedselveiligheid en
het leven op het platteland.”
Bron: S. Bocchi, S. Costa, G.M. Crovetto, Family farming in Africa, University
of Milan, 2013 (aangepast).

A Wat is biodiversiteit?
Afwijkende levensvormen op Aarde
Grote dieren die uitgestorven zijn

B Wat is een ecosysteem?

De diversiteit van het leven op Aarde
Een aantal soorten planten en
grassen

Zoek de definitie op in een (online) woordenboek en schrijf het hier op – zo
nodig anders geformuleerd of ingekort.

C Wat is landbouwbiodiversiteit of agrobiodiversiteit? Onderstreep het antwoord
in de tekst en omcirkel drie sleutelwoorden.

D Hieronder zie je omschrijvingen van “ecosysteemdiensten” uit de online

Encyclopaedia Britannica. Maak de omschrijvingen compleet met de woorden
aan de linkerkant.
Ecosysteemdiensten: de processen van natuurlijke systemen die direct
of indirect voordelig zijn voor
of goed zijn voor de sociale
zekerheid. Ecosysteemdiensten kunnen veel voordelen hebben voor mensen,
zowel direct als via de productie van andere goederen en diensten. Zo draagt
de
van gewassen bijvoorbeeld bij aan
en
daarom wordt het beschouwd als ecosysteemdienst. Een ander voorbeeld is
het
van overstromingen in woonwijken dankzij
en watergebieden.

bufferzones
voedselproductie
mensen
bestuiving
beperken

1870

1970
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TRADITIONELE EN INTENSIEVE LANDBOUW:
GEVOLGEN VOOR DE BIODIVERSITEIT

Kijk nu naar de afbeeldingen
en de tabellen naast de
afbeeldingen.

A Kies een onderschrift voor
iedere tekening: neem het
kloppende onderschrift over uit
de lijst hieronder.
Overgang van polyculturele
naar monoculturele landbouw
Moderne monocultuur
Traditionele gemengde
landbouwsystemen

B Waar gaan de drie tabellen aan
de rechterkant over?

C Welke conclusies kan je

trekken? Bespreek het
onderwerp met je klasgenoten.
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Een dag zonder elektriciteit

A DAY WITHOUT ELECTRIC POWER
Voor veel van je dagelijkse activiteiten heb je elektriciteit nodig. Wat als je
daar geen toegang toe hebt? Hoeveel van jouw dagelijkse activiteiten zijn
afhankelijk van elektriciteit? In de volgende tabel staan een aantal activiteiten
die veel tieners vaak doen.
We hebben een paar lege regels toegevoegd waar jij jouw favoriete
activiteiten in kan vullen.
Maak de tabel af en bespreek met je klasgenoten wat je zou doen zonder
elektriciteit.

TIJD

HEB JE DAARVOOR
ELEKTRICITEIT NODIG?

ACTIVITEIT

JA

7.00

Ontbijten: drink wat warme melk of eet
hete toast

7.00

Ontbijten: drink een koud drankje (zoals
sap) of eet fruit of koekjes

7.30

Neem een warme douche voordat je naar
school gaat

8.00

Ga naar school met tram / bus / auto

8.00

Ga naar school op de fiets / te voet

9.00

Volg een les door te luisteren naar de
leraar, te discussiëren, het bord te lezen

9.00

Volg een les met een technologisch
instrument (projector, pc, etc.)

10.00

Blijf op school koel / warm met
airconditioning / verwarming ingeschakeld

11.00

Praat persoonlijk met je klasgenoten
tijdens je pauze

11.00

Gebruik een mobiele telefoon om tijdens
je pauze met klasgenoten te praten /
spelletjes te spelen

13.00

Terug naar huis met tram / bus

13.00

Terug naar huis met de fiets / te voet

14.00

Bekijk je favoriete film of cartoon op tv
voordat je je huiswerk maakt

1870

NEE

HOE KUN JE DEZELFDE
ACTIVITEIT ZONDER
ELEKTRICITEIT UITVOEREN?
(GEBRUIK EEN ANDERE
ENERGIEBRON)

1970
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EEN DAG ZONDER ELEKTRICITEIT

TIJD

HEB JE DAARVOOR
ELEKTRICITEIT NODIG?

ACTIVITEIT

JA

15.00

Doe je huiswerk met de lichten aan / met
behulp van een computer

17.00

Drink een kop warme thee
of warme koffie

18.00

Ga met de tram / bus naar de sportschool

18.00

Ga naar de sportschool op de fiets / te voet

20.00

Terug naar huis met tram / bus

20.00

Terug naar huis met de fiets / te voet

21.00

Diner in een kamer met de verwarming of
airconditioning ingeschakeld

23.00

Lees een boek met de lichten aan / lees
een e-boek

24.00

Laad je mobiele telefoon op

NEE

HOE KUN JE DEZELFDE
ACTIVITEIT ZONDER
ELEKTRICITEIT UITVOEREN?
(GEBRUIK EEN ANDERE
ENERGIEBRON)
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Van steenkool tot aardolie

VAN STEENKOOL TOT AARDOLIE
De eerste tekst beschrijft de veranderingen aan het landschap rond
Manchester, Engeland, die veroorzaakt werden door de textielindustrie
tussen de 17e en 18e eeuw. De tweede tekst beschrijft het landschap in
Rouseville, Pennsylvania en de gevolgen van de olie-industrie 100 jaar later.

Lees de twee teksten en
maak een lijst van de grootste
veranderingen aan het
landschap op het platteland in
deze twee situaties.
Denk je dat mensen door de
tijd heen geleerd hebben meer
respect te hebben voor de
natuur?
Bespreek dit met je
klasgenoten.

“Industrieel kapitalisme, dat zijn opkomst maakte in de 17e eeuw,
veranderde de verhouding tussen de stad en het platteland enorm. Vroege
industrialisatie, dat vooral gericht was op mijnbouw en de productie van
textiel, begon eigenlijk op het platteland, hoewel ze in deze vroege stadia wel
afhankelijk waren van communicatie en coördinatie met de stad. De eerste
molens in Manchester waren te vinden op het platteland, waar ook grote
fabrieken met rokende schoorstenen aan het landschap toegevoegd werden
in de eerste fases van de industrialisering. Later, tegen het einde van de 18e
eeuw, ontstonden industriesteden met vervuilende fabrieken, dichtbevolkte
arbeiderswijken, open riolering, en erbarmelijke omstandigheden in het
algemeen. Mensen [van het platteland] verhuisden in grote getalen naar
de stad, aangespoord door de groeiende bevolking op het platteland en
landhervormingen waarbij veel boeren hun land verloren. Voor deze boeren
klonken de nieuwe industriële arbeidsmogelijkheden in de Europese steden
erg aantrekkelijk.”
Bron: T. Pinto-Correia, J. Primdahl, B. Pedroli, G. Bas M. Pedroli, European
Landscapes in Transition, Cambridge Studies in Landscape Ecology, 2018.

Veranderingen aan het
landschap op het platteland:

“Ik herinner me amper hoeveel comfortabeler mijn leven werd nadat we
naar het nieuwe huis op de heuvel in Rouseville verhuisden. Maar ik weet
nog goed hoe de wereld om me heen veranderde. We woonden aan de
rand van een actieve oliestad. Geen enkele vroege industriële uitvinding
van de mensheid heeft ooit zoveel schade aangebracht aan de pracht en
orde van de samenleving als de productie van aardolie. We waren omringd
door boortorens met grote oliereservoirs; de grond om ons heen was
vies en nat van de uitstoot van de pompen, die regelmatig zand en klei en
stenen omhoog brachten uit de gaten die ze boorden. Als er olie gevonden
werd, en het stroomde goed, was elke boom, elke struik, elk grassprietje
in de omgeving bedekt met zwarte smurrie, waardoor de planten stikten.
Alles was bedekt met teer en olie. Als de oliebron uitgeput was, werd de
boortoren, bergen puin en gegraven gaten zomaar achtergelaten, want
niemand ruimde in die tijd iets op.”
Source: B. Black, Petrolia: The Landscape of America’s First Oil Boom, John
Hopkins University press, 2000.

Veranderingen aan het
landschap op het platteland:

1870

1970
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MENSEN IN
BEWEGING
Bevolkingsgroei

Tussen 1870 en 1970 n.Chr. maakte onze planeet ongekende
bevolkingsgroei door. De bevolking telde zo’n 1,4 miljard in 1870, 2
miljard in 1918, 3 miljard in 1960 en 4 miljard in 1973. Deze groei was een
gevolg van de industrialisering na 1800, betere leefomstandigheden
in grote delen van de wereld en voornamelijk een ‘sanitaire revolutie’.
Deze term verwijst naar een aantal beleidsmaatregelen die vanaf het
einde van de 19e eeuw in West-Europa en Noord-Amerika toegepast
werden, na een aantal zware cholera-epidemieën. Mensen verzamelden
steeds meer kennis en begrepen dat cholera en andere ziektes door
vies water en voedsel verspreid werden. De beschikbaarheid van
schoon drinkwater, het snel opruimen van menselijk en dierlijk afval en
voedselhygiëne zorgden samen voor een spectaculaire afname in het
aantal mensen dat overleed aan diarreeziektes, vooral onder baby’s en
jonge kinderen.
In deze periode ging snellere bevolkingsgroei wel nog steeds gepaard
met hoge sterftecijfers. In het laatste kwart van de 19e eeuw was El
Niño verantwoordelijk voor de dood van naar schatting 30 tot 50
miljoen mensen die een hongerdood stierven door voedseltekorten
in Azië en delen van Afrika en Latijns-Amerika. In India overleden 12
tot 20 miljoen mensen en in China 20 tot 30 miljoen. De Spaanse griep
maakte tussen 1918 en 1919 20 tot 40 miljoen slachtoffers: de griep werd
een wereldwijde epidemie, maar de meeste sterfgevallen kwamen uit
Rusland en India. In Belgisch-Congo kromp de bevolking met twee
tot vier miljoen, vooral omdat er hongersnood ontstond nadat ze
gedwongen werden rubber te verbouwen.
De 20e eeuw was een ongekend gewelddadige eeuw in de
menselijke geschiedenis: bijna 200 mensen werden vermoord in
oorlogen, revoluties, genocides en andere door mensen gepleegde
massamoorden. Bovenaan de lijst stond China, waar in 1927 drie tot zes
miljoen mensen stierven, in 1943 vijf miljoen mensen stierven en tussen
1958 en 1962 15 tot 25 mensen overleden. In Rusland stierven tussen 1921
en 1922 negen miljoen mensen en in Oekraïne verloren tussen 1932 en
1934 twee tot acht miljoen mensen het leven. In het huidige Bengalen,
dat in 1943 nog onderdeel van India was, stierven twee tot drie miljoen
mensen. Wereldoorlogen waren enorme gebeurtenissen waarbij
tientallen miljoenen mensen over de hele wereld stierven. In de Eerste
Wereldoorlog (1914-1918), ook wel de Grote Oorlog genoemd, stierven
ongeveer 37 miljoen mensen. De Tweede Wereldoorlog (1939-1945)
was de grootste en dodelijkste oorlog aller tijden: het dodental wordt
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De levensverwachting bij de
geboorte verwijst naar het
gemiddeld aantal jaren dat
een pasgeboren baby naar
verwachting blijft leven; hier is
kindersterfte bij inbegrepen.
De levensverwachting in elk
werelddeel bleef ontzettend
lang stabiel, tot de opkomst
van de “hygiënische revolutie”.
De data laat zien dat de
levensverwachting niet overal
op hetzelfde moment begon te
stijgen. In Oceanië begon de
levensverwachting rond 1870
omhoog te gaan, terwijl deze
stijging in Afrika pas rond 1920
te zien was.

Ga op het internet op zoek
naar een wereldkaart met
levensverwachtingen en zoek
je eigen land op. Kijk welke
landen onderaan staan en welke
bovenaan. Waarom denk je dat
er zoveel verschil is?

Bevolkingsgroei

geschat op 55 tot 85 miljoen. Genocide, met voorbedachten rade een
volk uitroeien vanwege hun culturele, raciale, etnische of religieuze
identiteit, kwam steeds vaker voor en was verantwoordelijk voor
tientallen miljoenen doden. Tijdens de Holocaust werden ongeveer
zes miljoen Joden gedood, tweederde van de Joodse bevolking in
Europa, en bij de Armeense genocide stierven 1 tot 1,8 miljoen mensen.
Ondanks hongersnoden, ziektes, oorlogen, genocides en
klimaatverandering bleef de bevolking groeien. De bredere
beschikbaarheid en dalende prijs van landbouwtechnieken was
essentieel voor het verbeteren van de levensstandaard in sommige
werelddelen.
Sterftecijfers, vooral kindersterfte, gingen hard omlaag als gevolg van
betere hygiëne en voeding. Schoon water en veilig voedsel, persoonlijke
hygiëne en publieksvoorlichting over hygiëne, nieuwe installaties voor
de afvalverwerking, watervoorraden en riolering zorgden voor steeds
minder zieken en doden.
Tegen het einde van de 19e eeuw hadden enorme investeringen het
sterftecijfer omlaag gebracht en nieuwe medische kennis stelde naties
in staat dit sterftecijfer op wetenschappelijke wijze nog verder te
beperken. De overheid zette betere sociale beschermingsstelsels op
die de levensverwachting omhoog hielpen.
Deze enorme stijging in de levensverwachting was tegen het einde van
de 19e eeuw alleen nog van toepassing voor het Westen. Andere delen
van de wereld volgden in de 20e eeuw. In India ging het sterftecijfer
omlaag van 50 doden per jaar per 1000 inwoners in 1900 naar 27 doden
per jaar per 1000 inwoners in het midden van de 20e eeuw en nog
verder naar 15 doden per jaar per 1000 inwoners in 1970. Op de lange
termijn steeg de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte tot
aan het begin van de 20e eeuw tot 50 jaar in het Westen. Vanaf de jaren
1950 werden vaccinaties op grote schaal toegepast en leidden steeds
minder mensen aan ziektes als tyfus, kinderverlamming en pokken.
In de 20e eeuw gingen steeds meer mensen in steden wonen, maar
deze stijging verschilde per land. In Engeland woonde de helft van de
bevolking tegen 1850 in de stad. In Duitsland werd dit niveau bereikt
in 1900, in de Verenigde Staten in 1920 en in Japan duurde dit tot 1930.
In de jaren 1950 en 1960 steeg het aantal mensen over de hele wereld
dat in steden woonde drastisch, waardoor de verhouding tussen het
platteland en de stad veranderde. Steden werden steeds drukker en
dichter bevolkt.

1870

1970
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EUROPESE OVERZEESE MIGRATIE TUSSEN 1846 EN 1932
1846

1932

emigratievloed

overzeese migratie

CANADA
ZWEDEN & NOORWEGEN

5,2 miljoen

2,1 miljoen

VERENIGDE STATEN

GROOT BRITTANIË
& IERLAND
18 miljoen

34,2 miljoen

POLEN & RUSLAND
2,9 miljoen

DUITSLAND
4,9 miljoen

HONGARIJE
OOSTENRIJK‐H
SPANJE
& PORTUGAL ITALIË
5,2 miljoen
6,5 miljoen
1 1,1 miljoen

CUBA
0,9 miljoen
BRAZILIË
4,4 miljoen

AUSTRALIË &
NIEUW-ZEELAND

ARGENTINIË
& URUGUAY

3,5 miljoen

7,1 miljoen

Een wereldwijde golf van
migraties

De periode tussen 1850 en 1930 staat bekend als de tijd met de
meest intensieve migratiegolven tot nu toe. Nog nooit migreerden
zoveel mensen zo snel, met zulke gevolgen voor de verspreiding van
de wereldbevolking. Dit had demografische, politieke en culturele
veranderingen tot gevolg.
De belangrijkste oorzaken van deze groei in wereldwijde migratie over
grote afstanden waren de technologische vooruitgang in transport en
communicatie, de groei van koloniale rijken, kapitalistische invloeden
die arbeiders en boeren dwongen te verhuizen en het zoeken naar
betere kansen en een beter leven. Hierdoor werden kapitaal en
arbeid ongekend mobiel en vonden er in deze periode drie mondiale
migratiegolven plaats. Zo’n 55 tot 58 miljoen Europeanen staken de
Atlantische Oceaan over om in Noord- en Zuid-Amerika te gaan wonen.
Zo’n 46 tot 51 miljoen migranten uit China en Rusland verhuisden naar
Oost-Siberië, de mijnen in Mantsjoerije en Japan. Een vergelijkbaar
aantal Indische en Zuid-Chinese mensen vond werk in ZuidoostAzië op Birmaanse rubberplantages, in Indonesië en in Maleisië. In
deze drie golven ontstonden drie regionale migratiesystemen. De
regio’s waar migranten heengingen – Noord-Amerika, Noord-Azië en
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Arbeidsmigratie: Chinese loofslaven

Zuidoost-Azië – hadden arbeidskrachten nodig om hun groeiende
landbouwsector en industrie op pijl te houden. Tussen 1850 en 1930
waren er amper restricties op migratie zoals we die nu kennen, maar er
werden een aantal regels ingevoerd om de migrantenstroom te kunnen
filteren op afkomst en vaardigheden. In de Verenigde Staten zorgde
de “Chinese Exclusion Act” van 1882 er bijvoorbeeld voor dat Chinese
arbeidsmigranten het land niet binnen mochten. Als gevolg verhuisden
veel Chinese migranten naar Mexico; ze wilden vijandigheid en racisme
in de Verenigde Staten vermijden. Nog nooit eerder verhuisden zoveel
mensen weg van de plek waar ze geboren waren.
Arbeidsmigratie: Chinese
loonslaven

Chinese koelies in Peru,
1881.

Boeren werden ontheemd, mensen moesten verhuizen en volken
migreerden over lange afstanden. Er werden steeds meer spoorwegen
en fabrieken gebouwd, en de bouwsector van verschillende
industrialiserende landen waren steeds meer arbeiders nodig, dus
migratie groeide nog meer. Arbeidsmigratie kwam steeds vaker voor
en er ontstonden steeds meer manieren om arbeidskrachten gevangen
te nemen. Een bekend voorbeeld is de handel in Chinese arbeiders die
denigrerend “koelies” genoemd werden.
In het Mandarijn is er een vergelijkbaar woord dat slaat op het doen
van zwaar werk. Het woord verwees nu naar contractarbeiders, vooruit
uit China en India, die vanaf het einde van de 19e eeuw tot het begin
van de 20e eeuw als loonslaaf werkten. Het vervoeren van deze
arbeiders was een winstgevende zaak die veel weg had van de transAtlantische driehoekshandel. De migranten die deze verschrikkelijke
reis overleefden, moesten aan de slag op plantages in Cuba en Peru, in
dezelfde verschrikkelijke arbeidsomstandigheden als de slaven die er
daarvoor werkten.
De handel in “koelies” leek in sommige aspecten veel op slavernij en
dwangarbeid. Dit is vooral te zien in het wervingsproces: arbeiders
werden gedwongen contracten te tekenen of zelfs ontvoerd. Hoewel
de beslissing om te migreren misschien een vrije keuze was, werd er
veel dwang en geweld toegepast. Rekruteerders gebruikten dubieuze
tactieken. De leefomstandigheden op de schepen was vergelijkbaar
met een slavenschip. Het dodental op de schepen en het gebruik van
ketens om de dwangarbeiders benedendeks vast te houden was ook
vergelijkbaar met de trans-Atlantische slavenhandel.
Op de plantages in Cuba en Peru waren de omstandigheden ontzettend
slecht en eenzaam. Chinese loonslaven zochten vaak verlichting van
de fysieke en emotionele pijn in de opium. Dit was een ontzettend
verslavende drug die gebruikt werd om de arbeiders onder controle
te houden.

1870

1970
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De eerste mondiale crisis

De economische crisis van
1873 veroorzaakte ook een
sociale crisis. Overheden
besloten in deze situaties vaak
het risico op sociale onrust te
verlagen door de blik van het
land te richten op (echte of
ingebeelde) zorgen over een
dreiging uit het buitenland, om
het volk te motiveren met een
gevoel van nationalisme. De
mondiale economische crisis
van 1873 was niet de laatste (ze
ontstonden bijvoorbeeld ook in
1929, 1973 en 2008).

Ga op het internet op onderzoek
uit en probeer erachter te
komen of de overheid bij deze
crises op dezelfde manier of
een andere manier reageerde
als in 1873. Bespreek dit met je
klasgenoten.

Een wereld van naties

In de 19e eeuw ontstond er in de industriële wereld een nieuw
patroon in de economische activiteit: een grote bloei gevolgd door
een plotselinge instorting. Omdat er steeds meer fabrieken gebouwd
werden die dezelfde producten produceerden, werd het mondiale
aanbod veel groter dan de vraag en daardoor daalden de prijzen enorm.
Leveranciers verlaagden de prijzen door ook de lonen te verlagen,
waardoor de vraag naar producten onder consumenten nog verder
daalden. Dit soort crisis wordt een recessie genoemd als hij van korte
duur is en een depressie als hij langer duurt en zwaarder is.
In 1873 begon een economische crisis die duurde tot 1896; dit wordt
ook de Lange Depressie genoemd. Deze recessie wordt als de eerste
mondiale crisis gezien en hij verspreidde zich naar verschillende landen,
van Europa tot Noord-Amerika. Tijdens de Lange Depressie daalden de
prijzen in Engeland met 40%.
Tot de jaren 1870 hadden de meeste geïndustrialiseerde landen het
Engelse voorbeeld gevolgd en internationale vrijhandel gestimuleerd.
Ieder land had hier in meer of mindere mate voordeel van. Maar de
crisis van 1873 bracht hier verandering in. Duitsland en Italië gingen
invoerrechten heffen om hun textielindustrie te beschermen, gevolgd
door Frankrijk, de Verenigde Staten en Rusland. Als logisch gevolg van
deze invoerrechten daalde de export van Engelse producten naar de
Verenigde Staten en de geïndustrialiseerde delen van Europa. De Britse
handelsbalans werd aan het wankelen gebracht en protectionistische
invoerrechten leken de enige oplossing. Het enige dat het economische
systeem nog overeind hield was het handelsoverschot dat Engeland
had opgebouwd met Azië, India en China dankzij de opiumhandel.
Deze enorme handelsoverschotten stelden Engeland in staat hun
schuld aan de V.S. en Duitsland af te betalen en het kapitalisme in
leven te houden. De Britse opiumhandel was een reddingsvest voor
het kapitalisme en een van de redenen dat het kapitalistische systeem
de Lange Depressie van 1873-1896 overleefde. Deze economische crisis
verhoogde de spanning tussen de rijkste mensen in geïndustrialiseerde
landen die vochten om stukjes van de wereld die ze konden uitbuiten.
Het imperialisme nam nieuwe vormen aan om rijkdom te kunnen
blijven verzamelen in tijden van crisis: hiervoor werd uitgeweken naar
Azië en Afrika. Tegelijkertijd werd in deze regio’s ook het industrieel
kapitalisme opgelegd, zodat ze als bron van grondstoffen en voedsel
gebruikt konden worden.
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Sneller en efficiënter transport

SPOORNETWERK AAN HET BEGIN VAN DE 20E EEUW
ZUID-AFRIKA

EUROPA

OOSTKUST VAN
DE VS

BRAZILIË
ARGENTINIË

INDIA

OOSTKUST VAN
AUSTRALIË

1850
25.000 km

Sneller en efficiënter
transport

1870
170.000 km

1930
meer dan 1 miljoen km
(waarvan de helft in de VS)

Een voorwaarde van groei in de landbouw en de verspreiding van
goederen is het bestaan van een spoorwegennetwerk om arbeiders en
producten te vervoeren. De eerste intercontinentale spoorweg kwam
uit in Utah in de Verenigde Staten en maakte het mogelijk bulkgoederen
en arbeiders over grote afstanden te vervoeren. De spoorweg verbond
ook twee delen van het land en twee oceanen.
Er werd ontzettend veel geïnvesteerd in de spoorwegen: tussen 1870
en 1913 werd het spoorwegennetwerk in Noord-Amerika vijf keer zo
lang (van 90.000 tot 450.000 kilometer) en dit trok ontzettend veel
arbeidsmigranten aan. Latijns-Amerika ging tussen 1870 en 1913 van
een paar kilometers spoor naar 100.000 kilometer aan spoorwegen. In
Argentinië, Brazilië, Mexico en Chili werd ook bijna 90.000 kilometer
spoor aangelegd.
Met treinen en boten tot hun beschikking, konden Europeanen na
1870 grote delen van de wereld bereiken. Met behulp van oorlogen
en spoorwegen wist het kolonialisme sub-Sahara-Afrika te bereiken.
35.000 kilometer spoor werd gefinancierd door particulieren. Dit werd
gedaan om de export van grondstoffen makkelijker te maken door het
Afrikaanse binnenland met de havens te verbinden.
De productie van spoorwegen werd geïndustrialiseerd en er werd

1870

1970
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Een wereld van naties

steeds meer staal geproduceerd om deze uitbreiding mogelijk te
maken. Omdat er steeds meer staal nodig was, groeide de staalindustrie,
waardoor weer meer spoorwegen aangelegd moesten bouwen om de
producten van deze nieuwe fabrieken te vervoeren. Het industrieel
kapitalisme groeide veel sneller dan het imperialisme ooit voor elkaar
had gekregen.
De uitbreiding van
industrieel kapitalisme

Het industrieel kapitalisme ontstond in een aantal delen van WestEuropa aan het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw en
verspreidde zich een paar decennia later naar Noord-Amerika.
In de laatste decennia van de 19e eeuw werden Japan en Rusland lid van
de relatief kleine groep landen met een noemenswaardige industriële
sector. Tegelijkertijd verspreidde het kapitalisme zich naar andere
werelddelen, in de voetsporen van het kolonialisme en imperialisme.
Industrialisering had niet alleen effect op het geïndustrialiseerde
gebied zelf, maar indirect ook op de rest van de wereld. Minder of niet
geïndustrialiseerde regio’s concentreerden zich op de productie van
grondstoffen ten verkoop aan de industriële machten. De economische
verbondenheid tussen West-Europa, de Verenigde Staten en andere
werelddelen als Latijns-Amerika en Afrika groeide steeds sneller en
werd steeds hechter.
Rusland had ook een economische band met West-Europa, omdat
er sprake was van een soort afhankelijkheid. Rusland was tot de jaren
1880 de graanschuur van Europa, maar moest zelf eindproducten
importeren uit het buitenland. Voor West-Europa was het winstgevend
om hun producten te ruilen voor grondstoffen en voedsel. Ondanks
deze economische relatie was Rusland een groot en rijk land dat
onafhankelijk was en veel politieke macht had. Omdat Rusland niet
volledig afhankelijk wilde worden van Europa, ontwikkelden ze hun
eigen snelle weg naar industrialisatie. In de jaren 1880 werd gestart
met een enorm spoorwegproject: In 1860 had Rusland minder dan
1200 kilometer spoor, maar in 1894 lag er bijna 34.000 kilometer en in
1900 zelfs bijna 60.000 kilometer. De langste spoorwegen bereikten
Siberië en verbonden die enorme regio en zijn gewilde grondstoffen
met de industrialiserende delen van Rusland. Het spoorwegennetwerk
moest uitgebreid worden om handelswaar te kunnen vervoeren vanaf
de nieuwe zware industriegebieden waar steenkool, ijzer, staal en olie
geproduceerd werd.
Net als in Duitsland en Frankrijk werden deze eerste stappen in de
Russische industrialisatie niet gefinancierd door particulier kapitaal,
maar door de Russische overheid. De overheid richtte banken op,
huurde ingenieurs uit het buitenland in en begon hoge invoerrechten
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Wereldhandel tussen 1880 en 1950

WERELDHANDEL IN 1880

WERELDHANDEL IN 1950

Bron: Ronsse, Stijn, Benjamin Vandermarliere, en Samuel Standaert. 2016. “Groeipolen En
Macht : Het Internationale Handelsnetwerk in De Lange 20ste Eeuw.” In De Hermaakbare
Wereld? Essays over Globalisering, ed. Julie Carlier, Eric Vanhaute, en Christopher Parker,
41–56. Academia press.
1870

1970
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te heffen om de nieuwe industrie te beschermen tegen buitenlandse
concurrentie.

Toenemende handel

Een wereld van prikkeldraad

Innovaties als stoomkracht en elektriciteit werden steeds goedkoper,
waardoor handel enorm groeide. Spoorwegen en zeeroutes
vermeerderden en werelddelen werden met elkaar verbonden in
complexe netwerken van contact en handel.
We gaan een aantal landkaarten bekijken die illustreren hoe deze
groeiende ontwikkeling zich over steeds meer regio’s verspreidde.
In de tweede helft van de 19e eeuw vond internationale handel vooral
plaats in het trans-Atlantische gebied tussen Europa en Noord- en
Midden-Amerika.
Tegen 1950 waren er steeds meer handelsstromen ontstaan, omdat
transportkosten gedaald waren en communicatiemogelijkheden
gegroeid waren. Europa en Noord-Amerika stonden nog steeds
centraal, maar er was nu ook handelscontact met de rest van de wereld.
De netwerken uit de 19e eeuw werden vervangen door een groot web
van verbindingen. Er werden meer Afrikaanse en Arabische landen
betrokken bij de internationale handel. Toch vond handel ook nu nog
vooral plaats tussen het zuiden en het noorden, waarbij Europese en
Noord-Amerikaanse landen een essentiële rol speelden.
Hoewel de hele wereld – onder dwang of uit vrije wil – steeds meer
verbonden werd in een groeiend netwerk van handel en migratie,
werd er tegelijkertijd steeds strenger omgegaan met landsgrenzen. In
eerste instantie lijkt dit misschien tegenstrijdig. Dat is het niet; het is
een merkwaardig kenmerk van het kapitalisme. Een voorbeeld zal dit
hopelijk verduidelijken.
Het bekendste voorbeeld van grensuitbreiding vond plaats in NoordAmerika. Kolonisten uit Europa – voornamelijk Engeland – kwamen
vanaf de oostkust het land in en ontheemden inheemse Amerikanen,
lagen beslag op hun land en verklaarden het privébezit. Deze
grensuitbreiding werd “frontier expansion” genoemd. Aan het einde
van de 19e eeuw had het kolonialisme zich ontwikkeld tot een niet
te stoppen golf die zich verspreidde van de oostkust tot de westkust
in het huidige California. Als onderdeel van deze kolonisatie werden
open vlaktes afgezet met prikkeldraad. Prikkeldraad werd in 1874
uitgevonden door Joseph F. Glidden en het wordt nog steeds gebruikt
om te verdelen, uit te sluiten en land in beslag te nemen. Het is
goedkoop, flexibel, bestand tegen hoge temperaturen, verplaatsbaar,
licht, makkelijk te repareren en het weert dieren en indringers. Het
houdt mensen en dieren weg van je eigendommen en geeft aan dat

68
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 3 VERSTERKTE GRENZEN: VAN EEN WERELD VAN NATIES
NAAR EEN WERELDWIJD KAPITALISME

Imperialisme

iemand de baas is over een stuk land.
De grensuitbreiding in Noord-Amerika hield in dat de inheemse
bevolking uitgeveegd werd en nieuwe landsgrenzen werden
afgebakend met prikkeldraad. Huizen, akkers, grenzen, gevangenissen
en militaire gebieden zijn nog steeds afgezet met prikkeldraad. Toch
kan prikkeldraad de mobiliteit niet volledig tegenhouden; mensen
vinden er altijd een weg overheen.
Tegen 1900 hadden Europeanen en hun Noord-Amerikaanse
afstammelingen – direct of indirect – de macht over bijna de hele
wereld. Azië, Afrika en allerlei eilanden werden binnengevallen en
geannexeerd. De politieke grenzen van de wereld verschoven, omdat
een klein aantal mensen in een klein aantal naties de macht over grote
grondgebieden wist te grijpen. Een klein aantal Europese landen had
nu de controle over vrijwel de hele wereld. De enige uitzondering was
Azië – van Japan, Korea en China door Perzië tot het huidige Turkije.
Door de uitbreiding van hun grenzen en het opleggen van kapitalisme
met behulp van oorlogen wisten Europese staten echter toch sterke
invloed op Azië uit te oefenen. Tussen 1870 en 1914 ontstond er in
steeds grotere mate een wereldeconomie.
Het Engelse Rijk wist hun machtspositie enorm te verbeteren. In een
aantal regio’s, zoals het huidige India, Pakistan, Bangladesh, Nigeria,
Oeganda en Zanzibar, regeerde Engeland via “indirect rule”. Indirect rule
was een bestuursvorm waarbij regio’s beheerd werden door bestaande
lokale machthebbers onder toezicht en invloed van het Britse Rijk. Het
Britse Rijk werd verder uitgebreid door lokale leiders en prinsen in de
imperialistische machtsstructuur op te nemen. Naast het heersen over
deze regio’s, versloeg het Britse Rijk in 1894-1895 het Chinese leger en
een tiental jaren later ook Rusland. Het Japanse leger was echter zo
machtig dat Engeland in 1902 een militair pact met Japan sloot. Japan
had in 1910 al de technologie en de industriële capaciteit om ‘s werelds
grootste oorlogsschip te bouwen: de Satsuma.
Het Britse imperialisme was een van de grootste redenen waarom de
machtsverhouding in bepaalde gebieden veranderden; deze regio’s
werden de periferie rond de kern van West-Europa, waarbinnen GrootBrittannië de sterkste machtspositie had. Deze hegemonie bereikte
een hoogtepunt in het laatste kwart van de 19e eeuw. Het imperialisme
creëerde een verhouding van afhankelijkheid tussen werelddelen en
hield deze verhouding ook in stand. Een nog belangrijker gevolg was
dat al deze regio in de kapitalistische wereldeconomie opgenomen
werden. Binnen het imperialisme kregen de regio’s in de periferie een
specifieke rol: het leveren van arbeidskracht en grondstoffen.

Imperialisme

1870
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Natievorming door oorlog

De kolonisatie van SubSahara-Afrika

Een wereld van naties

Er woedden veel oorlogen aan het einde van de 19e eeuw; hierdoor
verschoven de nationale landsgrenzen. In veel gevallen – zoals in
Europa en Amerika – bestaan deze grenzen nu nog steeds.
Economische concurrentie op de kapitalistische wereldmarkt was een
van de grootste oorzaken van deze oorlogen, samen met nationalisme
en sociale spanning die ontstonden uit ontheemding en groeiende
ongelijkheid. In West-Europa zorgde de nationalistische eenwording van
Italië en Duitsland voor nog vier grote oorlogen die uitmondden in de
Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871. Na deze oorlog heerste er relatieve
vrede in West-Europa tot de Eerste Wereldoorlog in 1914 uitbrak. De
Verenigde Staten bleef zijn landsgrenzen uitbreiden en annexeerde in
het midden van de 19e eeuw ook andere territoria in Noord-Amerika
en het Caribisch Gebied. De Verenigde Staten annexeerde een derde
van het Mexicaanse grondgebied in 1848 en Hawaï in 1893. De SpaansAmerikaanse Oorlog van 1898 leidde tot langdurige vijandigheid tussen
voormalige Spaanse kolonies – zoals Cuba – en de Verenigde Staten,
omdat de V.S. een steeds machtigere rol kreeg op het noordelijk
halfrond. Tegen het einde van de oorlog had de Verenigde Staten
kolonies veroverd in Puerto Rico en de Filipijnen, waardoor hun invloed
in Azië groter werd. De Verenigde Staten voerde een opendeurbeleid
dat de kolonisatie van China voorkwam. Omdat Groot-Brittannië ook
open handel nodig had om hun wereldrijk draaiende te houden, werd
China door alle machten evenveel uitgebuit.
Europese koloniale machten bleven de strijd aangaan met Azië en
Afrika om hun rijk steeds verder uit kunnen breiden. Ze richtten hun
militaire macht op China, Zuidoost-Azië, het Arabische Schiereiland en
Afrika. De oorlogen verhuisden van Europa naar dit nieuwe toneel, met
grote politieke, culturele en economische gevolgen voor deze regio’s.
Oorlogen in kolonies waren een manier voor Europese wereldrijken
om hun macht uit te breiden en hun positie te versterken.
Zoals we in boekdeel 2 zagen, werd de Europese koloniale macht in
Afrika vooral verspreid door de driehoekshandel en via de westkust
van het continent. Eeuwenlang was het bijna onmogelijk voor
Europeanen om Afrika binnen te dringen. Er heersten veel ziektes in
de tropische delen van het continent, vooral malaria, waardoor veel
kolonisten stierven ondanks hun technologie en wapens. Malaria
is een door muggen overgedragen infectieziekte veroorzaakt door
de plasmodiumparasiet. Die oorzaak werd pas ontdekt in 1897, maar
halverwege de 19e eeuw was al ontdekt dat de schors van de ZuidAmerikaanse kinaboom kinine bevatte, een stof die malaria kon
voorkomen. Zodra de kolonisten kinine begonnen te gebruiken, werd
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog
begon de Ottomaanse
overheid de Armeniërs als
een bedreiging voor hun
wereldrijk te beschouwen. De
Armeniërs werden ontheemd
en gedeporteerd naar het
zuiden van het rijk. Tijdens deze
gedwongen verhuizing sloeg
de verbanning ineens om in
een serie massamoorden. Dit
noemen we nu de Armeense
genocide.

Er zijn echter overheden die
deze massamoord op de
Armeniërs niet als genocide
erkennen. Zoek de definitie
van “genocide” op in een
woordenboek en vraag jezelf
af waarom sommige landen dit
woord niet willen gebruiken om
de moord op Armeniërs vanaf
1915 te beschrijven.

De Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog

de Europese “strijd om Afrika” mogelijk.
Er werden ook stoomschepen en geweren gebruikt om Afrika binnen
te dringen. Stoomschepen stelden kolonisten in staat om Afrika via de
rivieren van binnenuit te bereiken en met vernieuwde wapens konden
Afrikanen sneller en nauwkeuriger gedood worden. Deze nieuwe
oorlogstechnologie maakte een verschil. De Afrikaanse bevolking vocht
dapper, maar kon niet op tegen een machinegeweer. Het bekendste
en misschien wel dodelijkste voorbeeld was de Slag van Karari, toen
Britse troepen in 1898 tegenover een leger van 40.000 derwisjen uit
Soedan stonden. In vijf uur verloren de Britten zo’n 50 soldaten, maar
doodden ze 10.000 Soedanezen. Met behulp van deze technologische
voordelen was tegen 1900 bijna heel Afrika in stukjes verdeeld; een
aantal Europese machten, onder andere Engeland, Frankrijk, Duitsland
en België, hadden deze stukjes in handen. Portugal kreeg Angola, dat
al vanaf de 17e eeuw een kolonie was. Italië was het enige land wiens
koloniale macht aan het einde van de 20e eeuw ten einde kwam,
toen Ethiopië onder leiding van koning Menelik de kolonisten wist te
verslaan en hun onafhankelijkheid vaststelde.
Tegen de Eerste Wereldoorlog waren er in Sub-Sahara-Afrika 35.000
kilometer spoorweg aangelegd. Dit werd gefinancierd door particuliere
investeerders, vaak met overheidsgaranties, en werd gedaan om de
export van grondstoffen makkelijker te maken door het binnenland
met de havens te verbinden. Het landschap van Afrika veranderde snel
en werd aangepast aan de vraag van de kolonisten naar grondstoffen
en luxegoederen. De productie en export van producten als palmolie
en aardnoten steeg enorm. De productie van katoen nam daarentegen
af. Afrika werd onder dwang in de wereldeconomie geplaats als een
regio die zich specialiseerde in de productie van grondstoffen.
De Grote Oorlog, die later de Eerste Wereldoorlog genoemd werd,
was het eerste conflict waar de hele wereld bij betrokken werd, al werd
er vooral in Europa gevochten.
Dit was niet de eerste keer dat een door Europeanen gestarte oorlog
ook in de kolonies uitgevochten werd, maar deze oorlog was anders.
Ten eerste was het een geïndustrialiseerde oorlog; de winst was
afhankelijk van technologische vooruitgang en het militair-industrieel
complex werd erg winstgevend. Ten tweede waren de meeste Europese
kolonies vanaf het begin betrokken. Britse troepen voerden de eerste
aanval uit op de Duitse kolonie in het huidige Togo. Het Afrikaanse
continent speelde een grote rol in de oorlog: er waren naar schatting
twee miljoen Afrikanen in dienst als soldaten of arbeiders. Arbeiders
vervoerden het voedsel en de munitie tijdens de campagne. Dit
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Secularisatie is het
proces waarbij het
maatschappelijk leven
gescheiden wordt van
religieus geloof. In veel
delen van de wereld nam
secularisatie in de 20e
eeuw toe.

De strijd en de raad van
arbeiders

De Eerste Wereldoorlog

gebeurde vaak onder dwang, in afschuwelijke omstandigheden, en
met een hoog overlijdensrisico. De Britten en Fransen stuurden veel
Afrikanen onder dwang het leger in.
Rond elk front in de oorlog werd het dagelijks leven en de economie
van de omliggende omgeving ontwricht: de landbouweconomie lag
aan scherven en de bevolking vluchtte of verhongerde. Het aantal
vluchtelingen was niet te tellen en de migratiegolf verspreidde zich
vanaf oorlogsfronten door verschillende regio’s.
In sommige landen, zoals Duitsland, vochten de leiders voor een
wereldrijk, waardoor het ook een wereldoorlog werd. Deze ideologie
was ook de aanleiding voor de nog ingrijpendere Tweede Wereldoorlog.
De Eerste Wereldoorlog ontstond uit frictie in de wereldorde en
had wereldwijde gevolgen: wereldrijken vielen uiteen en er ontstond
ruimte voor toekomstige conflicten.
Tegen de tijd dat de oorlog in 1919 voorbij was en het Verdrag van
Versailles ondertekend was, had de oorlog aan 16 miljoen soldaten en
burgers het leven gekost. De chaos en verwoesting maakte een einde
aan de meeste wereldrijken. Het Oostenrijk-Hongaarse Rijk viel uiteen
in Oostenrijk, Hongarije, Tsjecho-Slowakije en delen van Joegoslavië.
China, Duitsland en Rusland werden republieken en verloren daarmee
een aantal grondgebieden. Het Ottomaanse Rijk werd verslagen en
verloor ook de macht over een aantal gebieden. Een groep die de Jonge
Turken heette volgde het West-Europese voorbeeld en vormden een
eigen staat in het binnenland van Azië. Bij deze staatsvorming kwam ook
ontkerkelijking en nationalisme kijken: Turkije werd de eerste seculaire
moslimstaat en de eerste staat waar de niet-Turkse bevolking rechten
ontzegd werd. De grondgebieden van het vroegere Ottomaanse Rijk
werden verdeeld tussen Engeland en Frankrijk. Engeland zette een
monarchie op in Jordanië en Irak, terwijl Frankrijk ervoor koos Syrië en
Libanon direct te besturen.
Engeland nam de macht over in Palestina, waar Joodse migranten al
decennialang binnenstroomden vanuit Rusland en West-Europa, en
moedigde deze migranten verder aan om naar Palestina te komen
en daar te blijven. Deze interventie van de Engelsen leidde tot een
nieuw conflict tussen Joodse migranten en de Palestijnse bevolking dat
steeds verder escaleerde en nu nog steeds bestaat.
De oorlog werd niet gewonnen door militaire overmacht. Verschillende
processen en conflicten broeiden over de hele wereld en dit maakte
uiteindelijk een einde aan de oorlog.
Het meest relevante conflict is de Oktoberrevolutie van 1917, die Rusland
dwong uit de oorlog te stappen. Deze verstoring in de wereldorde
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gaf ook nieuwe moed aan mensenrechtenorganisaties en opstanden
in andere landen. In een periode van bijna twee jaar ontstonden er
massale stakingen en opstanden tegen de oorlog in Duitsland, Italië,
Hongarije, Argentinië, Canada, Spanje, Japan, Oostenrijk en Frankrijk.
Arbeiders vormden overal ter wereld comités, van Brazilië tot Japan en
in veel Duitse steden. In Buenos Aires werd een algemene staking met
geweld onderdrukt en stierven er 3000 arbeiders. In Seattle werkten
arbeiders samen om zich te verdedigen tegen de militaire interventie
waarmee de overheid de staking wilde onderdrukken. In Johannesburg
vormden de arbeiders een arbeidersraad, maar door racisme waren ze
nooit helemaal verenigd. In het meestal vredige Zwitserland werden
zelfs troepen ingezet om stakers uit de steden te houden. De stad
Glasgow werd ook bezet door het leger om een staking te voorkomen.
In Barcelona staakten honderdduizenden arbeiders. Ook in Wenen
gingen duizenden arbeiders de straat op. Een deel van Hongarije
werd tot Radenrepubliek uitgeroepen. Tijdens de eerste nationale
massastaking in mensenheugenis, in januari 1918, werd er in tientallen
Centraal-Europese steden tegelijk gestaakt om een einde te maken
aan de oorlog.
Deze wijdverspreide en sterke golf van gemobiliseerde arbeiders
leidde in 1919 tot de Communistische Internationale. Dit was een
internationale organisatie die de Sovjetrevolutie, het socialisme en de
arbeidersraden over de hele wereld wilden verspreiden.
Het einde van de oorlog maakte ook een einde aan wereldrijken; in
de meeste delen van de wereld werden natiestaten nu de dominante
politieke vorm.
Na de oorlog zetten deze natiestaten een intergouvernementele
organisatie op met het doel oorlogen te voorkomen door samen aan
veiligheid en ontwapening te werken en door internationale onenigheid
op te lossen met behulp van overleg en bemiddeling. In 1920 werd de
Volkenbond opgericht door 32 staten en de kolonies van het Britse Rijk.
Het wordt gezien als de eerste poging tot een vereniging van naties.
De Volkenbond hield geen stand, omdat de conflictbemiddeling niet
effectief bleek en de bond geen bindende uitspraken kon doen. Toen
Italië bijvoorbeeld in 1935 Ethiopië binnenviel met chemische wapens,
weigerde de Volkenbond zich in het conflict te mengen, hoewel de
Ethiopische leider Halle Selassie daar wel om vroeg.

De Volkenbond
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De Grote Depressie: het
kapitalisme in crisis

Fascisme is een autoritair,
nationalistisch regime. Het
komt voort uit het idee van
wedergeboorte: als een
maatschappij zijn moraliteit en
glans verloren heeft, moet het
opnieuw beginnen. Fascisme
is gebaseerd op het racistische
en xenofobische idee dat het
nationale volk superieur is,
op het gebied van status,
genen en religieus geloof, in
vergelijking tot anderen, die
als bedreiging gezien worden.
Onder het fascisme worden
het sociale en politieke leven
streng gereguleerd, vaak met
geweld en onderdrukking. Het
hoofd van de overheid heeft de
absolute macht, vaak binnen
een eenpartijsysteem. Het leger
houdt het volk in bedwang en
het politieke en sociale leven
staan onder streng toezicht.

De groei van reactionaire
krachten

De groei van reactionaire krachten

Na de Eerste Wereldoorlog werd er door veel overheden fel
gereageerd op de invloed en macht van de sovjets in hun land. De
angst was dat arbeiders zich gingen organiseren en dat socialistische en
communistische ideeën zich gingen verspreiden. Deze idealen waren
bedoeld voor “alle arbeiders ter wereld” en beperkte zich in deze
periode niet tot een bepaalde natie of een specifiek volk. In sommige
landen reageerde de elite door nationalistische politieke partijen te
steunen die de eisen van de arbeiders – en daarmee ook de risico’s
van het socialisme en communisme – konden onderdrukken. Naast
de opkomst van dit alternatief voor kapitalisme ontstond er ook een
andere wereldwijde crisis.
De Grote Depressie was een zware wereldwijde economische
depressie die in oktober 1929 begon in de Verenigde Staten. De V.S.
was de kern van de nieuwe wereldorde en de wereldeconomie en
werd ook het beginpunt van de beurscrash. De helft van de banken
in het land moesten sluiten, de industriële productie nam af, prijzen
schoten omlaag, de werkloosheid schoot omhoog, de financiële markt
raakte in paniek en enorm veel mensen raakten hun huis kwijt. De crisis
ontstond door interne factoren in één land, maar werd een mondiale
crisis. De rol van de Amerikaanse economie, de manier waarop lenen
en sparen werkte en het effect op de economie van de rest van de
wereld liet zien hoeveel verschillende landen van elkaar afhankelijk
waren.
Tegelijkertijd verzwakte dit de positie van het kapitalisme. Tijdens
deze crisis begonnen de arbeiders en de lagere klasse zich steeds
meer te organiseren, maar tegelijkertijd hadden overheden nog steeds
imperialistische ambities. De vrijemarkteconomie maakte plaats voor
protectionisme. Landsgrenzen werden gesloten, waardoor immigratie
beperkt werd en migrantengemeenschappen dagelijks kans maakten
op uitzetting.
Het uitzetten van migranten en de strenge bewaking van landsgrenzen
waren de eerste stappen op de weg naar reactionaire krachten.
Rond de Grote Depressie ontstonden er verschillende reactionaire
overheden. Dit gebeurde onder andere in Italië, Duitsland, Japan,
Griekenland, Litouwen, Polen, Spanje en Joegoslavië. Deze reactionaire
overheden hadden verschillen, afhankelijk van de lokale situatie, maar
kunnen allemaal fascistisch genoemd worden. Een aantal andere
landen waren ook gefascineerd door deze landen en geïnteresseerd in
hun regimes. In deze periode ontstonden ook een aantal kortstondige
fascistische overheden en prominente fascistische bewegingen in ZuidAmerika. We bekijken drie voorbeelden van reactionaire overheden:
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Italië, Duitsland en Japan
Het fascistisch regime in Italië was erop gericht om het land een
welvarende toekomst te geven. In Libië, een kolonie die tijdens
de Eerste Wereldoorlog geannexeerd werd na de ontbinding van
het Ottomaanse Rijk, werden opstanden onderdrukt; de Italianen
beweerden een “superieur ras” te zijn en daarom het recht te hebben
de “ondergeschikte” Afrikanen te onderdrukken.
Onder het mom van “het pacificeren van het onrustige Libië” begon
Italië aan agressieve militaire campagnes waarbij duizenden Libiërs
stierven door massamoorden, concentratiekampen, etnische zuivering
en gedwongen uithongering. De kustgebieden van Libië werden de
“vierde kust” genoemd en opgenomen in het Italiaanse grondgebied.
Deze uitbreiding werd gezien als absoluut noodzakelijk om Italië op
demografisch en economisch gebied gelijk te maken aan het machtige
Romeinse Rijk. In de Balkan gaf Italië aan Albanië de rol van protectoraat
en na een gewelddadige oorlog kon Italië de landen Eritrea, Somalië en
Ethiopië – een lid van de Volkenbond – samenvoegen en omdopen tot
Italiaans-Oost-Afrika.

Fascistisch Italië

In Duitsland nam de fascistische politiek de vorm van nazisme
aan. Duitsland bouwde een nieuw leger op en herstructureerde de
economie om zich opnieuw te kunnen bewapenen. Hiermee kon
Duitsland hun oosterburen binnenvallen, vooral Polen en Rusland.
Volgens het nazisme was deze kolonisatie noodzakelijk, zodat het
“Arische ras” kon overleven om de Lebensraum (levensruimte) te
krijgen die ze nodig hadden. Duitse troepen vielen zonder verzet
Oostenrijk binnen en kregen meer invloed in de Balkan. Daarna vielen
Duitse troepen Tsjechoslowakije binnen, waar ze toegang kregen tot
waardevolle middelen zoals steenkool en een enorme wapenfabriek
van Skoda.
De Nazi’s wilden een Derde Rijk opzetten en werden hierin niet
tegengehouden tot in 1939 de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Tijdens
die oorlog viel Nazi-Duitsland de meeste Europese landen binnen.

Nazi-Duitsland
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Nazi-Duitsland

TWEEDE WERELDOORLOG

Asmogendheden
of onafhankelijken
Geallieerden
Staat niet verbinden met de Asmogenheden of de Geallieerden
Gebieden in handen van de
Asmogendheden
Gebieden in handen van de
Geallieerden
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“Voyage of the Damned”

Staatloos is een mens
die niet wordt herkend of
zichzelf niet herkent als
staatsburger.

Een wereld van naties

Net als in Italië en Duitsland begon ook Japan na de Eerste
Wereldoorlog nationalistische en koloniale ambities te krijgen. Rechtse
denkers ontwikkelden in de jaren 1920 verschillende nationalistische
en xenofobische ideologieën. De uitbreiding van Japan begon aan
het begin van de jaren 1940 in Oost-Azië, met het binnenvallen van
Mantsjoerije, en ging door met een genadeloze aanval op China. De
enorm gedisciplineerde en bekwame Japanse militairen versloegen
de Amerikaanse, Britse, Australische en Nederlandse troepen, net als
hun plaatselijke bondgenoten. Het Japanse rijk werd enorm groot.
Na internationale kritiek trok Japan zich terug uit de Volkenbond,
waardoor het land nog verder politiek geïsoleerd raakte en zich nog
meer richtte op nationalisme en kolonialisme. In 1940 tekende Japan
het Driemogendhedenpact met Duitsland en Italië, waarna ze als
bondgenoten samen vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Door de xenofobische en racistische ideologieën van deze fascistische
politieke formaties, en de nationalistische ideeën in veel andere landen,
ontstond er een klimaat van intolerantie en discriminatie.
Kristallnacht, ook wel de Nacht van Gebroken Glas, was een pogrom
tegen Joden in november 1938 die de golf van Joodse vluchtelingen
versterkte. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken en het
Propagandaministerie wilden ook hun politieke positie in het land
en in de wereld versterken door aan te tonen dat andere landen ook
geen grote hoeveelheden Joodse vluchtelingen binnen wilden laten.
Louis vanuit Hamburg om 937 passagiers naar Havana te brengen. Bijna
alle passagiers waren Joodse vluchtelingen, sommige waren Duitse
staatsburgers, sommige kwamen uit Oost-Europa en een aantal waren
officieel staatloos.

DE NACHTHEKSEN
Het 588e Nachtbommenwerpersregiment van de Sovjet-Unie bestond
volledig uit vrouwen. Het werd de vrouweneenheid met de meeste medailles
in de luchtmacht van de Sovjet-Unie; samen voerden ze meer dan 30.000
succesvolle bombardementen uit op de nazi’s.
Ze hadden geen radar, machinegeweren, radio’s of parachutes aan boord;
ze hadden alleen een kaart, een kompas, meetinstrumenten, stopwatches,
zaklampen en potloden. Omdat hun vliegtuigen zo klein waren, konden ze
minder zware materialen meenemen dan hun mannelijke collega’s.
De nazi’s noemden ze heksen, omdat ze vrouwen waren en omdat het
suizende geluid van de houten vliegtuigen klonk als een overvliegende
bezemsteel. De vliegtuigen waren zo klein dat ze niet zichtbaar waren op de
radar, dus ze waren bijna onzichtbaar.
Ze waren essentieel voor de overwinning van de Sovjets in de oorlog.
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De Tweede Wereldoorlog

In Havana gaf de Cubaanse overheid het schip echter geen toestemming
om aan te meren en moest het de haven verlaten. Het schip probeerde
naar Florida te gaan, maar in de Verenigde Staten mochten ze ook
niet uitstappen, dus gingen ze terug naar Europa. Een paar Europese
landen – België, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk –
accepteerden een aantal vluchtelingen, maar de meesten werden door
de Nazi’s teruggevonden in bezette landen en 254 passagiers werden
vermoord tijdens de Holocaust.

De Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog was de meest verwoestende gebeurtenis in
de menselijke geschiedenis. Niemand bleef gespaard. Er vielen enorm
veel gewonden en doden onder de soldaten en ook gewone burgers
werden een doelwit. De oorlog kon zoveel schade aanrichten omdat
er over de hele wereld gevochten werd met ontzettend dodelijke
technologie.
De Tweede Wereldoorlog had dramatische gevolgen, omdat de kunst
van het doden geïndustrialiseerd was. Japan wilde de Chinese burgers
op drie fronten uitroeien: vermoord alles, verbrand alles, vernietig
alles. De Verenigde Staten sloot hun inwoners van Japanse komaf
op in concentratiekampen. Brandbommen in het Duitse Dresden en
het Poolse Warschau legden deze steden volledig plat. De Verenigde
Staten bombardeerde Tokyo en 63 andere steden met brandbommen
voordat ze de eerste atoombommen in augustus 1945 op Hiroshima en
Nagasaki lieten vallen. De Nazi’s vermoorden naar schatting zes miljoen
mensen in concentratiekampen: Joden, zigeuners, homoseksuelen,
communisten en iedereen die beschouwd werd als buitenstaander of
vijand van het “witte ras”. Dit was de Holocaust en de hele mensheid
werd vervolgd. De wereld ging ten onder. De cijfers zijn ongelofelijk. In
de Sovjet-Unie stierven de meeste mensen; naar schatting 26 miljoen
mensen stierven, waaronder 11 miljoen soldaten. Driekwart van de
Duitse sterfgevallen overleden in gevecht met het Rode Leger van
Rusland. In China overleden 10 miljoen mensen. De Geallieerden (de
Verenigde Staten, Groot-Brittannië en hun bondgenoten) vochten
tegen de Asmogendheden (Duitsland, Italië en Japan).
Deze oorlog werd gevochten over de hele wereld en veel landen droegen
bij aan de oorlogsmacht van de Geallieerden. Zo stuurde LatijnsAmerika bijvoorbeeld soldaten naar Europa om te bewijzen dat ze de
democratie steunden. De essentiële grondstoffen die de Geallieerden
nodig hadden om de oorlog te winnen – rubber, henequen, kwarts,
koper en petroleum – werden geëxporteerd vanuit Latijns-Amerika. De
Asmogendheden werden verslagen aan het oostfront van Stalingrad
in Rusland, waarbij enorm veel mensenlevens verloren gingen. Zonder
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opstanden en stakingen over de hele wereld waren de regimes van de
fascisten en de Nazi’s niet ten einde gekomen. Japan gaf zich over na
de verwoestende atoombommen.

De wereld na de oorlog

De Europese Economische
Gemeenschap

Het einde van de Tweede Wereldoorlog zorgde over de hele wereld
voor radicale veranderingen. Mensen op bijna elk continent waren bij
de oorlog betrokken en er was enorme schade en verlies geleden. Bij
de heropbouw werden politieke structuren en bondgenootschappen
op een andere manier in elkaar gezet.
De oorlog gaf de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie de kans hun
macht te vergroten. Dit was te zien in de manier waarop Duitsland
opgedeeld werd in een westelijk deel, onder beheer van de Verenigde
Staten en Groot-Brittannië, en een oostelijk deel, onder beheer van de
Sovjet-Unie. De Berlijnse Muur symboliseerde hoe de wereld verdeeld
werd tussen twee wereldbeelden, twee verschillende vormen van
sociale organisatie, twee groeiende economische systemen en twee
vijandige machtsblokken; deze verdeling zou nog tientallen jaren
blijven bestaan.
In de Verenigde Staten en West-Europa werden een aantal
instituten opgezet om te bemiddelen bij internationale conflicten,
de verzorgingsstaat in Europa te ontwikkelen en de positie van de
Verenigde Staten tegenover de Sovjet-Unie te versterken. De SovjetUnie was formeel gezien een federatie van landen die onderworpen
waren aan het Russische centrum. Toen de imperiale macht verschoof
van Europa naar Noord-Amerika, stortte het oude koloniale systeem
in, na revoluties en opstanden over de hele wereld.
We gaan nu verder kijken naar het ontstaan van instituten en de afbraak
van het kolonialisme in Afrika en Azië.
De Verenigde Staten hielp Europa met de heropbouw met behulp
van het financiële “Marshall Plan” en wilde graag dat Europa zich op
politiek gebied verenigde. Het doel van de Europese Economische
Gemeenschap (EEG) was de basis te leggen voor het bij elkaar brengen
van alle volken in Europa. Deelnemende staten werkten samen aan
progressieve politieke integratie. De EEG zette een gemeenschappelijke
markt op waar goederen vrij verhandeld konden worden, maar de
uitwisseling van mensen, kapitaal en diensten bleef nog beperkt. De
lidstaten spraken af alle handelstarieven af te schaffen.
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De Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie (NAVO)

De Verenigde Naties

Het Internationaal Monetair
Fonds (IMF)

De Verenigde Naties

De NAVO is een militair bondgenootschap tussen overheden in NoordAmerika en Europa. Het is een vorm van collectieve defensie: elke
lidstaat belooft elkaar te beschermen als een externe partij aanvalt. De
leden hebben toegezegd hier tot 2024 ieder minstens 2% van hun BBP
aan uit te geven, zodat alle deelnemende landen hun defensie op orde
kunnen houden. De NAVO heeft op dit moment 29 leden en nog 36
landen zijn aangesloten als partner of doen mee aan andere projecten
die de beschermingsgraad verhogen. Deze internationale organisatie
is een militair bondgenootschap tussen de Verenigde Staten en zijn
Europese partners.
Vertegenwoordigers uit 26 landen hebben in 1942 beloofd samen te
blijven vechten tegen de Asmogendheden. Deze Verenigde Naties
probeerden onderhandelingsruimte tussen natiestaten te creëren,
zodat de nieuwe wereldorde naar het beeld en onder de leiding van
de Verenigde Staten gevormd kon worden. De Verenigde Naties (VN)
biedt zijn 193 lidstaten een platform om hun ideeën te uiten, om
conflicten te voorkomen en om ontwikkelingshulp te bieden. De VN
heeft op veel plekken ter wereld militair ingegrepen om de vrede en
veiligheid te bewaren.
Het IMF werd in 1945 opgericht om financieel evenwicht te bewaren,
internationale handel te faciliteren, het internationale monetair
systeem in evenwicht te houden en economische groei te stimuleren.
Het wordt op dit moment geleid door 189 lidstaten. Het IMF leent
geld aan veel landen in Afrika en Latijns-Amerika. Als belangrijkste
taak reguleert het IMF het financiële aspect van het steeds mondialer
wordende kapitalistische systeem en de relaties en machtsverhouding
tussen de Verenigde Staten en andere landen.
Meteen na de oprichting begon de Sovjet-Unie hun staat opnieuw vorm
te geven. In 1922 werd de Unie van Socialistische Sovjetrepublieken
(USSR) opgericht. Deze unie bestond uit landen die de overheid het
liefst tot één land zou verenigen. Het ontstaan van de USSR kwam
voort uit twee bewegingen die in de Sovjetpolitiek centraal stonden.
Ten eerste werden ongewenste etnische of andere groepen uitgezet,
zoals de Volga-Duitsers die in de jaren 1930 naar Centraal-Azië gedreven
werden. Daarnaast werd de macht van de Sovjet-Unie versterkt door
de zogenaamde satellietstaten te assimileren.
Deze assimilatie kwam zowel van bovenaf als van onderaf: het was een
“dubbele assimilatie”. De Sovjetoverheid legde maatregelen op van
bovenaf, door het trekken van nationale grenzen en het publiceren

De Sovjet-Unie
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van een officiële lijst van nationaliteiten, maar lokale leiders waren ook
bij dit proces betrokken en moesten vechten om hun middelen, land
en macht. De Sovjet-Unie was ook gebaseerd op overheidsvormen uit
de Russische Federatie, China en Vietnam; de leiding kwam zowel van
de overheid als van het volk zelf.
De USSR kreeg ook te maken met interne tegenstand. Een
studentenprotest in Hongarije in 1956, dat hardhandig onderdrukt
werd, mondde uit in een revolutie. De overheid stortte in. Na een
jaar van gewapend conflict viel het Sovjetleger Boedapest binnen
en installeerden ze een overheid die loyaal was aan de USSR.
Hiervoor overleden 2500 Hongaren en verloren ze de steun van veel
communistische partijen in andere landen. Er kwam een einde aan de
verspreiding van de ideeën van de USSR.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de Socialistische Federale Republiek
Joegoslavië opgericht, een socialistische staat opgebouwd uit zes
socialistische republieken: Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië,
Montenegro, Servië en Slovenië met Belgrado als hoofdstad. Er
bestonden ook twee onafhankelijke provincies binnen Servië: Kosovo
en Vojvodina. De communistische overheid steunde het Oostblok
tot 1948. Onder leiding van Josip Broz Tito probeerde Joegoslavië
vanaf 1948 neutraal te worden. Het land werd een van de oprichters
van de Beweging van Niet-Gebonden Landen en ging over van een
planeconomie op het marktsocialisme.
Dekolonisatie: een
voortdurend proces

Er was niet één uniek moment waarop de planeet gedekoloniseerd
werd. Op sommige gebieden ging het redelijk geweldloos, maar veel
gebieden werden pas onafhankelijk na een langslepende revolutie en
de samenwerking van verschillende onafhankelijkheidsbewegingen.
Een aantal nieuw-onafhankelijke landen zetten een stabiele overheid
op, terwijl anderen tientallen jaren lang geleid werden door dictatoren
of een militaire regering en in burgeroorlogen terecht kwamen.
De meeste van deze gebieden, vooral in Afrika, zijn nog steeds
instabiel na de kolonisatie en de manier waarop de kolonisten hun
landen achterlieten. Een aantal Europese landen accepteerden de
dekolonisatie, terwijl anderen hier met militair geweld tegenin ging.
Omdat veel van de gevolgen van de kolonisatie nu nog merkbaar zijn,
is het proces van dekolonisatie nu nog bezig.
De blijvende gevolgen van kolonisatie en dekolonisatie zijn bijvoorbeeld
te zien aan vluchtelingenstromen. De strijd om dekolonisatie leidde
tot vluchtelingen uit Sudan, Oost-Timor in Indonesië en Koerdische
grondgebieden. Misschien wel de grootste vluchtelingenstroom
kwam voort uit de dekolonisatie van India en Pakistan, waar miljoenen
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De kolonisatie van Afrika

mensen in 1947 vluchtten nadat de landen volgens een nieuwe religie
werden ingedeeld: Het Hindoeïsme in India en de Islam in Pakistan.
Milieurampen versterkten de migratiecrisis toen droogte vanaf de jaren
1960 tot halverwege de jaren 1980 het continent overnam. Mensen
ontvluchtten deze nu onbewoonbare gebieden, soms met hulp van
internationale organisaties, maar niet altijd. In sommige gevallen kwam
er geen internationale hulp, zelfs nadat enorm veel mensen stierven of
vluchtten.
In het algemeen worden de decennia na de Tweede Wereldoorlog
gekenmerkt door migratiestromen vanuit gedekoloniseerde gebieden
naar het land van de voormalige kolonist. Grote delen van de
wereldbevolking verhuisden van de periferie, de voormalige kolonies,
naar het centrum, voor al naar wereldsteden.

De kolonisatie van Afrika

Een guerrilla is een kleine
groep strijdkrachten
die hit-and-runtactiek
gebruikt, zoals verrassende
invallen en het saboteren
van de communicatie- en
bevoorradingslijnen van de
vijand, en vechten tegen
het institutionele leger op
het grondgebied van een
natiestaat.

In veel gekoloniseerde gebieden werd na de Tweede Wereldoorlog
steeds meer gevochten voor het recht van zelfbestuur. Revoluties en
guerrilla’s verspreidden zich over de hele wereld, gemotiveerd door
de overwinning van de Sovjets tijdens de oorlog en een verlangen
naar een beter en rijker leven zoals in het Westen. In de strijd om
een nationale identiteit werden nieuwe nationale en internationale
bondgenootschappen gesmeden, omdat vrijheidsbewegingen
iedereen een gevoel van verbondenheid gaf en een gezamenlijke strijd
om vrijheid, emancipatie en zelfbeschikking.
Omdat de koloniale overheid hun macht vaak op gewelddadige en soms
genocidale wijze afdwong, reageerde de gekoloniseerde verzetsgroepen
vaak ook met geweld. Vanaf het begin van de jaren 1950 begonnen
guerrillabewegingen de koloniale legers te verslaan en was Afrika
bezaaid met nationale bevrijdingsoorlogen. Deze guerrillagroepen
speelden niet alleen een militaire rol. Zo was de revolutionair Amílcar
Cabral – een vrijheidsstrijder in Guinea-Bissau – ook een ingenieur en
een agronoom. Hij leerde zijn troepen betere landbouwtechnieken,
die zij doorgaven aan de lokale boeren, zodat ze productiever werden;
daardoor konden ze hun families, hun gemeenschap en de soldaten
te eten geven. Cabral zette ook een marktsysteem op voor handel
en ruilhandel, waardoor basisvoorzieningen goedkoper werden dan in
de winkels van de kolonisten. De guerrillagroep was verantwoordelijk
voor militaire campagnes, verspreidde nieuwe landbouwtechnieken en
zette nieuwe niet-koloniale handelsposten op.
De politieke onafhankelijkheid van de Afrikaanse kolonies ging niet
samen met economische onafhankelijkheid van hun voormalige
kolonisator. De lokale overheid was gebaseerd op een systeem van
chiefdoms dat opgelegd werd door de koloniale overheid, maar
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ook diep geworteld was in het bestaande politieke en economische
systeem. In veel gevallen leidde het proces van dekolonisatie tot
politieke onrust, burgeroorlogen en conflicten die zorgden voor nog
meer migratie vanuit de voormalige Afrikaanse kolonies naar de landen
van de Europese kolonisators. Deze postkoloniale migratiestromen
gingen van de Afrikaanse periferie naar de Europese wereldsteden.

De dekolonisatie van Azië

Vanaf het midden van de 19e eeuw verspreidden ontzettend veel
onafhankelijkheidsbewegingen zich door het Aziatische continent
in een poging de Europese kolonisten uit te drijven. Na de Tweede
Wereldoorlog behaalden deze onafhankelijkheidsbewegingen eindelijk
hun doel.
In India ontstonden verschillende verzetsvormen: opstanden, protesten,
gewapende revolutionaire groepen en andere verzetsgroepen vochten
meer dan een eeuw lang tegen hun kolonisator, tot de Britten in 1947
eindelijk Zuidoost-Azië verlieten. Daarna werd het land in verschillende
natiestaten verdeeld. Binnen tien jaar waren Birma, Ceylon en BritsMaleisië ook onafhankelijk. Indonesië ging jarenlang de militaire en
diplomatieke confrontatie aan met Nederland voordat de Nederlandse
overheid in 1949 eindelijk hun onafhankelijkheid erkende.
Nadat de Japanners zich tijdens de Tweede Wereldoorlog overgaven,
streden lokale nationalistische bewegingen in voormalige Aziatische
kolonies ook om hun onafhankelijkheid, zodat ze niet meer onder
Europees bewind zouden komen. In veel gevallen, zoals in Indonesië
en Frans-Indochina, waren deze nationalisten guerrilla’s of voormalige
leden van koloniale legers die tegen Japan vochten nadat Europa zich
terugtrok. In Indochina verklaarde de Vietminh onder leiding van Ho
Chi Minh hun onafhankelijkheid van Frankrijk. De Fransen reageerden
met een militair conflict dat na acht jaar oorlog gewonnen werd door
de Vietminh (de groepering voor de onafhankelijkheid van Vietnam).
Laos en Cambodja werden ook onafhankelijk.
Onafhankelijkheidsoorlogen waren enorm gevaarlijk voor de
plaatselijke bevolking. In sommige gevallen vonden er massamoorden
plaats nadat een gebied onafhankelijk werd, omdat verschillende
etnische groepen nu als één staat verklaard werden. In andere gevallen
werd het land opgedeeld in kleine stukjes door de lokale overheid,
die met elkaar om de macht streden. In Indonesië probeerden de
Chinezen en communisten bijvoorbeeld een staatsgreep te plegen,
maar het militaire regime van generaal Soeharto voorkwam dit en
reageerde met een massamoord. Soeharto regeerde het land 31 jaar
lang, met steun van de Verenigde Staten.
Hiernaast ging het proces van dekolonisatie ook samen met de nieuwe
Koude Oorlog tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten.
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De Koude Oorlog

TWEE MACHTSBLOKKEN IN EEN VERDEELDE WERELD
1948-49, 1961
Oost-Duitsland
1945-51
China Burgeroorlog
1950-53
Koreaoorlog
1962 Cubarakettencrisis

1960-96
Guatemala
1979-92
El Salvador
1981-90
Nicaragua

1959-75
Vietnamoorlog
1961
Congo

1973
Chili

1979-89
Afghanistan

1975-91
Angola

Westers Blok

1974. 1991
Ethiopië

Neutraal

Oosters Blok

Regionale
Oorlogen
& andere conflicten

De Koude Oorlog

Zoals we in de vorige hoofdstukken gezien hebben, leidde de strijd
tussen twee economische systemen en wereldbeelden tot het
ontstaan van twee machtsblokken. Deze blokken gingen nooit op
grote schaal de strijd met elkaar aan, maar elke kant steunde grote
regionale conflicten in verschillende werelddelen om hun macht en
invloedssfeer te vergroten. Omdat deze oorlog niet direct tussen de
twee rivalen werd uitgevochten, staat hij bekend als de Koude Oorlog.
De Koude Oorlog verdeelde de wereld, en vooral Europa, tussen twee
invloedssferen die gescheiden werden door het IJzeren Gordijn: een
niet-letterlijke muur die deze gebieden van elkaar scheidde vanaf het
einde van de Tweede Wereldoorlog tot 1991.
De dekolonisatie van Azië en Afrika werd beïnvloed door dit conflict
en had er zelf ook invloed op. Ondertussen zochten de Verenigde
Staten en de Sovjet-Unie naar bondgenoten in Latijns-Amerika en
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steunden ze andere overheden en regimes op verschillende manieren.
De Verenigde Staten stuurde hulppakketten en technische steun naar
nieuw-onafhankelijke landen om ze te stimuleren hun overheid in te
delen naar de wens van het Westblok. Deze regeringsvorm werd vaak
met militair geweld afgedwongen; dit gebeurde tientallen jaren lang
in Latijns-Amerika. De Sovjet-Unie probeerde nieuwe landen voor het
Oostblok te werven door economische en militaire steun te beloven.
Veel nieuwe naties wilden niet bij de Koude Oorlog betrokken worden
en organiseerden daarom in 1955 de Bandungconferentie. Deze
conferentie was georganiseerd door Aziatische en Afrikaanse landen;
het doel was om de ontwikkeling van nieuwe landen te ondersteunen
om kolonisatie door enig land te voorkomen.
Alternatieven op de twee
blokken

Het mondiaal bereik van de Tweede Wereldoorlog en de kans
op een niet-kapitalistische productiewijze creëerden de juiste
omstandigheden voor opstand. De meeste revoluties werden geleid
door communisten, vaak met steun van de Sovjet-Unie. De meeste
revoluties vonden plaats in Azië, Afrika en het Caribisch gebied; ze
waren allemaal anders aan en hadden andere gevolgen. Als voorbeeld
gaan we naar Chili, Cuba en Vietnam kijken.
Een vereniging van partijen – het Volksfront – zetten een socialistisch
pad naar de democratie op in Chili en wonnen in 1970 de verkiezingen.
Het was een enorme politieke uitdaging en een duidelijk voorbeeld van
politieke mobilisatie en een grote behoefte aan participatie. Het was
een tijd van politiek enthousiasme en opwinding over de diepgaande
veranderingen die plaatsvonden. De overheid nationaliseerde de
kopermijnen met instemming van alle partijen, hervormde de landbouw,
namen de leiding over verschillende industrieën, nationaliseerden
het financieel systeem, steunden de werknemers die hogere lonen
eisten en gebruikten overheidsmiddelen en krediet om de economie
te stimuleren. Een militaire coup met steun van de Verenigde Staten
maakte in 1973 een einde aan dit kortstondige socialistische experiment
toen Augusto Pinochet zijn dictatuur vestigde.
In Cuba verspreidde zich een guerrillabeweging door het land; het doel
was om het langdurige regime van Fulgenicio Batista te ontmantelen.
De revolutionairen waren sterk genoeg om een militaire coup gesteund
door de Verenigde Staten te weerstaan en verenigden zich onder leiding
van Fidel Castro. Een andere leider van de Cubaanse Revolutie, Ernesto
“Che” Guevara, gebruikte militaire en politieke guerrillatactieken in
verschillende delen van Latijns-Amerika en Afrika. Het doel was om
landen onafhankelijk van het kolonialisme of een regime te maken. De
Cubaanse revolutionairen hebben nu nog steeds de macht.
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de Grote Sprong Voorwaarts en de
Culturele Revolutie in China

In Vietnam steunde de Verenigde Staten een regime in het zuiden,
waardoor het land verdeeld raakte in Noord- en Zuid-Vietnam. In 1975,
na een decennia van oorlog, won de Vietcong uit het noorden de
oorlog en werd het land onder een communistische leider herenigd.

Niet-Gebonden Landen

De Grote Sprong Voorwaarts
en de Culturele Revolutie in
China

Na de Bandungconferentie werd nog een poging gedaan om aan de
koloniale ambities van de Oost- en Westblokken te ontsnappen en
economische en politieke onafhankelijkheid te bereiken. De Beweging
van Niet-Gebonden Landen wilde nationale onafhankelijkheid,
zelfbestuur, territoriale integriteit en veiligheid garanderen. Tientallen
landen uit Latijns-Amerika, delen van Azië en Afrika werden lid. De
Beweging van Niet-Gebonden Landen had bijna tweederde van het
aantal leden van de Verenigde Naties. Het doel van de Beweging van
verzet tegen het imperialisme, kolonialisme, racisme en alle vormen
van buitenlandse agressie, bezetting, overheersing, interventie of
hegemonie; verzet tegen grote machtsblokken viel hier ook onder.
In China kwam de Communistische Partij hun beloftes na om de huur
en rente te verlagen en namen ze vervolgens maatregelen tegen de
huurbazen die de bevolking het leven moeilijk maakte. De partij kreeg
steeds meer volgers en macht tot aan de Tweede Wereldoorlog,
toen Japan China binnenviel en de communisten met behulp van
guerrillastrijders hun invloedssfeer vergrootten. De eindzege werd
geleid door Mao Zedong, die in 1949 de Volksrepubliek China oprichtte.
De economie was gebaseerd op “volkscommunes” – volledig
socialistische
collectieven
die
van
landbouwcoöperaties
multifunctionele organisaties maakten. Elke commune werd opgedeeld
in steeds grotere groepen: productieteams, productiebrigades en
de commune zelf. Elke groep kreeg andere economische taken. De
communes bestuurden en beheerden alle economische en sociale
activiteit. Aan het einde van de jaren 1950 was dit systeem voor de
boeren ontzettend succesvol, maar voor de overheid was het een crisis.
Waarom? Volkscommunes maakten boeren onafhankelijk, waardoor
de overheid geen macht had. Deze industrialisering en collectivisering
van het land was onderdeel van een sociaal en economisch proces aan
het einde van de jaren 1950 en het begin van de jaren 1960 dat de Grote
Sprong Voorwaarts genoemd werd.
De Culturele Revolutie, een afkorting van de Grote Proletarische
Culturele Revolutie, duurde van het midden van de jaren 1960 tot
het midden van de jaren 1970. Hij werd gestart door Mao Zedong,
die de jongere generaties wilde motiveren om vier oude zaken te
vernieuwen: oude gedachtestromen, oude cultuur, oude gewoontes
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en oude tradities. De Culturele Revolutie wilde voorkomen dat het
land dezelfde autoritaire en revisionistische kant opging als de USSR:
een beweging die een aantal Chinese communisten stimuleerden.
Tijdens deze campagne werd het Rode Boekje met citaten uit Maos
toespraken verspreid en werd dit boekje het symbool van de revolutie
tegen de autoritaire wending van de socialistische staten.
Het aansturen van
menselijke mobiliteit

Arbeidsmigratie:
gastarbeidersprogramma’s

Na de Tweede Wereldoorlog begonnen staten beter op migranten te
letten door zowel hun aantal als hun bewegingsvrijheid te beperken.
Nog nooit eerder waren landen in staat om op deze manier invloed uit
te oefenen op de mobiliteit van mensen. Staten gebruikten wetgeving
en militaire handhaving om hun macht te vergroten en te kunnen
bepalen welke migranten hun landsgrenzen mochten oversteken en
onder welke voorwaarden.
In de Sovjet-Unie werd deze controle over migratie vanuit het
platteland en het beheer van de migrerende bevolking vastgelegd met
het ontstaan van de Federatie. Met het vastleggen van de macht van
de Sovjets werden tegenstanders gedwongen te emigreren, omdat ze
tegen collectivisering en de ontmanteling van privébezit waren. In de
republieken van Midden-Azië werd de vroegere elite gemarginaliseerd
en gedwongen naar het platteland te verhuizen. Met het opzetten van
socialistische collectieve boerderijen, werden welvarende boeren ook
verbannen door het Sovjetregime. In de jaren 1930 werden koelakken
– de rijkste boeren en landbouwondernemers – streng gecontroleerd
door de overheid. De rijkste boeren werden onderdrukt en een groot
deel van hen verhuisde naar Afghanistan, Iran, China, Turkije, SaoediArabië en West-Europese landen. Tegelijkertijd werden nomaden
door de Sovjetoverheid gezien als moeilijk onder controle te houden,
dus in een aantal regio’s als Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië en
Kazachstan werd collectivisering gebruikt om een einde te maken aan
de nomadische levenswijze.
Natiestaten ontwikkelden steeds meer middelen om migratie te
beheren, controleren en reguleren. Wetten, tijdelijke toelating,
uitzetting en ontheemding werden toegepast om landsgrenzen vast
te leggen, migratie te belemmeren of arbeidsmigranten te beperken.
Vluchtelingen en migranten uit postkoloniale landen kwamen naar
Europa en staten werden steeds efficiënter in het beheren van deze
migratiestromen. Veel landen, zoals de Verenigde Staten, WestDuitsland, België en Zuid-Afrika tekenden verdragen met andere
landen om arbeiders te importeren. Zogenaamde gastarbeiders
werden ingezet in de landbouw, mijnen, fabrieken en de aanleg van

88
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 3 VERSTERKTE GRENZEN: VAN EEN WERELD VAN NATIES
NAAR EEN WERELDWIJD KAPITALISME

De uitbreiding van de VS in Latijns-Amerika

spoorwegen. Miljoenen werkkrachten verhuisden van Mexico naar
de Verenigde Staten, van Italië naar West-Duitsland, van Joegoslavië
naar Oost-Duitsland, van Botswana naar Zuid-Afrika, etc. De
voorwaarde was dat de arbeiders terug naar huis zouden gaan als
hun arbeidsovereenkomst afliep. Deze beperking in het werven van
buitenlandse werkkrachten zou ervoor moeten zorgen dat landen
goedkope arbeidskrachten aan konden nemen zonder het risico dat ze
hun families moesten onderhouden. In tegenstelling tot autochtone
arbeiders kregen zij geen sociale hulpverlening, geen uitkeringen en
geen bijstand. Het beheer van deze migratiestromen ging ook samen
met het opleggen van selectiecriteria; deze waren gebaseerd op
nationaliteit, sociale klasse, vaardigheden en leeftijd.
Deze filtratie van de migratiestroom kreeg steun van particuliere
ondernemingen, nationale ondernemingen en lokale overheden.
De werkomstandigheden waren afhankelijk van de situatie.
Mexicaanse arbeiders in de Verenigde Staten moesten bijvoorbeeld
een wervingsproces van 20 jaar aangaan om een contract te
krijgen. Hoewel ze een overeenkomst aangingen, zorgden slechte
arbeidsomstandigheden, misbruik, lage lonen en discriminatie in deze
situaties ervoor dat Mexicaanse arbeiders een gemarginaliseerde
positie kregen in de Verenigde Staten.
De uitbreiding van de
Verenigde Staten in LatijnsAmerika

In de jaren 1950 en 1960 waren er in Latijns-Amerika weinig democratische
overheden, een aantal militaire regimes en een paar dictaturen. Om
de opkomst van het communisme te voorkomen, kwam de Verenigde
Staten vaak in actie in Latijns-Amerika. Na de socialistische revolutie in
Cuba wilde de Verenigde Staten sociale hervorming en economische
ontwikkeling op het continent stimuleren, om gelijksoortige revoluties
te voorkomen. Vanaf 1961 tot 1970 bood de Verenigde Staten hulp aan
in de vorm van een ontwikkelingsproject dat Alliance for Progress
genoemd werd. Dit project omvatte landbouwhervorming en fiscale
hervorming, industriële groei, overheidsuitgaven aan gezondheidszorg
en onderwijs en het verkleinen van inkomensongelijkheid. Het doel
was 2,5% groei per jaar in de jaren 1960. Het belangrijkste doel was
het stimuleren van particuliere investeringen en de stroom van
overheidsgeld.
Uiteindelijk faalde het project en werd het vervangen door geheime
operaties, staatsgrepen gesteund door de Verenigde Staten en
financiële steun in de vorm van leningen; dit is vanaf de jaren 1970 de
relatie tussen de Verenigde Staten en Latijns-Amerika.
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DE “FRANCAFRIQUE”

Kaapkolonie

“We houden de Françafrique
in stand. [...] Vanaf de
onafhankelijkheid van zijn
voormalige kolonies in 1960
heeft Parijs alle moeite gedaan
om hun economische en
politieke macht in Afrika te
behouden (uranium uit Nigeria,
aardolie uit Gabon, cacao uit de
Ivoorkust, etc.)”
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Bron: P. Pesnot, Les dessous
de la Françafrique, 2008, vrij
vertaald.

Heb je ooit gehoord van de
“Françafrique”? Het is een
voorbeeld van de indirecte
politieke, economische en
culturele invloed die Europese
landen nog steeds hebben op
hun voormalige koloniën .
Ga op het internet op zoek naar
vergelijkbare verhalen over
voormalige kolonies van andere
EU-landen.
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Kaart van de Franse kolonies in Afrika in 1930. Naast de voormalige
Belgische kolonies vormen deze gebieden samen het grootste deel van
Franstalig Afrika.
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Voyage of the damned

VOYAGE OF THE DAMNED
Lees het verhaal over de reis van de Duitse oceaanstomer St. Louis in
1939 en zoek op het internet foto’s op van deze gebeurtenis. Maak dan de
opdrachten.
“De MS St. Louis vertrok op 13 mei 1939 vanuit Hamburg naar Cuba met
937 Duitse Joodse vluchtelingen aan boord, die de nazi’s ontvluchtten. Om
propagandaredenen hadden ze een uitreisvisum gekregen, zodat de rest van
de wereld hopelijk hun mond zou houden over de afschrikwekkende daden
van de nazi’s tijdens Kristallnacht.
Weken later kwam het schip aan in Cuba, maar de overheid gaf de
passagiers geen toestemming om als toerist het land te betreden of
als vluchteling politiek asiel aan te vragen. Er konden maar 22 mensen
uitstappen in Havana. De MS St. Louis kon ook omdraaien toen ze Miami
bereikten en Canada accepteerde de vluchtelingen ook niet.
De kapitein, de Duitse Gustav Schröder, moest teruggaan naar Europa.
Hij deed alles wat hij kon om de vluchtelingen te beschermen. Hij wist de
Amerikaanse overheid te overtuigen om samen met Europese overheden aan
een oplossing te werken.
Het schip bereikte Antwerpen op 17 juni 1939. Het Verenigd Koninkrijk
nam 288 passagiers aan en de resterende 619 vluchtelingen gingen naar
Frankrijk (224), België (214) en Nederland (181). Van de 619 overleefden
maar 365 vluchtelingen de oorlog; de meeste anderen stierven in de
vernietigingskampen van de nazi’s.”
Bron: “Internazionale” website, 13 May 2014 (vrij vertaald en aangepast).

1

Stel je voor dat je een van de
vluchtelingen op de MS St.
Louis bent die de reis en de
oorlog overleefd hebben. Teken
je reis uit op de kaart hieronder
en schrijf een nieuwe versie van
het verhaal, alsof je het in een
reisdagboek schrijft. Beschrijf
je gevoelens op ieder moment
dat het schip een haven bereikt.

2

Denk je dat er op dit moment
in de wereld iets vergelijkbaars
gebeurt? Bespreek dit
onderwerp met je klasgenoten.
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1/2

HOE IS DE EUROPESE UNIE DOOR DE TIJD HEEN
VERANDERD?

Lees de tekst hiernaast, die
gebaseerd is op informatie van
de EU website, en onderstreep
de zinnen met informatie over
het uitbreiden van de Europese
Unie, zoals op de kaart te zien
is.

In de jaren 1950 kwamen zes Europese landen (België, Frankrijk, Duitsland,
Italië, Luxemburg en Nederland) samen als de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal, een economisch en politiek bondgenootschap dat de vrede
moest bewaren na de Tweede Wereldoorlog.
In 1957 werd het Verdrag van Rome getekend en daarmee de Europese
Economische Gemeenschap opgericht.
De jaren 1960 waren een goede tijd voor de economie: Europese
landen handelden met elkaar zonder invoerkosten en deelden de
verantwoordelijkheid over voedselproductie, zodat er genoeg te eten was.
In de jaren 1970 werd er harder gevochten tegen vervuiling: er werden wetten
aangenomen om het milieu te beschermen.
In 1973 kwamen Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk bij de EEG.
Het regionaal beleid zorgde voor een grote geldstroom naar de arbeidsmarkt
en infrastructuur in armere regio’s.
Vanaf 1979 konden de inwoners van de Europese Economische Gemeenschap
direct hun leden verkiezen.
In 1981 werd Griekenland het tiende lid van de EEG.
In 1986 werden Spanje en Portugal lid en in datzelfde jaar werd de Europese
Akte getekend. Op dit verdrag werd een zesjarenplan gebaseerd om
problemen met de vrije handel binnen Europa op te lossen.
In 1987 begon het ERASMUS-programma, een afkorting die staat voor
European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.
Dit is een actieplan voor de mobiliteit van universitaire studenten binnen
de Europese gemeenschap. Miljoenen studenten konden vanaf toen met
financiële steun gaan studeren in andere landen binnen Europa.
In 1990 werden twee verdragen ondertekend: het Verdrag van Maastricht
(officieel het Verdrag Betreffende de Europese Unie of het EU-Verdrag) en
het Verdrag van Amsterdam. De Europeanen wilden het milieu beschermen
en wilden ook graag samenwerken aan veiligheid en defensie.
In 1992 veranderde de Europese Economische Gemeenschap van naam en
werd het de Europese Unie.
In 1995 werden Oostenrijk, Finland en Zweden lid van de Europese Unie.
Dankzij het Verdrag van Schengen kunnen Europeanen binnen de EU reizen
zonder paspoortcontrole.
In 2002 werd de euro de nieuwe munteenheid van de meeste Europese
landen. Rond deze tijd begon de EU ook hechter samen te werken aan
misdaadbestrijding en het stimuleren van sociale en culturele integratie.
In 2004 kwamen tien nieuwe landen bij de EU, gevolgd door Bulgarije en
Roemenië in 2007.
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Hoe is de EU door de tijd heen veranderd?

HOE IS DE EUROPESE UNIE DOOR DE TIJD HEEN
VERANDERD?
In 2008 werd Europa flink geraakt door de mondiale economische crisis.
De EU hielp verschillende landen hun problemen op te lossen en richtte
de Europese bankenunie op om de banken veiliger en betrouwbaarder te
maken.
In 2009 ondertekenden alle EU-landen het Verdrag van Lissabon. Hierdoor
kon de EU hun werkwijze moderniseren en efficiënter werken.
In 2012 won de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede.
In 2013 werd Kroatië het 28e lid van de EU. Klimaatverandering was nog
steeds een prioriteit en er werd afgesproken om de uitstoot van schadelijke
stoffen te verminderen.

2

1957

1973

1981

1986

1995

2004

2007

?

Werk met een klasgenoot samen
en maak een lijst van de doelen
van de Europese Unie. Bespreek
dit daarna met de rest van de
klas. Denk je dat de Europese
Unie door de tijd heen meer
doelen heeft gekregen? Zo ja,
waarom?
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EEN GROTE OORLOG BIJ VOLMACHT TIJDENS DE
KOUDE OORLOG

1

2

Lees de citaten uit een interview
met Zbigniew Brzezinski,
die tussen 1977 en 1981 de
nationale veiligheidsadviseur
van de Amerikaanse president
Jimmy Carter was. Dit interview
werd in 1998 gepubliceerd in
de Franse krant “Le Nouvel
Observateur”.
Werk met een klasgenoot
samen en onderstreep de
meest opvallende zinnen.
Schrijf twee of drie kenmerken
op van een oorlog bij volmacht
die in het artikel genoemd
worden en schrijf hierbij in een
paar zinnen wat jullie hiervan
vinden.
Gebruik nu het internet om
nog een voorbeeld van een
recente oorlog bij volmacht te
vinden en beantwoord dan de
volgende vragen: Welke landen/
machten waren betrokken bij
deze oorlog(en) bij volmacht?
Wie werden het slachtoffer van
deze oorlog(en)? Wat had de
internationale gemeenschap
kunnen doen om deze
oorlog(en) te voorkomen?

In 1964 noemde de sociaal en politiek wetenschapper Karl Deutsch
oorlogen bij volmacht “een internationaal conflict tussen twee vreemde
landen, uitgevochten in een derde land; vermomd als een conflict rond een
internationale kwestie in dat land; waarbij gebruik gemaakt wordt van de
mankracht, grondstoffen en het grondgebied van dat land voor overwegend
buitenlandse doeleinden en buitenlandse strategieën” (K.W. Deutsch,
External Involvement in Internal Wars, in Harry Eckstein (ed.), Internal War:
Problems and Approaches, 1964).
Een van de meest verwoestende oorlogen bij volmacht tijdens de Koude
Oorlog was de Afghaanse Oorlog, die begon in december 1979 toen het
leger van de Sovjet-Unie Afghanistan binnenviel. De oorlog duurde meer
dan negen jaar; de Sovjets trokken zich terug in februari 1989. Bijna 2
miljoen Afghaanse burgers werden gedood, ongeveer 3 miljoen waren
zwaar gewond, 5 miljoen Afghanen vluchtten naar buurlanden en bijna alle
infrastructuur was verwoest.
Brzezinski: “Volgens het officiële verhaal begon de CIA in 1980 de
moedjahedien te steunen, dat wil zeggen, nadat het Sovjetleger op 24
december 1979 Afghanistan binnenviel. Maar de waarheid, die lange tijd
geheim gehouden werd, is compleet anders. President Carter tekende op 3
juli 1979 al het eerste bevel voor geheime steun aan de tegenstanders van
het pro-Sovjetregime in Kabul. Op die dag schreef ik aan de president dat
deze steun naar mijn mening tot een militaire interventie van de Sovjet-Unie
zou leiden.”
Vraag: “Toen de Sovjets als reden voor hun interventie opgaven dat ze
wilden vechten tegen de Amerikanen die in Afghanistan geheim werk deden,
geloofde niemand hen. Toch zat hier een kern van waarheid in. Heb je hier
achteraf gezien geen spijt van?”
Brzezinski: “Spijt waarvan? De geheime operatie was een uitstekend plan.
Het lokte de Russen in de Afghaanse val en nu wil je dat ik spijt betoon?
De dag dat de Sovjets officieel de grens overstaken, schreef ik in het kort
aan president Carter: “Dit is onze kans om de USSR een Vietnamoorlog
te geven.” En inderdaad, Moskou moest bijna tien jaar lang een oorlog
voeren die het regime niet vol kon houden, een conflict dat zorgde voor
demoralisatie en de uiteindelijke afbraak van het Sovjetrijk.”
Vraag: “Heb je er ook geen spijt van dat je islamitische fundamentalisten
gesteund hebt, waardoor toekomstige terroristen nu goede wapens en advies
bezitten?”
Brzezinski: “Wat speelt een grotere rol in de wereldgeschiedenis? De Taliban
of de val van het Sovjetrijk? Een paar onrustige moslims of de bevrijding van
Centraal-Europa en het einde van de Koude Oorlog?”
Bron: D.N. Gibbs, “International Politics”, Kluwer Law International, June
2000. Tekst vertaald uit het Frans door W. Blum and D.N. Gibbs.
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De fases van de genocide

DE FASES VAN GENOCIDE

1

2

Het document “The Ten Stages
of Genocide” (de tien fases
van genocide) werd in 1996
ontwikkeld door Dr. Gregory
H. Stanton, een Amerikaanse
universiteitshoogleraar, nadat
hij meerdere 20e-eeuwse
genocides en door de overheid
geleide massamoorden
bestudeerd had. De eerste paar
fases die Stanton beschrijft,
zijn het meest verontrustend;
ze beschrijven een aantal
“natuurlijke” neigingen waar
we goed op moeten letten.

FASE 1. CLASSIFICATIE
Iedere cultuur heeft categorieën om mensen te verdelen in “wij en zij” op
basis van etniciteit, ras, religie of nationaliteit. Als samenlevingen teveel
verdeeld zijn, is het waarschijnlijker dat er een genocide plaatsvindt.

Lees de eerste vier fases van
genocide hiernaast en voeg een
voorbeeld toe van een situatie
die hierop lijkt die tijdens jouw
leven (en in jouw samenleving)
voorkomt of voorkwam.

Een huidige situatie die hierop lijkt:

Schrijf dan op wat jij denkt dat
mensen moeten doen om elk
van deze fases te voorkomen.

Een huidige situatie die hierop lijkt:
Maatregelen om dit te voorkomen:

FASE 2. SYMBOLISERING
We geven namen of andere symbolen aan de categorieën van etniciteit,
ras, religie of nationaliteit. Classificatie en symbolisering zijn universele
menselijke eigenschappen die niet per se tot genocide leiden, tenzij de fase
van dehumanisering ook een rol speelt.

Maatregelen om dit te voorkomen:

FASE 3. DISCRIMINATIE
Een dominante groep gebruikt wetten, gebruiken en politieke macht om
andere groepen te onderdrukken. De machteloze groep heeft bijvoorbeeld
geen volledige burgerrechten of zelfs geen staatsburgerschap.

Een huidige situatie die hierop lijkt:

3

Ga daarna op het internet
op zoek naar het document
van Stanton en lees welke
voorzorgsmaatregelen hij
aanraadt om het proces te
beëindigen. Lijken jouw
voorstellen op de zijne of niet?

Maatregelen om dit te voorkomen:

FASE 4. DEHUMANISERING
Leden van een vervolgde groep kunnen vergeleken worden met dieren,
parasieten, insecten of ziektes. Als een groep gezien wordt als “minder
dan een mens” is het makkelijker voor de groep met de macht om ze te
vermoorden. In deze fase wordt gebruik gemaakt van haatpropaganda om de
slachtoffers als boosdoeners af te schilderen.

Een huidige situatie die hierop lijkt:
Bron: The Genocide Education
Project website (adapted).

Maatregelen om dit te voorkomen:
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SOCIALE
ORGANISATIE EN
ONGELIJKHEID
De periode tussen 1870 en 1970 was een tijd van regionale ongelijkheden
en grote veranderingen in de sociale organisatie van de wereld.
Grensuitbreiding werd een steeds gewelddadigere zaak en er gingen
steeds meer mensenlevens verloren, terwijl de levensverwachting in
sommige delen van de wereld omhoogging. Leefomstandigheden
verschilden flink per regio en in verschillende delen van een land, maar
het industrieel kapitalisme standaardiseerde de werkomstandigheden
in fabrieken en de levens van de fabrieksarbeiders in het algemeen.
Door het industrieel kapitalisme ontstonden er steeds grotere
verschillen tussen regio’s binnen dezelfde staat, tussen staten en tussen
werelddelen. Het was een gewelddadige maar toch verfijnde oorzaak
van verandering. Onder het industrieel kapitalisme begon alles meer
op elkaar te lijken, maar groeide de kloof tussen verschillende sociale
klasses.
Aan het einde van de 19e eeuw trokken steeds meer ontheemde
boeren naar de steden, waardoor de vraag naar werk groeide en
fabriekseigenaren steeds meer productiviteit konden eisen voor
steeds lagere lonen. Omdat fabrieken nu sneller grotere overschotten
konden produceren, werd de elite die fabrieken bezaten steeds rijker
en de ontheemde boeren en arbeiders in veel regio’s steeds armer.
Industrieel kapitalisme werd een instrument dat alleen maar macht en
geld produceerde voor een kleine groep fabriekseigenaren. Verschillen
en ongelijkheid binnen samenlevingen werden groter. Het industrieel
kapitalisme had invloed op de beroepsbevolking over de hele wereld,
zelfs buiten de geïndustrialiseerde gebieden.
De economische overmacht van geïndustrialiseerde landen
veroorzaakte verarming in grote delen van de wereld. De rijkdom en
technologische vooruitgang die deze industriële machten hadden
in vergelijking tot niet-industriële landen betekenden dat zij vaak de
dienst uitmaakten in de economie en op de arbeidsmarkt. Dit effect
was vooral te merken aan het einde van de 19e eeuw, toen West-Europa,
de Verenigde Staten, Japan en Rusland de concurrentie aangingen om
meer macht en kolonies. Sommige staten konden niet op tegen de
macht van de nieuwe technologische vooruitgangen.
De ongelijkheid tussen verschillende regio’s ontstonden ook door
een gebrek aan materiaal voor het opbouwen van een sterk leger. Om

Verschillen en
ongelijkheden
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Verschillen en ongelijkheden

Cover van de 1911-editie van Industrial Worker, een tijdschrift van de Industrial Workers of the World
(IWW), een internationale vakbond opgericht in Chicago in 1905 en actief in verschillende landen.
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verschillende redenen en op verschillende tijden waren er een hoop
staten die zich in een ondergeschikte positie bevonden. In de meeste
Latijns-Amerikaanse landen steunde de economie op de export van
grondstoffen; hierdoor werd de ongelijkheid in deze landen groter,
omdat de elite de enigen waren die de winst opstreken. Deze elite
werd rijk, terwijl de rest van de bevolking niks terugzag van de winst.
Andere staten als China verzwakten en leden onder invasies van andere
rijken en oorlogen. Staten die gekoloniseerd waren, zoals India, grote
delen van Zuidoost-Azië en Afrika, waren hierdoor ook flink verzwakt.
Ze werden in een ondergeschikte positie gedwongen als bron van
grondstoffen en voedsel voor meer geïndustrialiseerde landen. Andere
volken leefden binnen een rijk maar wilden onafhankelijk worden;
staatlozen wilden hun eigen staat creëren, maar waren nog steeds
ondergeschikt aan de kolonisten.
Groeiende regionale
ongelijkheid

KINDERSTERFTE
In 1800 was de gezondheid van
onze voorouders op een niveau
waarbij 43% van de pasgeboren
baby’s op de wereld stierven
voor hun vijfde verjaardag. In
1960 lag de kindersterfte nog
steeds op 18,5%. Bijna een
op de vijf baby’s die dat jaar
geboren werden, stierven in
hun kindertijd. In 2015 was
de kindersterfte gedaald tot
4,3% – tien keer lager dan twee
eeuwen geleden.

Ga online op zoek naar een
wereldkaart met de huidige
kindersterftecijfers. Welke
landen hebben het hoogste
percentage? Ga op zoek
naar de redenen voor deze
afschuwelijke realiteit door te
kijken naar economische en
sociale indicatoren.

Ottomanen en
commerciële landbouw

Deze ongelijkheid zorgde voor een groeiende kloof tussen wereldregio’s;
verschillen in levensverwachting en kansen waren ontzettend groot.
Deze kloof was – en is nog steeds – een kwestie van leven en dood.
Ongelijkheid wordt steeds lokaler; het verschil in welvaart tussen
bepaalde delen van de wereld is ongelooflijk. Het Westen werd
ontzettend rijk – rijker dan veel andere werelddelen.
Ongelijk verdeelde rijkdom zorgde voor enorme economische
groei in een aantal landen. De natiestaat werd de meest gebruikte
bestuursvorm ter wereld. Ondanks hun macht en groei, slaagde niet
iedere staat erin om een sterke bestuurlijke, militaire en fiscale basis
op te bouwen. Onder druk van sociale conflicten zetten een aantal
staten een intern socialezekerheidsstelsel op: de staat verbeterde de
fysieke gezondheid en welvaart van zijn burgers met gezondheidszorg,
werkloosheidsuitkeringen, scholing, etc. Hierdoor nam interne
ongelijkheid binnen naties af en werd welvaart herverdeeld over grote
delen van de bevolking.
Tussen 1870 en 1970 veranderde het leven op Aarde volledig. Gemiddeld
genomen ging de welvaart en levensverwachting over de hele
wereld omhoog en de kindersterfte omlaag. We gaan kijken naar de
belangrijkste historische processen die deze verbeteringen in sommige
staten mogelijk maakten en de ongelijkheid in andere wereldregio’s
juist vergrootte. We gaan eerst kijken naar de veranderingen in de
sociale orde tussen 1870 en de Tweede Wereldoorlog.
Na de jaren 1850 werd landwinning op steeds grotere schaal toegepast,
omdat Groot-Brittannië een steeds grotere vraag had naar tarwe.
Nieuwe wetten maakten van land een handelsartikel, waardoor een
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Arbeid en land in sub-Sahara-Afrika

enorme hoeveelheid land die hiervoor amper gebruikt werd nu veel
actiever verbouwd werd. Hierdoor kwam steeds meer tarwe op de
markt, waar boeren in Anatolië tegen in opstand kwamen. Honderden
kleine nederzettingen groeiden uit tot flinke dorpen. Tweederde
van de dorpen en negentiende van de gecultiveerde delen van het
binnenland van Anatolië bestonden al in de tweede helft van de 19e
eeuw en kleine boerderijen bleven tot de 20e eeuw bestaan.
In Egypte begon de staat ook steeds meer de belangen van de rijke
klassen te behartigen door privébezit in de wet op te nemen. Hierdoor
vertrouwden de boeren de overheid steeds minder. De boeren kwamen
in opstand en werden met geweld onderdrukt. Landbouw werd steeds
grootschaliger en commerciëler onder invloed van Franse en Britse
kolonisten.
Deze grootschalige commerciële landbouwsector was echter
gebouwd op minder productief of gekoloniseerd land en verloor de
leiderspositie snel toen regio’s met een gematigd klimaat de nieuwe
graanschuur van de wereld werd.
Arbeid en land in subSahara-Afrika

Het kolonialisme bleek veel meer economische schade aan te richten
in Afrika dan in andere delen van de wereld. Tegen het einde van de
19e eeuw werd indirect rule ingevoerd in een poging de buitenlandse
bezetting een minder storend imago te geven voor de bevolking. Om
dit te bereiken erkenden de kolonisten lokale leiders en gaven ze hen
macht en rijkdom in ruil voor hun steun. Binnen dit systeem werd de
controle over de plaatselijke bevolking overgedragen aan lokale chiefs
die de regels van hun eigen stam mochten toepassen. De termen chief
en stam werden wettelijk opgelegd door de kolonisten en hadden
weinig van doen met hun prekoloniale oorsprong. Chiefs kregen macht
in delen van het huidige Ghana en Oost-Nigeria, waar ze zelf niet
vandaan kwamen. De kolonisten bepaalden wie er chief werd en hun
methodes werden aangepast aan koloniale eisen.
Voor het kolonialisme gaf de bestuursvorm in Afrika de bevolking de
ruimte om te vertrekken als ze onderdrukt werden, omdat er geen
vaste landsgrenzen waren, waardoor tirannie snel de kop ingedrukt
werd. Deze optie verdween toen Afrikanen onder dwang in stammen
verdeeld werden die ze niet mochten verlaten. Ze hadden geen keus
in wie ze waren, waar ze thuishoorden en wie de baas was. Chiefs
kregen meer bevoegdheden dan ze voor het kolonialisme hadden.
Ze werden de voormannen van de wereldrijken; ze hieven belasting,
dwongen arbeid af en gebruikten hun macht om zelf rijk te worden.
Het kolonialisme creëerde een systeem van bekrompen tirannen die
de kolonies uitbuitten.
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De Duitse, Belgische en Franse kolonies in West-Afrika zetten regels
op die nadelig waren voor de bevolking. Koloniale overheden lagen
beslag op stukken land en gaven dit aan Europese investeerders,
die het bijvoorbeeld gebruikten voor mijnen en palmolieplantages
in Belgisch-Congo. Landonteigening was een manier om land af te
pakken van de inheemse bevolking en ze te dwingen op dit land te
werken. Het doel van deze landinname was om het onmogelijk te
maken voor de gekoloniseerde volken om van hun eigen land en vee
te leven, waardoor ze gedwongen werden huisbedienden te worden of
te werken voor de kolonisten.
Gemeenschappelijk grondbezit werd de nieuwe gewoonte, waardoor
boeren alleen aan land konden komen door lid te zijn van een stam
en de regels te volgen van de chief. Waar mogelijk werden chiefs
aangesteld volgens traditionele processen, maar uiteindelijk werd dit
alsnog gedaan door de kolonisten.
Slavernij werd officieel afgeschaft, maar in de praktijk bestond het nog
steeds. Een chief behield bijvoorbeeld het recht om onbetaalde arbeid
te eisen. Daarom werd dwangarbeid veelvoorkomend in kolonies in
sub-Sahara-Afrika. Dwangarbeid kwam voor op plantages en bij de
aanleg van spoorwegen.
Er werd een nieuw systeem geïntroduceerd om de controle te krijgen
over arbeiders, het land en de grondstoffen: apartheid. Afrikanen
werden gedwongen in kleine gebieden te leven en werden gezien als
gastarbeiders als ze probeerden te verhuizen. Er werd een strenge
ruimtelijke scheiding toegepast die ook de kolonist boven de
kolonisten plaatste, die witte mensen boven zwarte mensen plaatste.
Snellere machines
standaardiseerden het werk

De opkomst van industriële productie had invloed op boerderijen,
arbeid, steden, tijd en nog veel meer. Hoewel de details van deze
veranderingen in iedere regio verschillen, waren er ook overeenkomsten.
Zoals we in boekdeel 2 zagen, was het industrieel kapitalisme ontstaan
op slavenschepen en plantages, waar discipline en repetitieve taken
leidden tot een nieuwe manier van werken en de tijd indelen.
Aan het begin van de 19e eeuw leidde de industrialisering van de
landbouw tot de ontwikkeling van nieuwe technologie die ook in de
voedselverwerkingsindustrie gebruikt werd. Tegen het einde van de
19e eeuw werden machines groter en sneller. Machines bepaalden het
werktempo, leidinggevenden bepaalden wanneer je mocht eten en
pauzeren en er werd strenger toezicht gehouden. Fabriekseigenaren
verlaagden de lonen zoveel mogelijk om meer winst te maken. In
fabrieken ontstond een nieuwe manier van werken.
Tijd werd belangrijker; het gebruik van stoommachines had ook
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gevolgen voor de manier waarop gewerkt kon worden. Machines
waren sneller, krachtiger en efficiënter dan mensen of dieren. De
nieuwe machines konden dag en nacht werken, zonder pauze en in
ieder seizoen. Mensen moesten zich aanpassen aan de machines en
begonnen ook het hele jaar door te werken. De Verenigde Staten
was het eerste land dat industriële ingenieurs begon te betalen om
uit te zoeken hoe arbeiders nog efficiënter konden werken. Het werk
werd aangepast aan de technologische eisen van de machines en die
machines werden constant aangepast en verbeterd.

Werken in de fabriek

Rond 1900 werden machines belangrijkers dan menselijke arbeiders.
Arbeiders klaagden, zoals ze al tientallen jaren deden, ook toen
machines nog kleiner en langzamer waren. Industrialisering veroorzaakte
grote problemen voor fabrieksarbeiders en de arbeiders klaagden
hier flink over, zoals deze Britse werkman: “We worden gedreven als
domme veedieren, tot het vlees van onze botten valt en het merg
eruit glijdt. Het voelt alsof we leven om te werken, niet werken om te
leven”. Traagheid, dutjes, rondlopen, zingen en kletsen werden allemaal
verboden.
Door het gebruik van machines werd het werk steeds verder
gespecialiseerd: iedere arbeider had een specifieke taak die ze efficiënt
moesten uitvoeren en daarna moesten ze het product doorgeven aan

AAN DE LOPENDE BAND
Assemblagelijn van Model T
auto’s in een Fordfabriek in
Michigan, de Verenigde Staten.
Autoproducent Henry Ford
heeft het werken aan de
lopende band geoptimaliseerd.
Een assemblagelijn is een
productieproces waarbij losse –
vaak identieke – componenten
geproduceerd worden. De losse
componenten worden dan in
een vaste volgorde in elkaar
gezet om tot een eindproduct
te komen. Deze innovatie
bespaarde veel tijd: het kostte
nu nog maar tweeënhalf uur
om een auto te produceren,
in plaats van meer dan 12 uur.
Arbeiders aan de lopende band
moesten dezelfde handeling
steeds opnieuw uitvoeren.

Ga op het internet op zoek naar de eerste filmpjes over de lopende band, kijk
ze samen met een klasgenoot en stel je voor dat jullie in die situatie moesten
werken: wat zouden de grootste voordelen en nadelen zijn.
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Gevangenen moesten een
nieuw terrein ploegen
op een boerderij in Port
Arthur, een nederzetting
voor veroordeelden op
het schiereiland Tasman,
Australië

de volgende arbeider voor de volgende stap. Deze specialisatie leidde
ertoe dat de meeste arbeiders nooit een volledig product afmaakten.
Arbeiders moesten de hele dag simpele en repetitieve taken uitvoeren;
ze maakten de hele dag dezelfde bewegingen. Het vaardigheidsniveau
ging omlaag, omdat iedereen maar een enkele taak uitvoerde.
Hoewel geschoolde arbeid essentieel bleef, was de gemiddelde
fabrieksarbeider halfgeschoold. Arbeiders kregen een paar maanden
training om zo efficiënt mogelijk te worden, maar konden makkelijk
vervangen worden. Er was steeds minder werkzekerheid en mensen
waren steeds minder trots op hun werk.
Tegen het einde van de 19e eeuw begon de groeiende welvaart in de
industriële sector eindelijk gevolgen te hebben voor de levensstandaard
van de arbeiders – hoewel hun arbeidsomstandigheden vaak hetzelfde
bleven. Arbeiders werden gezien als een machineonderdeel; ze konden
vervangen worden, maakten steeds dezelfde bewegingen en waren
een klein onderdeel van het productieproces. Arbeiders moesten al in
steeds grotere groepen werken dan ze gewend waren, maar nu werden
daar ook vreemdelingen aan toegevoegd. Soms werkten mensen
samen, maar vaak werd de sociale atmosfeer op het werk steeds
minder vriendschappelijk.

Ontheemde arbeiders

Aan het begin van het industrialiseringsproces werden arbeiders
vervangen door efficiëntere machines. Vervolgens begonnen
leidinggevenden steeds strenger toezicht te houden op de tijd en de
productiviteit van de arbeiders. Er ontstonden verschillende manieren
om arbeiders te controleren. Kapitalisten wilden de arbeid goedkoop
houden en als arbeiders te hoge eisen hadden, werden ze overal ter
wereld ontslagen. Eisen voor hogere lonen, kortere werkdagen, de
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De strafkolonie is een
verre, meestal overzeese
nederzetting waarnaar
mensen worden verbannen:
ze worden op een afgelegen
en geïsoleerde locatie
geplaatst als een vorm van
straf. Doorgaans werden
mensen verbannen en
gedwongen om te werken.

Arbeidersstakingen en
-organisaties

Arbeidsstakingen en -organisaties

erkenning van vakbonden en betere werkomstandigheden waren lastig
en reden genoeg om arbeiders te vervangen. Sommige migranten
werden teruggestuurd naar hun land van herkomst; andere arbeiders
werden ontslagen of naar strafkolonies gestuurd.
Soms zorgden nieuwe handelsroutes tot goedkopere handelswaren,
zoals katoen. Dit kon tijd, geld en land besparen dat nu voor
winstgevendere dingen gebruikt kon worden. Arbeiders werden
ontslagen en moesten nieuw werk zoeken. Sommige producten
werden vervangen door iets anders – zo verving katoen bijvoorbeeld
wol – en dit had ook negatieve gevolgen voor de arbeiders. Daarnaast
werd er gebruik gemaakt van stakingsbrekers: als arbeiders staakten,
huurden fabrieken dagarbeiders in die goedkoper en harder werkten
terwijl de rest staakte. Er werden ook interne maatregelen tegen
staking toegepast. Vakbonden hadden het ontzettend moeilijk.
Tussen het einde van de 19e eeuw en de eerste twintig jaar van de
20e eeuw ontstonden er steeds vaker steeds hevigere conflicten
tussen fabriekseigenaren en arbeiders. De arbeiders werden uitgebuit
en eisten meer bescherming en rechten. De overheden speelden
een essentiële rol in dit conflict en stelden wetten op om onrustige
arbeiders te onderdrukken.
Tussen het einde van de 19e eeuw en de eerste paar decennia van de 20e
eeuw werden fabrieken een verzamelpunt voor arbeidersorganisaties
die arbeidsomstandigheden wilden verbeteren. Arbeiders werden lid
van de vakbonden die overal in geïndustrialiseerde gebieden gesticht
werden. Vakbonden waren organisaties die arbeiders samenbrachten
en voor hun rechten vochten, zoals betere arbeidsomstandigheden,
hogere lonen en kortere werkdagen. Verschillende idealen stimuleerden
bepaalde arbeiders om vakbonden op te richten die verschillende
belangen behartigden. In thema vier aan het einde van het hoofdstuk
worden een aantal vakbonden geanalyseerd.
Migranten stonden aan het hoofd van dit soort organisaties. Zo
vormden Mexicanen aan het einde van de 19e eeuw bijvoorbeeld
“mutualistas” in de Verenigde Staten. Deze mutualistas verbonden
migranten met hun thuisland en gaf ze de sociale ruimte om elkaar te
helpen en te steunen. Ze organiseerden ook culturele activiteiten en
boden basisonderwijs, gezondheidszorg en verzekeringen. Arbeiders
werden gesteund met juridische hulp toen ze geconfronteerd werden
met de politie en de immigratiedienst.
Vakbonden en stakingen wilden niet per se het werk interessanter
maken of technologische vooruitgang stoppen. Het hoofddoel van
de vakbonden was hogere lonen en kortere werkdagen. Een baan
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werd vooral gezien als een manier om buiten werktijd een goed
leven te kunnen leiden. Er waren ook groepen die de arbeiders
zagen als de productieve kern van de natie; om die reden verdienden
ze dezelfde rechten en rijkdom als fabriekseigenaren en de elite.
Naast de vakbonden ontstonden ook politieke partijen die voor
arbeidersrechten op een nationaal niveau vochten. Deze bewegingen
werden vaak op gewelddadige wijze onderdrukt door nationale legers
of troepen die de fabrieken zelf inhuurden; hierbij vielen veel doden.
Toch wisten de arbeiders enige winst te maken, al was het alleen
maar omdat de overheid nog radicalere arbeidersbewegingen wilde
voorkomen. Ze waren bang voor het revolutionaire potentieel van
deze bewegingen.
De vakbonden en stakingen zorgden uiteindelijk voor strengere regels
rondom kinderarbeid en een werkdag van maar acht uur. Vakbonden
of politieke partijen die deze kortere werkdag nog niet hadden kunnen
invoeren, kregen dankzij het tekort aan arbeidskrachten tijdens de
Eerste Wereldoorlog een sterkere onderhandelingspositie. Ze konden
werkgevers dwingen om hun leden werkdagen van maximaal acht uur
te geven. Dankzij deze arbeiders en de politieke partijen die naar hun
wensen luisterden, werd een deel van de enorme rijkdom van deze
maatschappijen herverdeeld.

De rangorde van arbeiders

Vakbonden kregen het steeds moeilijker, omdat groeiende specialisatie
en de nationalistische politiek de arbeiders in steeds kleinere groepjes
opdeelden.
Met de snelle groei van de dienstensector aan het begin van de 20e
eeuw ontstond in ieder geïndustrialiseerd land een nieuwe categorie
van “white-collar” banen. Dit waren bankmedewerkers, verkopers en
administratieve medewerkers van nieuwe bedrijven; ze werkten in
een kantoor in plaats van in een fabriek of op het veld. Ze werden in
het Engels “white-collar” medewerkers genoemd, omdat ze vaak een
witte blouse droegen, in tegenstelling tot de blauwe overalls van de
fabrieksarbeiders. Kantoorwerk was minder fysiek belastend en minder
gevaarlijk. Kantoormedewerkers probeerden zich te onderscheiden
van fabrieksarbeiders, maar ze hadden veel met elkaar gemeen.
Beide groepen waren gebonden aan een bepaald werkschema; ze
werkten allebei buitenshuis en stonden onder streng toezicht van
een bedrijfsleider. Bepaalde groepen, zoals secretaresses, kregen zelfs
minder betaald dan fabrieksarbeiders. Migranten mochten vaak geen
lid worden van vakbonden, omdat ze niet dezelfde rechten hadden.
Dit verdeelde de beroepsbevolking nog meer.
Omdat overheden de vakbonden niet volledig konden onderdrukken,
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Vrouwenrechten

probeerden ze hun leiderschap te ontregelen. Dit gebeurde
bijvoorbeeld in Japan na de Tweede Wereldoorlog. In plaats van een
enkele, kwetsbare fabriek werden auto-onderdelen nu geproduceerd
door een hele rits onderaannemers. De productie van een auto
werd verdeeld over verschillende bedrijven die ieder een onderdeel
maakten. Hierdoor werden werknemers steeds verder gefragmenteerd
en konden ze zich niet meer verenigen. Concurrentie zorgde ervoor
dat werknemers minder hoge eisen konden stellen.

Vrouwenrechten

De lange Mexicaanse
Revolutie

Het patriarchaat is al heel lang de norm in bijna elke agrarische en
industriële samenleving. Het is sterker dan politieke ophef, sociale
revoluties en economische veranderingen. Bij het vormen van de
natiestaat hoorden ook bepaalde culturele en sociale aspecten die
mensen in een specifieke rol plaatsten: vrouwen waren onderdanig,
kwetsbaar, sentimenteel en irrationeel. Dit was geen nieuw idee, maar
met het ontstaan van natiestaten werd dit onderdeel van de gevestigde
orde. Vrouwen werden gezien als intrinsiek anders op een manier die
het onmogelijk maakte te regeren of aan het openbare leven deel te
nemen: ze waren incapabel. Zoals we in boekdeel 2 zagen werd hun
werk gezien als onnatuurlijk en minder productief en bestond het
buiten de erkende arbeidsmarkt. Daarom betaalde het minder goed
dan ander werk. Deze gemarginaliseerde en incapabele staat werd
door de overheid afgedwongen.
Toen natiestaten eindelijk toegaven aan de bevolking, die inspraak in
de politiek eisten, werd deze participatie in verschillende gradaties
ingevoerd. Vrouwen mochten niet stemmen op hun politieke leiders,
omdat ze zogenaamd incapabel waren. In Nieuw-Zeeland kregen
vrouwen in 1893 stemrecht en deze vrouwenrechtenbeweging
verspreidde zich langzaam naar veel andere landen.
In Groot-Brittannië zetten vrouwen in 1897 bijvoorbeeld nationale
verenigingen op voor het vrouwenstemrecht. Deze groepen werden
de suffragettes genoemd, naar het Engelse woord voor stemrecht; ze
eisten dezelfde rechten als mannen, zoals stemrecht, onderwijs en
een plek in het schoolbestuur. Een deel van deze beweging was meer
gericht op campagne voeren, terwijl anderen directer in actie kwamen
om hun doelen te bereiken. Britse vrouwen kregen het stemrecht
in 1918. Vandaag is er nog maar een staat waar vrouwen niet mogen
stemmen: Vaticaanstad.
De Mexicaanse Revolutie was een aantal revoluties die begonnen
in 1910 en zich verspreidden naar verschillende delen van het land.
Er waren drie verschillende politieke groepen bij betrokken. Het
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begon met opstanden tegen het langdurige regime en een eis voor
verkiezingen, maar boeren in het binnenland sloten zich aan en
stelden revolutionaire landbouwhervormingen voor; ze wilden land
teruggeven aan de boeren en aan inheemse gemeenschappen. Tijdens
deze revolutie stierven een miljoen Mexicanen. De twee radicaalste
leiders, Pancho Villa en Emiliano Zapata, werden vermoord door rivalen
en meer hervormingsgezinde politieke partijen. Opstanden, stakingen
en gewapende conflicten woedden twintig jaar lang door Mexico.
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog, tussen 1934 en 1940, sloot president
Lázaro Cárdenas een overeenkomst tussen arbeiders, kapitalisten en
de overheid. Hij begon aan een groot landhervormingsproject waarbij
47% van het bebouwbare land herverdeeld werd. Hij nationaliseerde
de olie-industrie, waaronder de raffinaderijen van de Standard Oil
Company, die daarvoor in het bezit waren van de Rockefellerfamilie.
De nationalisering van grondstoffen was de eerste stap om Mexico te
beschermen tegen de politieke en economische macht van andere
landen, zodat ze hun eigen grondstoffen weer zelf konden gebruiken
en politiek onafhankelijk konden worden van de Verenigde Staten.

De Sovjetrevolutie

De Sovjetrevolutie van 1917 had ingrijpende en langdurige gevolgen
voor de hele wereld. Uit de sociale idealen en economische ideeën
van de revolutie ontstond een alternatief voor het kapitalisme. Veel
landen maakten tot de 20e eeuw gebruik van dit alternatief. Vroeg
20e-eeuwse kapitalisten lagen er ‘s nachts wakker van, omdat zij
hun onrustige arbeidskrachten tevreden wilden houden, zodat het
communisme er niet te aantrekkelijk uit zou gaan zien. De SovjetUnie was gebaseerd op de communistische idealen van herverdeling,
gelijkheid en de macht van arbeiders.
De revolutie werd geleid door de bolsjewieken – met Lenin als een van
hun prominentste leiders – die toegaven aan de eisen van de boeren;
ze konden nu hun eigen land bezitten en de landbouwgrond werd
gelijk verdeeld over de boeren.
Het economisch model was gebaseerd op een vijfjarenplan dat steunde
op vier pijlers. De eerste pijler was het investeren in zware industrie
en het produceren van machines. De tweede was het aanbieden van
bankkrediet; bedrijven kregen krediet om hun kosten te dekken. De
derde pijler was het collectiviseren van de landbouw. De vierde pijler
draaide om onderwijs voor iedereen; scholing werd voor iedereen
verplicht. Dankzij deze maatregelen begon de economie snel te
groeien. Tegen 1940 stonden er duizenden nieuwe fabrieken, dammen
en krachtcentrales en was de zware industrie volledig opgebloeid.
IJzerproductie lag in de Sovjet-Unie twee keer zo hoog dan in Groot-

106
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 3 VERSTERKTE GRENZEN: VAN EEN WERELD VAN NATIES
NAAR EEN WERELDWIJD KAPITALISME

Klassenstrijd en de verzorgingsstaat

OVERHEIDSUITGAVEN (% BBP), INCLUSIEF RENTE-UITGAVEN, ALS AANDEEL VAN HET
NATIONALE BBP (aangepast van Our World in Data-website)
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Brittannië en het hele land kreeg toegang tot elektriciteit. Waar er
in 2928 nog maar 8% van het BBP geïnvesteerd werd, was dat in 1939
gegroeid tot 19%. De Sovjet-Unie groeide snel uit tot een machtige
staat die zijn grenzen wilde uitbreiden. Daarbij werden de idealen van
gelijkheid uit het oog verloren en werd de bevolking in de satellietstaten
steeds meer onderdrukt.
Klassenstrijd en de
verzorgingsstaat

Het industrieel kapitalisme vergrootte de verschillen tussen de
sociale klassen, waardoor er meer ongelijkheid ontstond binnen
maatschappijen, tussen verschillende regio’s van hetzelfde land, tussen
staten en tussen werelddelen. Er was steeds meer conflict tussen de
klassen; de arbeiders, boeren en de lagere sociale lagen begonnen
steeds meer eisen te stellen. Dit conflict wordt vaak ‘het sociale
vraagstuk’ genoemd. Stakingen en demonstraties waren kenmerkend
voor de meeste geïndustrialiseerde landen in de periode na de Eerste
Wereldoorlog en tot het einde van de jaren 1920.
Geïndustrialiseerde landen begonnen invoerrechten te heffen om
hun eigen positie op de wereldmarkt te beschermen; hierdoor was er
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minder internationale handel in industriële goederen. Door die afname
begonnen Amerikaanse banken het geld terug te vragen dat ze aan
Europese landen geleend hadden. Deze eis om de terugbetaling van
leningen veroorzaakte grote paniek bij investeerders in de Verenigde
Staten en leidde in oktober 1929 tot een beurscrash. Tijdens de Grote
Depressie was alle welvaart ineens weg, de banken stortten in en
miljoenen aan spaargeld was verdwenen. De wereldeconomie kwam in
een neerwaartse spiraal terecht en fabrieken ontsloegen massaal hun
werknemers. Werkloosheid schoot omhoog. In de Verenigde Staten
was 27% van de mensen werkloos en in Duitsland verloor 44% van
de bevolking hun baan. President Franklin Delano Roosevelt van de
Verenigde Staten stond aan het hoofd van een plan dat de “New Deal”
genoemd werd; het besloeg zowel de economie als het politieke en
sociale leven. Het was een deal tussen de staat, het kapitalisme, en de
burgers.
De staat begon meer beschermende en zorgende functies te
vervullen, maar het volk moest meer belasting betalen, in ruil voor die
overheidssteun. Om revolutionaire veranderingen in de maatschappij
te voorkomen, werden staten actieve bemiddelaars in de economie
en sociale zaken. De staat gebruikte in de eerste helft van de 20e
eeuw nog maar 10% van het bruto binnenlands product voor deze
doeleinden, maar in de tweede helft van de eeuw steeg dit naar 50%.
Die zorgende rol van de staat nam enorm af na de Tweede Wereldoorlog,
maar het volk vroeg om een verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat
zorgt vooral in West-Europa voor betere gezondheidszorg, onderwijs
en pensioenen.
De politieke organisatie van
een democratie

Het einde van de Grote Depressie en de verspreiding van het
socialisme in de jaren 1930 zetten de politiek in Europa en de Verenigde
Staten onder grote druk. Het politieke systeem van de natiestaat, dat
democratisch was, gaf steeds minder ruimte aan het kapitalisme in deze
landen. Een democratie is een bestuurssysteem waarbij burgers hun
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Van revolutie tot Franco’s Spanje

politieke voorkeur mogen uiten met hun stemrecht. Democratie komt
ook tot uiting in de manier waarop instituten de burgerlijke vrijheden
bewaakten. Een parlementaire democratie is een bestuurssysteem
waarbij de uitvoerende macht beperkt wordt. De uitvoerende macht
wordt beperkt door de wetgevende macht, meestal een parlement.
De hele samenleving werd gereguleerd door de rechterlijke macht, die
de wetten handhaafde. Als deze drie machten samenwerken binnen
een staat, is er minder kans dat mensenrechten geschonden worden
en dat een beperkt aantal mensen de macht krijgt over de rest.
Dit systeem is niet universeel of noodzakelijk en werd in veel landen
pas kort geleden ingevoerd.
Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, verspreidde reactionaire
politieke formaties zich naar veel verschillende landen. Sommige van
deze formaties werden officiële politieke partijen die een aantal landen
tientallen jaren bestuurden. Deze vorm van sociale organisatie was vooral
gebaseerd op corporatisme; de politieke situatie werd geleid door de
belangen van een aantal grote corporaties. De belangrijkste kenmerken
van deze staten waren een autoritair systeem, nationaalkatholicisme,
militarisme, racisme, conservatisme en anticommunisme. We zullen
twee voorbeelden geven: Fascistisch Italië en de Spaanse Staat.

Zakelijke staten

Fascisme in Italië

Van revolutie naar de
Spaanse Staat

De Nationale Fascistische Partij, met Benito Mussolini als leider, maakte
tussen 1922 en 1943 de dienst uit in Italië. Het Italiaanse fascisme leidde
tot een corporatistisch economisch systeem waarbij werkgevers
en werknemers verenigd werden om de economische belangen van
het land samen te behartigen en om samen met de staat aan de
economische beleidsvoering te werken. Het doel van dit economische
systeem was het oplossen van klassenstrijd door te klassen te laten
samenwerken. Hiervoor moest de volledige bevolking gemobiliseerd
worden onder een totalitaire eenpartijstaat, onder leiding van een
dictator, zodat het volk een verenigd front bleef tijdens gewapende
conflicten en economische problemen.
Net als in Duitsland en Italië werd het fascisme in Spanje populair
tijdens het interbellum, vooral vanaf de jaren 1930 en tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Generaal Francisco Franco en andere militaire leiders
pleegden een mislukte staatsgreep die leidde tot het uitbreken van de
Spaanse Revolutie. Socialistische en communistische idealen begonnen
zich te verspreiden door Spanje, waar de revolutie van 1936 tot 1939 de
sociale orde omgooide. Een groot deel van de Spaanse economie werd
beheerd door de werknemers zelf, met behulp van arbeidersraden
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die leken op die in de Sovjet-Unie. Fabrieken, hotels, kapperszaken en
restaurants werden gecollectiviseerd en beheerd door de werknemers
en behandeld als libertaire socialistische communes. Een groot
deel van het staatsland werd gecollectiviseerd. De contrarevolutie,
onder leiding van Franco, mondde uit in een burgeroorlog. Spaanse
communisten en anarchisten werden ook gesteund door andere
anarchistische en socialistische groepen uit de Sovjet-Unie en Mexico;
mensen uit andere landen voegden zich bij het verzet als lid van de
Internationale Brigades.
Franco overwon en zette een militaire dictatuur met maar één
partij op, waarbij hij zichzelf tot leider benoemd onder de naam El
Caudillo, net als de benaming Il Duce (Italiaans) voor Benito Mussolini
en Der Führer (Duits) voor Adolf Hitler. Hij zette een corporatistisch
parlement op – de Cortes – waarmee tegengestelde meningen in het
regime uitgeroeid werden. Dit is hoe de staat er volgens Franco uit
moest zien: een staat waarin verdeelde meningen onmogelijk waren.
Franco nomineerde de president van het parlement, de president
nomineerde de commissieleiders, gemeenteraden werden via
gemeenteraadsverkiezingen aangesteld door de hoofden van lokale
families en bedrijven, de overheid benoemde burgemeesters en er
was een enkele vakbond die door de overheid beheerd werd. Andere
vakbonden waren verboden en werden met geweld onderdrukt, net
als andere politieke partijen.
Franco schond meerdere malen de mensenrechten van het Spaanse
volk, onder andere door het opzetten van concentratiekampen en
het inzetten van dwangarbeid en executies, vooral tegen politieke en
ideologische vijanden, waardoor 200.000 tot 400.000 mensen stierven
in meer dan 190 concentratiekampen.
Populisme in LatijnsAmerika

Van 1930 tot 1960 ontstond er in een aantal Latijns-Amerikaanse
landen een specifieke ideologie die populisme genoemd werd. Het
populisme hield in dat er een band was tussen verschillende sociale
klassen en een charismatische politieke leider. Alle sociale klassen
werden voorgesteld als een groep – “het volk” – en de charismatische
leider vertegenwoordigde het volk. De leider was het symbool voor
de wensen en behoeften van het volk. De leider vocht tegen de
traditionele oligarchie van grondbezitters die nationale middelen
van het volk stolen. De politieke sfeer was gekenmerkt door enorme
demonstraties waarbij de leider geprezen werd. Het werd belangrijker
om op openbare plaatsen te verzamelen om de leider te horen
spreken dan de belangen van de burgers en het democratische proces
te respecteren.
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De bloeiende economie in
het Westblok

Het populisme was erg nationalistisch en ging in tegen interventie van
het buitenland en buitenlandse kapitalisten die nationale grondstoffen
innamen. Er werd gepleit voor het opbreken van grote landgoederen
en het nationaliseren van mijnbouw- en aardoliemaatschappijen. Dit
werd voorgesteld als een strijd voor nationale onafhankelijkheid.
Ondertussen ontstond er een systeem van vriendjespolitiek, omdat
iedereen toegang wilde tot overheidsmiddelen. Er groeide ook een
nationale cultuur gebaseerd op spirituele normen en waarden die
opgelegd werden als de enige juiste manier om te leven. Tegenstand
werd onderdrukt door die tegenstanders als onpatriottisch.
Het populisme is ambigu. Sommige populisten waren gefascineerd
door het Italiaanse fascisme van leiders als Getúlio Vargas in Brazilië.
Er waren zelf leiders als generaal Juan Perón en Eva Perón in Argentinië,
die zo’n speciale vorm van het populisme creëerden dat het bekend
staat als peronisme; dit heeft nu nog invloed op de Argentijnse politiek.
In Latijns-Amerika probeerden populistische regeringen een eigen
weg te gaan, onafhankelijk van de macht van de Verenigde Staten, de
revolutie van het socialisme en het verslagen fascisme. Het populisme
was een nieuwe vorm van politieke en sociale organisatie die nog
steeds invloed heeft op de politiek in Amerika en recenter ook WestEuropa.
Economische planning in
het Oostblok

De bloeiende economie in
het Westblok

De meeste huizen en fabrieken in de Sovjet-Unie werden vernietigd
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vijftien procent van de bevolking
kwam te overlijden en het sterftecijfer onder mannen van 20-49 steeg
tot 40%. De beroepsbevolking kromp enorm en er moest geïnvesteerd
worden in moderne technologie. De oplossing van de Sovjet-Unie was
centrale planning en het Vijfjarenplan was het symbool hiervoor. Het
was anders dan kapitalisme, omdat de markt ondersteund werd door
de staat. Omdat bedrijven in de Sovjet-Unie beheerd werden door de
staat, werden ze van bovenaf gestuurd en volgden ze het Vijfjarenplan
in plaats van de ontwikkelingen van vraag en aanbod. Dit Sovjetmodel
leek lange tijd ontzettend succesvol te zijn. Veel andere landen raakten
geïnspireerd door deze geplande ontwikkelingswerkzaamheden en
werden ook socialistisch.
De drie decennia na de Tweede Wereldoorlog waren voor veel
Westerse landen de welvarendste tijd in hun geschiedenis. Sommige
geschiedkundigen noemen dit de Dertig Glorieuze Jaren, omdat het
een periode van ongekende groei was.
Deze groei werd gestimuleerde door de groeiende industrie,
vooral met de productie van consumptiegoederen zoals auto’s en
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Amerikaanse advertenties
voor bewerkte
voedingsmiddelen en
schoonmaakmiddelen voor
het huis in de jaren vijftig.
Vrolijke vrouwen (de vrouw
van succesvolle mannen is
het impliciete verhaal) zijn
de enige hoofdrolspelers
en tonen hun geluk
en bekwaamheid als
‘koninginnen’ van het huis.

huishoudelijke apparaten. De bouwsector was ook essentieel voor
de groei van het kapitalisme. De dienstensector werd steeds groter,
de bevolking was hoger opgeleid en het volk eiste rechten en hogere
lonen. In veel sectoren van de economie werd gebruik gemaakt van
arbeidsmigranten; hun lonen waren lager.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog steunden de Geallieerden de
Verenigde Staten en nu volgde Japan ook hun voorbeeld. In de jaren
1950 werd de Japanse industrie geherstructureerd: er werd meer kapitaal
geïnvesteerd om fabrieken uit te breiden en innovatieve technologie
te ontwikkelen. Er werd ontzettend veel staal geproduceerd voor de
binnenlandse scheepsbouw, auto’s, machines en de bouwindustrie.
Japan was de goedkoopste staalproducent ter wereld omdat ze
investeerden in moderne, kapitaalintensieve technologie. Hierdoor
groeide de vraag naar staal. Het was de efficiëntste industrie ter wereld;
ze boden producten tegen concurrerende prijzen en konden toch hoge
lonen betalen. De lonen stegen, vakbonden werden een vast onderdeel
van het bedrijf, lonen stegen als je ergens langer werkte en arbeiders
kregen levenslange contracten, waardoor levensomstandigheden
verbeterden.

De gezinseconomie

In de meeste geïndustrialiseerde landen begonnen ongetrouwde
vrouwen steeds vaker deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Betaald
werk was voor vrouwen beperkt tot bepaalde sectoren, vooral de
dienstensector, en tot informelere functies zoals huishoudelijke
hulp. Aan het einde van de 19e eeuw zorgden nieuwe vormen van
geboortebeperking voor minder kinderen per gezin. Kinderen konden
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Leven in de voorsteden

Luchtfoto van Levittown,
Pennsylvania, 1959

steeds minder gebruikt worden als inkomstenbron, omdat kinderarbeid
verboden werd; nu werden ze een investering voor de toekomst door
middel van onderwijs en training.
Binnen de kleinere en duurzamere gezinnen in het Westen werd het
model van een kostwinner en een huisvrouw in stand gehouden door
de wetgeving en financiële beslissingen van de nationale overheid. Het
kerngezin werd in de eerste helft van de 20e eeuw het ideaalbeeld voor
een economische eenheid. Na de Tweede Wereldoorlog begonnen
steeds meer sociale bewegingen tegen dit model te protesteren,
vooral feministen, omdat het patriarchaal was en ongelijke kansen
aan vrouwen gaf. Toch bleven staten vrouwen op een andere manier
te stimuleren om te trouwen en kinderen te krijgen; vrouwen waren
onderdeel van de gezinseconomie. Dit model werd onderdeel van het
kapitalistisch systeem; bedrijven investeerden in machines die vrouwen
tijd bespaarden, maar die ook het idee bevestigden dat vrouwen thuis
moesten werken als echtgenoot en moeder zonder inkomen.

Leven in de voorsteden

In het Westen zijn voorsteden woonwijken aan de rand van een stad,
dichtbij genoeg om makkelijk heen en weer te reizen. Hier staan
shoppingmalls tussen rijen identieke eengezinswoningen. Meestal
werkt de vader in de dienstensector. Voorsteden zijn volledig ingedeeld
op het kerngezin; ze staan apart van de drukke stad, maar delen wel in
de voordelen van de stedelijke productiviteit.
Voorsteden ontstonden aan het begin van de 19e eeuw en groeiden
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toen steeds meer mensen een eigen huis konden kopen. Grotere
welvaart en inkomensherverdeling in de groeiende economie maakten
de voorsteden steeds aantrekkelijker. De voorsteden waren ook een
plek waar rassenscheiding toegepast werd.
We zullen dit toelichten met een voorbeeld. Levittown was vanaf
1951 een voorstad van New York. De huizen werden aan de lopende
band geproduceerd; het proces werd opgedeeld in 27 stappen en
de bouwvakkers werden alleen getraind om een bepaalde stap uit
te voeren. Hierdoor konden de identieke huizen snel en efficiënt
gebouwd worden en nog sneller verkocht worden. Binnen een dag
stond er een huis met een wit hek, een groen gazon, een garage en
moderne huishoudelijke apparaten. Toen Levittown te koop werd
gezet, werden er binnen drie uur 1400 huizen verkocht. De huizen
waren alleen beschikbaar voor mensen van “het Kaukasische ras”: deze
racistische vorm van uitsluiting stond in het contract van de nieuwe
huurders en eigenaren van de huizen.
Voorsteden werden steeds meer een voorbeeld van de groeiende
ongelijkheid tussen de welvarende bevolking en armere mensen.

Mondiale bewegingen

Aan het einde van de 19e eeuw werden een aantal denkwijzen vastgelegd
in politieke vormen: partijen, vakbonden, collectieven, communes en
verenigingen. Ideologieën werden ingebakken in de natiestaat met de
opkomst van het liberalisme en het imperialisme en – vooral na de
Sovjetrevolutie – communisme en socialisme. Vakbonden, politieke
partijen en naties gebruikten deze ideologieën om het toneel te
bouwen waarop de Koude Oorlog zich na de jaren 1950 af zou spelen.
Tegelijkertijd was er in veel delen van de wereld, vooral in steden, een
ontwikkeling zichtbaar in sociale bewegingen. Deze bewegingen waren
soms verbonden aan een vakbond of politieke partij en soms volledig
onafhankelijk van andere politieke organisaties.
Ooit was de beroepsbevolking de belangrijkste doelgroep van de
politiek, maar sinds 1968 komen steeds meer onderwerpen op de
voorgrond. Het jaar 1968 was een keerpunt voor de politiek op een
mondiaal niveau. Ontelbare groepen over de hele wereld eisten
radicale veranderingen in de economische en politieke systemen.
Jonge mensen zetten een sociale en culturele revolutie in gang die veel
maatschappijen op zijn kop zetten. Deze bewegingen verspreidden
zich door veel steden in Argentinië, Brazilië, Colombia, Frankrijk,
Jamaica, Italië, Mexico, Polen, Senegal, Spanje, Zweden, Joegoslavië,
West-Duitsland en de Verenigde Staten.
Er vormde zich een nieuwe politieke identiteit. Groepen die het doelwit
zijn van rassenhaat en discriminatie, zoals zwarte mensen en vrouwen,
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gingen de straat op om te vechten voor gelijkheid, sociale rechten en
burgerrechten en erkenning van hun identiteit. Studenten bezetten
universiteiten en eisten vrije toegang tot onderwijs voor iedereen. Dit
was in veel landen het begin van openbaar onderwijs. Feministische
bewegingen eisten gratis en legale aborties, gelijke lonen, toegang tot
onderwijs en geld om voor kinderen te zorgen. Deze bewegingen hadden
allemaal specifieke wortels in de lokale en nationale context, maar
waren ook gerelateerd aan bredere politieke eisen en systematische
problemen. Gemeenschappelijkheid, verwantschap, gelijkheid en
vrede waren de idealen waar deze bewegingen voor vochten.
Sociale bewegingen in de
Verenigde Staten

De geschiedenis van de Verenigde Staten heeft vormgegeven aan een
unieke maatschappij. De inheemse bevolking, slavernij en migranten
uit andere werelddelen creërden een “multiculturele” samenleving.
Verschillende culturen leefden samen, maar deze grote diversiteit
leidde ook tot sociale hiërarchieën en enorme ongelijkheid.
Er ontstonden door het hele land nieuwe politieke organisaties en
bewegingen. Zo was er bijvoorbeeld de Black Panther Party, die gevormd
werd door een aantal Afro-Amerikaanse groepen. Deze partij werd
opgericht in 1966 in Oakland, California, in een poging om geweld tegen
zwarte mensen te voorkomen. Ze zetten gratis gezondheidsklinieken
op, vochten voor gelijke behandeling in de rechtbank en maakten
meer huisvesting beschikbaar voor zwarte gemeenschappen. De
meeste leden en leiders van de Black Panthers waren vrouwen.
Amerikaanse burgers van Mexicaanse afkomst vormden ook groepen
die samensmolten tot een grote chicanobeweging die gelijke rechten,
rechten voor landarbeiders en openbaar onderwijs eisten. Er was ook
een enorme beweging die eisten dat er een einde gemaakt werd aan
de Vietnamoorlog.
In 1969 werd er in de Stonewall-rellen gevochten voor gelijke rechten
en erkenning voor queer mensen, zoals homo’s en lesbiennes, en
maakten de weg vrij voor transgenderbewegingen.
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APARTHEID
Lees de volgende tekst over apartheid.
“Apartheid (een woord dat via het Nederlands in het Afrikaans terecht kwam)
was een politiek beleid voor de verhouding tussen de witte minderheid en
de niet-witte meerderheid in Zuid-Afrika; hierbij was de sociale, politieke
en economische scheiding van niet-witte mensen officieel toegestaan. In
1960 werd de zogenaamde Grote Apartheid ingevoerd, mogelijk gemaakt
door de wet op bevolkingsregistratie van 1950, waardoor alle Zuid-Afrikanen
zich moesten registreren als Bantoe (alle zwarte Afrikanen), gekleurd (van
gemengd ras) of wit. Later werd een vierde categorie toegevoegd: Aziatisch
(Indisch en Pakistaans).
[...] In 1993 werd een nieuwe grondwet aangenomen, die in 1994 inging,
die zwarte mensen en andere rassen het stemrecht gaf. De nationale
verkiezingen voor alle rassen, ook in 1994, brachten een voornamelijk zwarte
regering aan de macht met aan het hoofd de antiapartheidsactivist Nelson
Mandela, de eerste zwarte president van het land. Deze ontwikkelingen
maakten een einde aan de wettelijke apartheid, al bleven de diepgewortelde
sociale en economische gevolgen bestaan.”

1

Bron: Encyclopaedia Britannica online (aangepast).

Apartheid...
... heeft sociale, economische
en geopolitieke gevolgen die
waarschijnlijk ook elkaar
beïnvloeden.

Kijk naar de grafiek en de afbeeldingen van apartheid in Zuid-Afrika en kruis
dan de zinnen aan waar je het mee eens bent.
INKOMENSPEIL VAN BLANKEN

80%

... had negatieve gevolgen die
nu nog merkbaar zijn.

60%

... verdreef niet-witte ZuidAfrikanen uit hun huizen en
dwong ze naar gescheiden
buurten te verhuizen.

... is een manier om in vrede
samen te leven.

AZIATEN
Apartheid

40%
KLEURLINGEN

20%

ZWARTEN

... dwong de zwarte bevolking
in “primitieve thuislanden” te
wonen die bekend stonden als
Bantoestans.
... is gebaseerd op
systematische rassenverdeling:
in deze hiërarchie stonden de
taal en cultuur van de zwarte
bevolking onderaan.

BLANKEN

(%) 100%

... heeft geen invloed meer op
de huidige samenleving.

0%
1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

Bron: Borvan53@WikimediaCommons.
Jaarlijks inkomen per hoofd van de bevolking per groep volgens de
rassenverdeling tijdens de apartheid in Zuid-Afrika. Om de gevolgen van
apartheid in de jaren na het einde van dit regime te kunnen blijven volgen,
houdt dit diagram de rassenverdeling uit die tijd aan, ook bestond die toen
officieel niet meer.
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Apartheid

APARTHEID

... komt voort uit sociale
onrechtvaardigheid en
ongelijkheid. Diversiteit wordt
vaak niet gezien als een
voordeel, maar een reden voor
verdeeldheid.
... is geen keuze van de
inheemse bevolking; het wordt
opgelegd door buitenstaanders
die andere mensen willen
overheersen en hun rechten

2

Stel je voor dat je een docent
bent die apartheid wil uitleggen
aan leerlingen: gebruik de
gemarkeerde zinnen om een
korte introductie voor je les te
schrijven.

3

Speel nu het volgende spel.
Werk in groepjes van vier of vijf
leerlingen.
Ieder groepje kiest een
kenmerk waaraan een
“categorie” klasgenoten aan
voldoet; bijvoorbeeld mensen
met een bril, mensen met
krullend haar, mensen die in
hetzelfde dorp wonen, etc.
Dit kenmerk wordt niet met de
rest van de klas gedeeld.
Een voor een vertelt een
groepje welk kenmerk ze
gekozen hebben en welke
klasgenoten de klas moeten
verlaten omdat ze dat kenmerk
bezitten.
Elke klasgenoot die moet
vertrekken schrijft hun
gevoelens op.
Elk lid van de groep die op dat
moment mensen buitensluit
schrijft hun gevoelens op.
De gevoelens van beide kanten
worden vervolgens gedeeld met
de klas.

Een bord in Durban (Zuid-Afrika)
waarop staat dat het strand alleen
voor blanken is, volgens sectie
37 van de lokale wetgeving van
het strand. De talen zijn Engels,
Afrikaans en Zoeloe.

Bron: Htonl@WikimediaCommons.
Kaart van Bantoestans in Zuid-Afrika aan het einde van de apartheid, voordat
deze gebieden weer opgenomen werden in het grondgebied van Zuid-Afrika.
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LANDROOF: WAAR EN WAAROM?
Het woord landroof wordt vaak gebruikt als grote nationale en internationale
bedrijven of overheden stukken land in beslag nemen die door anderen
gebruikt worden. Hierbij worden de wettelijke en gewoonterechten van
de bevolking vaak genegeerd, overtreden of omzeild met complexe
economische beleidsvoering, waarna de lokale bevolking geen toegang tot
het land meer krijgt.

Lees de volgende tekst en maak dan de opdrachten.
TEKST 1
Na de financiële crisis van 2008 bereikte de goudprijs ongekende hoogtes,
waardoor een internationale goudkoorts ontstond. Langs de Ofinrivier
in Ghana hebben recente mijnwerkzaamheden het landschap en het
leven van de lokale bevolking onherstelbaar beschadigd. De cacaoteelt,
voedselgewassen en andere werkzaamheden op het land moesten ervoor
geruimd worden, met grote gevolgen voor het levensonderhoud en de
voedselzekerheid. Rivieren en beken werden langs een nieuwe route
gedwongen, waar het water sediment opving, waardoor de waterkwaliteit
verslechterde.
Bron: H. Hausermann, R. Amankwah, E. Effah, D. Ferring, G. Mentz, B.
Atosona, A. Chang, C. Mansell, G. Yeboah Asuamah, N. Sastri, Land-grabbing,
land-use transformation and social differentiation: Deconstructing ‘‘smallscale” in Ghana’s recent gold rush, World Development, 2018.
TEKST 2
Sinds het midden van de jaren 00 begonnen rijke geïndustrialiseerde landen,
met investeringen uit Noord-Amerika, Europa, China, India, het MiddenOosten, Brazilië en Zuid-Afrika, met het kopen en/of huren van miljoenen
hectare landbouwgrond in Madagascar, Ethiopië, Mozambique, Tanzanië,
Zambia en Ghana en ook in landen die net uit conflictsituaties kwamen, zoals
de Democratische Republiek Congo, Liberia en Soedan.
Bron: S.P.J. Batterbury and F. Ndi, Land grabbing in Africa, in J.A. Binns, K.
Lynch and E. Nel (eds.), The Routledge Handbook of African Development,
2018 (aangepast).
TEKST 3
BRASILIA - Extreemrechtse president Jair Bolsonaro heeft op woensdag een
nieuw decreet uitgevaardigd, waardoor geschillen over het grondgebied van
de inheemse bevolking de verantwoordelijkheid werden van het ministerie
van landbouw. Dit tijdelijk decreet schuift opnieuw de verantwoordelijkheid
over reservaatsgrenzen weg van van FUNAI, het nationale departement voor
inheemse zaken, en geeft dit aan een ministerie dat de belangen van boeren
behartigt.
Bron: Reuters, 20 Jun 2019 (aangepast).
TEKST 4
Een grootschaals project voor toerisme dat een Chinees bedrijf opzette
in Koh Kong (Cambodja) heeft honderden families van de kustgebieden
weggejaagd waar ze al tientallen jaren woonden. De families hadden geen
keus en kregen maar een kleine financiële vergoeding; tegenstanders kregen
te maken met geweld van ingehuurde beveiligers en
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Land grabbing: where and why?

LANDROOF: WAAR EN WAAROM
Cambodjaanse militairen. De families werden verplaatst naar het binnenland
van het nationaal park Botum Sakor, waar illegale houtkap een van de
weinige manieren is om geld te verdienen.
Bron: A. Neef, Tourism, Land Grabs and Displacement, Tourism Watch, 2019
(aangepast).
TEKST 6
Door de uitbreiding van nationale parken en wildreservaten voor
safaritoeristen en trofeejagers moeten duizenden pastorale Masai hun
thuisland verlaten [in Tanzania]. Het leger en de politie gebruiken grof
geweld om mensen uit te zetten; er wordt geen financiële compensatie of
nieuwe grond aangeboden en er is geen manier om een klacht in te dienen
bij de overheid.
Bron: A. Neef, Tourism, Land Grabs and Displacement, Tourism Watch, 2019
(aangepast).
TEKST 7
Op het eiland Boracay (in Western Visayas, een regio van de Filipijnen) en in
Hacienda Looc (de provincie Batangas in de Filipijnen) hebben toeristenzones
en de uitbreiding van grote resorts de inheemse en niet-inheemse inwoners
verdrongen en de kust en visgronden ontoegankelijk gemaakt voor de boeren
en vissers die hiervan moeten leven.
Bron: A. Neef, Tourism, Land Grabs and Displacement, Tourism Watch, 2019
(aangepast).
TEKST 8
In Argentinië zijn de landbouwgrond en veehouderijen flink gegroeid;
het is bekend dat grote buitenlandse bedrijven hier meerdere keren land
hebben aangeschaft. Er zijn verschillende onderhandelingen gaande tussen
Argentijnse provincies en andere landen (Saoedi-Arabië, Zuid-Korea, China
en Qatar) die suggereren dat het hier om landroof gaat.
Bron: S. Gómez (ed), The land market in Latin America and the Caribbean:
concentration and foreignization, Food and Agriculture Organization of the
United Nations: Santiago, 2014 (aangepast).
TEKST 9
In Bolivia is veel landbouwgrond met een klein aantal buitenlandse
eigenaren, dat verdeeld kan worden in drie categorieën: sojabonen en andere
oliehoudende zaden die in de wisselteelt gecultiveerd worden samen met
tarwe, maïs en rijst; vee; en bosbouw.
Bron: S. Gómez (ed), The land market in Latin America and the Caribbean:
concentration and foreignization, Food and Agriculture Organization of the
United Nations: Santiago, 2014 (aangepast).
TEKST 10
In Colombia valt het op dat veel landbouwgrond in handen is van een klein
aantal buitenlandse investeerders, die het gebruiken voor de productie van
de grondstoffen voor biobrandstoffen.
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LAND GRABBING: WHERE AND WHY?
Bron: S. Gómez (ed), The land market in Latin America and the Caribbean:
concentration and foreignization, Food and Agriculture Organization of the
United Nations: Santiago, 2014 (aangepast).
TEKST 11
In Paraguay is ook veel land in handen van een klein aantal buitenlandse
investeerders; hier worden sojabonen, maïs en tarwe geproduceerd, vooral
door bedrijven uit Argentinië en Brazilië in de gebieden langs de grenzen met
deze twee landen.
Bron: S. Gómez (ed), The land market in Latin America and the Caribbean:
concentration and foreignization, Food and Agriculture Organization of the
United Nations: Santiago, 2014 (aangepast).
TEKST 12
In Nicaragua vindt de meeste landroof plaats in de bosbouw, waar de
grootste boerderij 10.000 hectare land bezit en de grootste veehouderij 13.000
hectare. Grote hoeveelheden landbouwgrond die in handen komen van een
klein aantal buitenlandse investeerders worden vaak gesteund door de lokale
overheid, zoals in Mexico, Costa Rica, Honduras en Guatemala, maar ook in
Canada en Noorwegen.
Bron: S. Gómez (ed), The land market in Latin America and the Caribbean:
concentration and foreignization, Food and Agriculture Organization of the
United Nations: Santiago, 2014 (aangepast).
TEKST 13
Door de snelle economische groei moesten Russische oligarchs op zoek naar
nieuwe plekken om in te investeren; in 2002 ging een wet in die de verkoop
van land mogelijk maken, dus dit werd aantrekkelijk voor investeerders.
Landroof groeide exponentieel en leidde in sommige gevallen tot het
uitzetten van de bevolking met weinig tot geen financiële compensatie. Rijke
landeigenaren konden nieuwe wetten rondom onderbenut land makkelijk
omzeilen, zodat plattelandsbewoners het risico liepen ontheemd te raken.
Bron: O. Visser, N. Mamonova, M. Spoor, Oligarchs, megafarms and land
reserves: understanding land grabbing in Russia, “Journal of Peasant
Studies”, 2012 (aangepast).

1

Fill in the table.

ECONOMISCHE DOELEN VAN
LANDROVERS (GENOEMD IN DE
BOVENSTAANDE TEKSTEN)

MOGELIJKE MANIEREN OM
LANDROOF TE VOORKOMEN VOOR
IEDER ECONOMISCH DOEL IN DE
EERSTE KOLOM
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De geschiedenis van 1 Mei

LANDROOF: WAAR EN WAAROM?

Geef aan in welke landen de
landroof plaatsvindt die tot nu
toe genoemd is.

DE GESCHIEDENIS VAN 1 MEI
Tijdens hun nationale congres van 1884 in Chicago begon de Federation of
Organized Trades and Labour Unions (een vereniging van Amerikaanse en
Canadese vakbonden) aan een campagne voor een werkdag van acht uur
die volgens hen in zou moeten gaan op 1 mei 1886. Deze verkondiging werd
de volgende twee jaar gesteund door veel vakbonden en organisaties, die
aangaven dat er gestaakt en gedemonstreerd ging worden.
Op 1 mei 1886 lieten meer dan 300.000 arbeiders en 13.000 bedrijven in de
Verenigde Staten het werk liggen. De staking duurde drie dagen en trok in
die tijd meer deelnemers aan, tot er op 3 mei geweld uitbrak waarbij stakers
lastig gevallen, gearresteerd en gedood werden op Haymarket Square.
In 1889 werd er op het internationaal socialistisch congres verklaard dat de
Haymarket-affaire van 1 mei herdacht zal worden als de internationale Dag
van de Arbeid.

Gebruik het internet om de volgende vragen te beantwoorden:
(Hoe) wordt 1 mei gevierd in jouw land?

Wat voor evenementen worden op deze dag meestal georganiseerd?

Welke kwesties krijgen op deze dag extra aandacht?
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SPANDOEKEN VAN DE INTERNATIONALE
BEWEGINGEN UIT DE JAREN 1960

Kijk naar de foto’s en lees de
spandoeken en borden van de
demonstranten.
Maak dan de opdrachten.

1
Anti-oorlogsdemonstratie in Chicago,
1968, met borden waarop staat:
VOOR DE VIETCONG, VECHT TEGEN
HET IMPERIALISME VAN DE V.S.,
VRIJHEID ANTI-OORLOG ..., OVERAL
... REVOLUTIONAIR ... CONTINGENT.

2
Stakers in Zuid-Frankrijk, 1968. Op
hun borden staat USINE OCCUPÉE
PAR LES OUVRIERS, of “Fabriek
bezet door de arbeiders”. Op
het bord achter hen staat ... DES
HOMMES DE LA DIRECTION ...
FASCISTES ... ONT EFFECTUÉ UN
COUP DE FORCE CONTRE NOS
CAMARADES QUI OCCUPATIENT …
LES CHOSES NE RESTERONT PAS
LÀ! ELLES SE RETOURNERONT
CONTRE LEURS AUTEURS! CE MATIN
... MANIFESTATION ... TRAVAILLEURS
... wat betekent: “de directieleden
... fascisten ... hebben de macht
gestolen van onze kameraden
die bezit nemen ... Dit zal niet zo
blijven! Ze zullen zich tegen hun
makers keren! ... Op deze ochtend ...
demonstratie ... arbeiders ...”

3
Demonstratie tegen de
Vietnamoorlog in Wenen
(Oostenrijk), 1968. Op het bord staat:
OSTERMARSCH 68 FÜR FRIEDEN
UND ABRÜSTUNG. Wat betekent:
“Paasmars 1968 voor vrede en
ontwapening”. Op het bord aan de
rechterkant staat: Gegen den Krieg
der USA in Vietnam
- Gegen Volkermord, wat betekent:
“Tegen de Vietnamoorlog van de VS.
Tegen massamoord”.

122
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 3 VERSTERKTE GRENZEN: VAN EEN WERELD VAN NATIES
NAAR EEN WERELDWIJD KAPITALISME

2/4

Spandoeken van de internationale
bewegingen uit de jaren 1960

SPANDOEKEN VAN DE INTERNATIONALE
BEWEGINGEN UIT DE JAREN 1960
4.
Demonstratie voor het recht op
een echtscheiding in Italië, 1962.
Op de borden staat: IN AMORE
VOGLIAMO GLI STESSI DIRITTI
DEGLI UOMINI. VOGLIAMO IL
PICCOLO DIVORZIO. LE ITALIANE
E L’AMORE. In het Nederlands:
“In de liefde willen we dezelfde
rechten als mannen”, “Wij willen
de piccoloscheiding”, “Italiaanse
vrouwen en de liefde”. (De “piccolo
divorzio” was een wetsvoorstel
waardoor vrouwen van hun
echtgenoot konden scheiden als
hij spoorloos verdween of zijn
vrouw probeerde te vermoorden).

5
Mars in Helsinki tegen de invasie
van Tsjechoslowakije door de
Sovjet-Unie in augustus 1968. Op
de borden staat: VIVA DUBCEK!
SOSIALISMIN PUOLESTA PAKKOA
VASTAAN. In het Nederlands
betekent dit: “Hoera voor Dubcek!”
“Voor socialisme tegen dwang”.

6
Protestleuzen op een gebouw
van de TU Berlijn tegen het
aannemen van noodwetten die
de geallieerden oplegden aan
de Bondsrepubliek Duitsland,
1968. Op het bord staat: STREIKT
GEGEN DIE NS-GESETZE,
wat betekent “Staak tegen
de NS-wetten”. ARBEITER
SOLIDARISIERT STREIK GEGEN
NOTSTAND. Dit betekent
“Arbeiders, wees solidair. Ga in
staking tegen de noodtoestand”.
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SPANDOEKEN VAN DE INTERNATIONALE
BEWEGINGEN UIT DE JAREN 1960
7
Slogans van de demonstratie tot
steun van de Praagse Lente op het
Rode Plein in Moskou, 25 augustus
1968. Er staat: За вашу и нашу
свободу, “ZA VASHU I NASHU
SVOBODU” in het Cyrillisch alfabet,
wat betekent “Voor onze vrijheid en
de jouwe”.

8
Burgerrechtenmars in Washington,
D.C. in augustus 1963. Op de borden
staat: END SEGREGATED RULES IN
PUBLIC SCHOOLS, dit betekent “Maak
een einde aan gescheiden scholen”.
WE DEMAND VOTING RIGHTS NOW!,
dit betekent “We eisen nu stemrecht!”
JOBS FOR ALL NOW!, dit betekent
“Nu banen voor iedereen!”

9
Demonstratie door
natuurkundestudenten van de
studentenbeweging in Mexico-Stad,
1968. Op het bord aan de rechterkant
staat: LAS DEMANDAS CUANDO
SON JUSTAS SE DEBEN DEFENDER
HASTA LA VICTORIA TOTAL, wat
betekent: “Verzoeken, als ze redelijk
zijn, moeten verdedigd worden tot ze
gehoord worden”.

10
Mars in Italië voor openbare scholen,
1968. Op de borden staat: LA
SCUOLA AL SERVIZIO DELLE MASSE
POPOLARI, NO ALLA POLIZIA NELLA
SCUOLA, CULTURA POPOLARE
NELLA SCUOLA, wat betekent
“Scholen moeten voor iedereen
zijn”, “Nee tegen politie op scholen”,
“Populaire cultuur op school”.
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Spandoeken van de internationale
bewegingen uit de jaren 1960

SPANDOEKEN VAN DE INTERNATIONALE
BEWEGINGEN UIT DE JAREN 1960

1

Geef aan in welke landen
deze foto’s genomen werden.
Ga dan op zoek naar andere
landen waar in 1968 sociale
demonstraties plaatsvonden en
zet ze op dezelfde kaart. Welke
conclusies kan je trekken als
je ziet hoe ze over de wereld
verspreid zijn?

2

Demonstranten op de
bovenstaande foto protesteren
tegen specifieke nationale of
internationale historische feiten
over verschillende aspecten van
het menselijk leven. Schrijf een
of meerdere van deze aspecten
op en ga op onderzoek uit om te
zien of hier ergens op de wereld
nog steeds tegen geprotesteerd
wordt.
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HET VROUWENSTEMRECHT OVER DE HELE
WERELD
Kijk het filmpje “Timeline of Women’s Suffrage Worldwide” van de
Encyclopaedia Britannica (dit is op het internet te vinden). Maak dan de
opdrachten.

Een kaart in de uitgave van Harper’s Magazine van 25 april 1908 waarop de
toen huidige situatie van het vrouwenstemrecht staat afgebeeld. In Canada,
waar het stemrecht voor lokale verkiezingen per provincie anders geregeld
werd, hadden vaak alleen weduwes en ongetrouwde vrouwen stemrecht.
Bron: Wikimedia.

1

Pauzeer de video op het
moment dat je ziet in welke
landen vrouwen het eerst en het
laatst stemrecht kregen.
Blijf dan kijken tot je nieuwe,
onverwachte informatie
tegenkomt. Let goed op alle
stappen die vrouwen moesten
nemen op de lange weg naar
het stemrecht.

JAAR WAARIN VROUWEN
STEMRECHT KREGEN

LAND

Was je verbaasd door een
aantal datums? Leg uit waarom
je verrast was en waarom.
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2

HET VROUWENSTEMRECHT OVER DE HELE
WERELD

In veel landen moesten
vrouwen vechten voor het
stemrecht. Stel je voor dat je
een vrouw bent die voor dit
recht strijdt; schrijf minstens
10 redenen op waarom de stem
van vrouwen gehoord moet
worden.

DE VERZORGINGSSTAAT
De verzorgingsstaat is een “overheidsvorm waarbij de staat of een
gerenommeerd netwerk van sociale zekerheidsinstellingen een essentiële
rol spelen in het beschermen en stimuleren van de economische en sociale
gezondheid van de burgers” (Encyclopaedia Britannica online).

Vul eerst de tabel hieronder in en verzamel dan meer informatie over
verzorgingsstaten in verschillende landen. Ga na of jouw antwoorden en
ideeën stroken met de realiteit.

1

WELKE SOCIALE DIENSTEN
WORDEN GELEVERD?

ONDERLIGGENDE PRINCIPES

1870

ECONOMISCHE MIDDELEN (HOE
KAN DE STAAT DEZE DIENSTEN
VERLENEN?)

1970
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WERELDBEELDEN
Cinema beschrijft de
wereld

Aan het einde van de 19e eeuw werd de film uitgevonden. Deze
uitvinden gaf een nieuwe vorm aan de wereld van vertegenwoordiging,
verbeelding en het vertellen van verhalen. Er konden nieuwe ideeën en
informatie overgebracht worden over plaatsen waar mensen nog nooit
eerder van gehoord hadden. Er ontstond een individuele kijk op de
wereld en het wereldbeeld dat in deze verhalen geschapen werd, kon
makkelijk verspreid worden. Films konden nieuwe verhalen vertellen,
een nieuwe geschiedenis verzinnen, informatie delen en kunst
produceren. De eerste films toonden treinen, fabrieken en een reis
naar de maan: een verhaal dat een paar decennia later werkelijkheid
zou worden.

Screenshot van Le Voyage
dans la Lune (Een reis naar
de maan), een Franse film
uit 1902 geregisseerd door
Georges Méliès. De film
vertelt het verhaal van een
groep astronomen die naar
de maan reizen en enkele
maanbewoners ontmoeten.

Het uitzicht vanaf de maan

Er waren twee elementen die ons beeld van de Aarde volledig
veranderden. Het eerste element was elektriciteit, dat licht bracht
naar onze steden, straten en huizen. De wereldkaart bestond nu uit
paden van lichtjes en niet langer alleen uit politieke eenheden en
geografische elementen.
Het tweede element was het uitzicht op de Aarde vanuit de ruimte.
In 1959 lanceerde de Sovjet-Unie voor het eerst iets de ruimte in:
de satelliet Spoetnik 1. In 1961 reisde Yuri Gagarin – een kosmonaut
uit de Sovjet-Unie – als eerste mens de ruimte in. Hij werd een
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internationale beroemdheid en kreeg veel medailles en titels. Hij werd
ook een “Held van de Sovjet-Unie,” de grootste eretitel van het land.
Valentina Tereshkova werd in 1963 de eerste vrouw in de ruimte. Deze
wetenschappelijke verrichtingen werden ook tijdens de Koude Oorlog
gezien als grote prestaties.
In 1969 landde de eerste mens op de maan. Kranten, tijdschriften en
geschiedenisboeken stonden er bol van en de beelden werden met
de hele wereld gedeeld. Ondanks deze aandacht zei Neil Armstrong,
de astronaut die op de maan landde, dat het spannendste deel van
zijn baan niet die eerste stap op de maan was, maar de reis ernaartoe.
Vanuit de ruimte kreeg de mensheid een nieuw uitzicht op de planeet;
vanaf die hoogte kan je de grenzen op de Aarde niet zien. De mensheid
begon ook te begrijpen dat iedereen onderdeel is van een enorm
sterrenstelsel waar waarschijnlijk ook andere levensvormen leven.
De rechten van de
categorie “vrouw”

Zoals we in boekdeel 2 zagen, werd de categorie “vrouw” in WestEuropa in de loop der tijd steeds meer vormgegeven. Het werd steeds
interessanter voor de staat om mensen te verdelen in de categorieën
“man” en “vrouw”. Dit was geen probleemloos proces en er werd
constant tegen geprotesteerd, vooral tussen de 15e en de 17e eeuw. Dit
proces is nog steeds gaande; niet alle vrouwen passen binnen het beeld
dat Westerse staten in onze geschiedenis op verschillende manieren
van een vrouw gecreëerd hebben.
De kolonisatie van Afrika was een andere manier waarop de Europese
cultuur zich verspreidde. Omdat de categorieën van man en vrouw
op deze manier in Sub-Sahara-Afrika niet bestonden, moesten ze
opnieuw uitgevonden worden. Mensen wiens lichaam niet binnen een
categorie paste werden met operaties aangepast, zodat ze toch in een
hokje geplaatst konden worden.
Toen de Britten bijvoorbeeld Nigeria koloniseerden, introduceerden
ze het concept van de huiselijke kring en een wettelijke definitie
van een vrouw. In de samenleving van de Yoruba bestaan er geen
vrouwen. Er waren obinrin, die volgens hun geslachtskenmerken door
de kolonisten als vrouw gezien werden. Net als voor de unrin, die door
hun geslachtskenmerken als man bestempeld werden, had de vorm van
hun lichaam niets te maken met hun sociale positie of hun vrijheden
binnen de gemeenschap. Een van de eerste acties van de kolonisten
was het opleggen van hun definitie van een vrouw; de obinrin met een
leiderschapspositie werden niet erkend door de koloniale overheid. De
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obinrin konden niet langer deelnemen aan de overheid en de macht
werd overgedragen aan degenen die gezien werden als man. Dit was
compleet tegenstrijdig met de sociale organisatie van de Yoruba, voor
wie macht niet afhing van geslacht.
Het menselijk lichaam en
voortplanting

Toen je een klein kind was, heb je misschien verhalen gehoord over het
leven en de geboorte van mensen. Vanaf 1875 wisten mensen uit te
leggen hoe baby’s geboren worden. Daarvoor waren er veel hypotheses
over hoe mensen zich voortplanten. Deze theorieën gaven het actieve
aandeel in de voorplanting vaak aan mannen; vrouwen waren alleen
een vergaarbak. Vrouwen werden alleen gezien als een lichaam dat
gemaakt is voor de voortplanting en als een studieobject.
Anatomie werd in West-Europa gebruikt om het menselijk lichaam
en diens functie te bestuderen. In de 19e eeuw, in een periode van
industrialisatie en wetenschappelijk racisme, perfectioneerden
dokters een aantal chirurgische ingrepen door operaties te oefenen op
tot slaaf gemaakte zwarte vrouwen zonder verdoving of experimenten
uit te voeren op hun lichamen zonder toestemming. In het Westen
werd het vrouwelijk lichaam gezien als een object om te manipuleren
en bestuderen; vrouwen hadden bijna geen zeggenschap over hun
eigen lichaam. Voorbehoedsmiddelen en abortie waren overal illegaal
tot de Sovjet-Unie in 1922 aborties voor het eerst legaal maakte. Deze
beslissing was een eerste stap naar erkenning van vrouwenrechten en
vooral het recht op zelfbeschikking.
In landen over de hele wereld eisten vrouwenbewegingen in de jaren
1950 en 1960 het recht op een abortus en geschikte openbare medische
klinieken. Dit recht is in maar weinig staten erkend, omdat veel staten
vrouwenlichamen nog steeds als openbaar goed zien.

Nationalisme en politieke
grenzen

Europese staten en de Verenigde Staten vonden het rond het
einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw een goed idee om
nationale tradities te bedenken en verbeteren, zodat mensen uit
hetzelfde gebied een gezamenlijke identiteit kregen. Staatsburgers
deelden dezelfde cultuur, dezelfde doelen in het leven en hetzelfde
wereldbeeld. Het volk stond onder steeds strenger toezicht op het
werk en in het dagelijks leven als inwoner van een staat. In een natiestaat
gaat de politieke ruimte samen met dezelfde culturele, taalkundige
en soms ook etnische ruimte. Dit suggereert dat een staat zijn eigen
taal, “nationale” geschiedenis en collectief zelfbeeld vormgeeft om
daarmee te bepalen wie binnen hun beeld van een staatsburger past.
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Nationalisme en politieke grenzen

In Europa begon het nationalisme aan het einde van de 19e eeuw
specifieke etnische en culturele vormen aan te nemen en anderen
buiten te sluiten. Dit droeg bij aan de manier waarop Europeanen
naar de rest van de wereld keken. Natiestaten gaven hun bevolking
nationale tradities en idealen, waarmee ze een zelfbedacht maar toch
echt gevoel van nationalisme creërden. Het werd aangenomen dat
de superioriteit van een bepaalde nationale groep – “mijn mensen” –
afhing van zogenaamde natuurlijke verschillen. De identiteit van een
persoon was intrinsiek verbonden met de plaats waar ze woonden.
In de 20e eeuw zorgden de uitvinding van de drukpers, de radio, en
uiteindelijk films en televisie (na de Tweede Wereldoorlog) voor een
nieuwe manier om informatie te verspreiden en gemeenschappen
te vormen. Scholen en sportverenigingen – na 1970 vooral voetbal –
waren essentieel voor de verspreiding van het idee dat mensen bij een
nationale groep hoorden.
Net als veel andere autoritaire regimes bedachten fascistische leiders
tradities die werden gepresenteerd als iets natuurlijks met een rijke
historische achtergrond. Het Francoisme creëerde bijvoorbeeld
een nationale identiteit door de culturele diversiteit van Spanje te
onderdrukken. Stierenvechten en flamenco werden gepresenteerd als
nationale tradities. Alle lokale en regionale tradities die niet als Spaans
gezien werden, werden onderdrukt. De Spaanse traditie is grotendeels
kunstmatig en arbitrair. Sommige regionale tradities werden onderdrukt
en anderen, zoals de flamenco uit Andalusië, werden een nationaal
kenmerk.
In Latijns-Amerika speelde het nationalisme een andere rol, omdat het
afhankelijkheid bood van een buitenlandse macht. Deze naties werden
vormgegeven op een manier die alle staatsburgers de kans gaven de
nieuwe natie als hun thuis te zien. In sommige landen, zoals Mexico,
werden inheemse culturen in de nationale cultuur opgenomen. Dit
leek een positieve manier om elk onderdeel van de maatschappij
te erkennen binnen de nieuwe staat, maar eigenlijk was het alleen
een symbolisch gebaar. In de praktijk zagen inheemse volken en
mensen uit de lagere sociale klassen bijna nooit verbetering in hun
leefomstandigheden, ondanks het feit dat hun cultuur officieel erkend
werd.
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Scholen waren een essentiële plek voor sociaal contact en om burgers
de taal en geschiedenis van hun land aan te leren. Onderwijs was ooit
een luxe voor de elite, maar aan het begin van de 20e eeuw werd
basisonderwijs voor meer mensen beschikbaar, om de nationale
idealen van disclipline en hard werken door te geven. Kinderen werden
voorbereid om goede arbeidskrachten te worden; het lesrooster werd
net zo strak ingedeeld als het werk in een fabriek. Dit kenmerk van
het onderwijs bestaat nu nog steeds. Onderwijs werd ook gebruikt om
leerlingen alvast op te leiden voor het aankomende werk in de fabriek.
Op die manier werden kapitalisten gefinancierd door de overheid.
Tegelijkertijd werd onderwijs ook een krachtig hulpmiddel voor de
mensen die er recht op hadden. Onderwijs gaf deze mensen toegang
tot kennis en meer bewustzijn van verschillende aspecten van het
leven. Toch bleef het basisonderwijs in geïndustrialiseerde landen lang
alleen toegankelijk voor een beperkte groep: basisonderwijs werd pas
in de jaren 1950 een algemeen recht.

De bloeiende ideologie van
arbeiders

Mensen werkten om te kunnen overleven en reproduceren, ook al was
het vaak pijnlijk en moeilijk. Onder het kapitalisme werd arbeid echter
steeds meer gebruikt om mensen uit te buiten. Zoals we in boekdeel
2 zagen, waren slavernij en verschillende vormen van dwangarbeid
de meest uitbuitende, winstgevende en mensonterende vormen
van werk. Inheemse volken werden niet gezien als mensen, maar als
natuurlijke hulpbronnen, omdat ze zogenaamd lui en onproductief
waren, waardoor ze geen plek in de kapitalistische economie kregen.
Verschillende soorten werk werd over de hele wereld uitgevoerd
door mensen met verschillende omstandigheden en rechten: slaven,
dwangarbeiders en betaalde werknemers. Al deze groepen moesten
zich constant aanpassen aan nieuwe regels die na een opstand werden
opgelegd als straf. Het leven van de mensen in geïndustrialiseerde
gebieden was volledig georganiseerd rond het werk en de bedrijfsuren
van de fabrieken. Werken was niet langer een manier om jezelf en je
nageslacht te onderhouden; het werd een onderdeel van je sociale
status en een manier om bij te dragen aan de vooruitgang van de staat.

De mondiale grip op tijd

Nu nieuwe spoorwegen, stoomschepen en telegraafcommunicatienetwerken de hele wereld met elkaar verbonden, werd het nog
belangrijker dat de klokken overal ter wereld gelijk stonden. De aankomst
en vertrektijd van goederen en mensen moest gecoördineerd worden,
net als veel andere elementen van het politieke en economische leven.
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Het was hard nodig, maar ontzettend moeilijk om een universele
manier te vinden om de tijd bij te houden, omdat er veel persoonlijke,
sociale, culturele en symbolische betekenis aan verbonden zat. Er was
onenigheid tussen veel verschillende partijen over de beste manier om
de tijd bij te houden: Duitse ambtenaren, Britse sociaal hervormers,
koloniale overheden, Indische nationalisten, Arabische hervormers
en Islamitische geleerden. De traditionele Japanse klok verdeelde
bijvoorbeeld de tijd van zonsopgang tot zonsondergang in zes uren
en de tijd van zonsondergang tot zonsopgang in nog zes uren. Daarom
had een uur overdag een andere lengte dan een uur ‘s nachts en was
een uur langer of korter afhankelijk van de tijd van het jaar. Hoe kon
de tijd gestandaardiseerd worden? In 1873 was de eerste Japanse
spoorweg klaar voor gebruik en moest de overheid een dienstregeling
publiceren. De traditionele Japanse tijd werd afgeschaft en vervangen
door de Westerse 24-uurs klok.
Deze standaardisatie van de klokken bleef tot in de jaren 1940
incompleet. Het invoeren van een universele tijd was een lang, rommelig
proces dat vaak gezien werd als imperialistisch. Frankrijk protesteerde
fel tegen het feit dat de gestandaardiseerde internationale tijdzones
begonnen met tellen in Greenwich.
Het gelijktrekken van de tijd was voor plaatsen als Beiroet en Beijing
een risico, omdat ze dan zouden toegeven aan Europeaanse kolonisten.
Voor hen betekende globalisering dat ze steviger in hun schoenen
moesten leren staan om na deze uitdagingen vanuit Europa overeind
te blijven staan.

Armoede en achterblijven

Aan het einde van de 19e eeuw werden ideeën over evolutie gebruikt
om te verklaren dat sommige bevolkingsgroepen welvarend waren
en anderen arm. Rijke maatschappijen werden beschouwd als
deugdzaam, terwijl arme mensen geassocieerd werden met luiheid;
rijke maatschappijen waren “vooruitstrevend” en arme maatschappijen
waren “onderontwikkeld”.
Witte mensen in de Verenigde Staten en Europa baseerden hun
identiteit steeds meer op hun zogenaamde superioriteit: mensen
werden verdeeld in een hiërarchie die toegepast werden op hele landen
en werelddelen. Europeanen dachten dat ze een wetenschappelijke
verklaring hadden voor hun overmacht en de “onderontwikkeldheid”
van mensen uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Het idee dat evolutie
op dit niveau kon worden toegepast en dat er verschillende menselijke
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rassen bestonden werd door ontzettend veel Europeanen en NoordAmerikanen als waarheid beschouwd. Het verschil tussen rijk en arm in
Europa en Noord-Amerika en de rijkste en armste delen van de wereld
werd steeds groter en natuurlijker. De ideologie over evolutie werd
gepresenteerd als iets goeds voor het Westen; het was geruststellend
om te weten dat de verschillen tussen het Westen en de rest van de
wereld aangeboren waren. De meest bevoorrechte groepen konden
zich op deze manier over de hele wereld onderscheiden van de
mensen die ze minderwaardig vonden. In Latijns-Amerika waren
afstammelingen van Europeanen met een lichte huidskleur de baas
in landen als Mexico en Brazilië, terwijl de inheemse bevolking met
een donkere huidskleur gezien werd als onderontwikkeld. Deze
eigenschappen werden bestempeld als de oorzaak van hun armoede.
Andere racistische theorieën ondersteunde het idee dat de witte man
superieur was. Er werd eugenetica toegepast om mensen te verbeteren
met behulp van genetische manipulatie; kenmerken die geassocieerd
werden met arme, niet-witte mensen moesten vervangen worden
door waardevolle Noord-Europeaanse kenmerken. Zo startten de
Mexicaanse en Braziliaanse overheden bijvoorbeeld campagnes
zodat Europeanen met de lichtste huidskleur naar hun landen zouden
migreren en de bevolking witter kon maken. Eugenetica versterkte
racistische ideeën over de natuurlijke superioriteit van witte mensen
en de ondergeschiktheid van Zuid- en Oost-Europeanen, net als
mensen uit Azië, Afrika en inheemse volken in bijvoorbeeld Amerika.
Een van de gevolgen van deze racistische theorieën op de lange termijn
was het ontstaan van een Eurocentrisch wereldbeeld, waarbij de macht
had of verdiende. Racistische ideeën over de superioriteit van witte,
Christelijke, “beschaafde” missionarissen in het Stille Oceaangebied
hadden veel overeenkomsten met het Japanse idee van superioriteit
in het Pacifische gebied. Deze ideeën stimuleerden Europese en
Japanse kolonisatie, de opbouw van hun wereldrijken en het idee dat
zij verdienden over de wereld te heersen.
Geloof in de superioriteit
van het blanke ras

De groei van reactionaire sociale bewegingen in de jaren 1920 legde
ook een hoop racistische ideologieën bloot. Deze ideologieën werden
verwerkt in wetten en leidden tot gevangenneming, dwangarbeid
en massamoorden. Italiaanse fascisten en Duitse Nazi’s stelden deze
racistische wetten op om specifieke mensen te kunnen isoleren en
uitzetten. Veel overheden bouwden concentratiekampen, zelfs in
niet-fascistische landen als de Verenigde Staten, die tijdens de Tweede
Wereldoorlog concentratiekampen opzetten voor mensen van Japanse
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afkomst.
De concentratiekampen van de Nazi’s waren het dodelijkst; zij wilden
“niet-Arische rassen” uitroeien. Volgens hun ideologie was het Arische
ras superieur aan alle andere. Dit raciale onderscheid werd uitgevonden
aan het einde van de 19e eeuw als naam voor mensen van Europese
afkomst. De witte, Christelijke, heteroseksuele man werd gezien als de
beste vorm van de mens. Er werden ongeveer 6 miljoen mensen gedood
in de concentratiekampen van Nazi’s. Tijdens de Holocaust werden
vooral Europese joden vermoord in gaskamers in vernietigingskampen
als Auschwitz-Birkenau en Treblinka.
In het concentratiekamp Ravensbrück werden tussen de 30.000 en
90.000 lesbiennes, pro-abortus activisten, zigeuners, communisten en
socialisten (“politieke gevangenen”) werden vermoord door marteling,
gaskamers, zware arbeid, uithongering en medische experimenten.
Het Nazimotto “Arbeit macht frei”, dat arbeid maakt vrij betekent, was
te vinden bij de ingang van elk concentratiekamp. Het doel van deze
kampen was dwangarbeid tot de dood.
Nadat de asmogendheden verslagen waren, bleven gewapende en
ongewapende fascistische groepen groeien in veel Europese en
Amerikaanse landen en bleef de ideologie van de superieure witte,
Christelijke man bestaan.

De kolonisatie van cultuur

Mondiale migratiegolven hadden invloed op de ontwikkeling van
wereldtalen, omdat migranten hun taal meenamen naar andere
landen. De verspreiding van talen is een voorbeeld van de invloed van
wereldrijken en migratie. Miljoenen migranten verhuisden van GrootBrittannië naar landen buiten het Britse Rijk en voormalige kolonies,
zoals de Verenigde Staten. Het Engels werd de taal van de overheid
voor bijna een kwart van de wereldbevolking. Het was de moedertaal
van de kolonisten en de taal die de overheid in alle kolonies gebruikten.
Het Frans werd de officiële taal in grote delen van Afrika, ZuidoostAzië, Syrië, Libanon en verschillende eilanden in de Stille Oceaan.
Russisch werd de officiële taal in veroverde gebieden in Centraal-Azië.
In dezelfde periode verspreidden het Chinees, Arabisch, Gujarati en
Tagalogtalen naar nieuwe gebieden. Migratie en contact met andere
culturen veranderden Europese talen. Meestal werden Europese talen
echter op een agressieve manier opgelegd aan andere landen als
onderdeel van de culturele hegemonie.
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De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nam in 1948
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. Deze
verklaring bestond uit 30 artikelen die mensenrechten beschreven.
Hoewel de verklaring niet juridisch bindend was, werden ze in allerlei
internationale verdragen en wetten opgenomen. Mensenrechten
werden gedefinieerd als morele principes of normen die bepaalde
maatstaven voor menselijk gedrag beschrijven. Ze worden vaak
beschouwd als fundamentele rechten waar ieder mens recht op heeft,
onafhankelijk van hun land van oorsprong, locatie, taal, religie, etnische
afkomst of status. In principe zijn ze altijd en overal van toepassing en
moet iedereen op dezelfde manier behandeld worden.
Het moderne concept van universele mensenrechten is gebaseerd op
het idee van natuurlijke rechten dat tijdens de Verlichting in Europa
populair werd en dat veel invloed had op de politieke sfeer tijdens
de Amerikaanse en Franse Revoluties. Er ontstonden debatten over
moderne mensenrechten in reactie op slavernij, marteling, genocide,
hongersnood en oorlogsmisdaden.
Het idee van universele mensenrechten heeft vanuit verschillende
kanten kritiek ontvangen. Een van de argumenten is dat deze rechten
niet universeel zijn, omdat bepaalde rechten in conflict staan met
de levenswijze van een aantal culturen. Het idee dat deze rechten
universeel zijn wordt bekritiseerd als een vorm van cultureel,
economisch of politiek imperialisme. De kritiek is vooral gericht op
de bewering dat deze mensenrechten voortkomen uit een Westers
liberaal wereldbeeld dat niet per se universeel toepasbaar is. Verder
plaatsen landen over de hele wereld hun nationale loyaliteit boven
deze universele rechten en zijn er mensenrechten geschonden voor
de ‘nationale veiligheid’.

De uitvinding van
de Derde Wereld en
onderontwikkeling

Na de Tweede Wereldoorlog was de wereld verdeeld in twee blokken.
Tijdens de Koude Oorlog ontstond er een nieuwe wereldorde. De
Verenigde Staten en zijn Europese bondgenoten werden gezien als de
Eerste Wereld. De Sovjet-Unie en zijn satellietstaten werden de Tweede
Wereld genoemd. “Ontwikkelingslanden” als India, Egypte, Indonesië
en grote delen van Latijns-Amerika stonden bekend als de Derde
Wereld. Deze regio’s waren het armst, maar het rijkst aan grondstoffen;
ze waren onderontwikkeld en hoorden niet bij een bepaald blok.
Tegen de jaren 1970 werden de allerarmste delen van de wereld, vooral
in Afrika, beschouwd als de Vierde Wereld. Al deze termen zijn een
afspiegeling van de welvaartsverdeling en de machtsverhouding die
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GALL-PETERS
PROJECTIE
(Bron:
Wikimedia Commons)

De Gall-Peters-projectie vervormt de vorm van landmassa’s zodat ze de juiste
grootte ten opzichte van elkaar hebben. Het was het middelpunt van een groot
debat toen het werd voorgesteld als vervanging voor de Mercator-projectie,
die als Eurocentrisch wordt beschouwd omdat het de werkelijke gebieden van
Europa, de Verenigde Staten en Rusland vergroot. Op de Mercator-projectie
lijken regio’s langs de evenaar kleiner dan ze in werkelijkheid zijn.
Arno Peters geloofde dat dit het feit rechtvaardigde dat door de evenaar
doorkruiste gebieden als armer en onderontwikkeld werden beschouwd, en hij
stelde een meer accurate projectie voor.

op dat moment de wereld uitmaakte. Het idee van een Derde Wereld
is een vorm van imperialisme opgelegd door de zogenaamde Eerste
Wereld.
De Derde Wereld werd afgeschilderd als onderontwikkeld en nietgeïndustrialiseerd; ze werden gezien als traditionele maatschappijen
zonder technologie waar de mensen achterliepen. Het verschil
tussen natuur en maatschappij, dat al vanaf de 16e eeuw door Britse
kolonisten gemaakt werd, was de bron voor het onderscheid tussen
ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. Sommige volken en
landen werden nu wel als mensen gezien, maar nog steeds beschouwd
als minder ontwikkeld en ondergeschikt. Van het Westen of de Eerste
Wereld mocht de Derde Wereld best meedoen, maar alleen in een
ondergeschikte positie. Als ze goed hun best deden en luisterden naar
het Westen, konden deze landen ook onderdeel van de Eerste Wereld
worden.
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Zoals we eerder in dit boekdeel zagen, steunde de dominante positie
van de Verenigde Staten en West-Europa voornamelijk op hun
ongelijke en ongebalanceerde verhouding tot andere werelddelen.
Deze regio’s werden gedwongen dienst te doen als producent van
grondstoffen en exporteur van goedkope arbeidskrachten. Ondanks
de vele economische maatregelen die deze Derde Wereldlanden
genomen hebben, is het systeem nog steeds ongelijk.
Deze tegenstelling werd ook toegepast binnen landen. Nadat er
bijvoorbeeld een natiestaat gevormd was in Italië, werd het zuiden
van het land gedeïndustrialiseerd en in een ondergeschikte positie
geplaatst. Ze werden als onderontwikkeld gezien in vergelijking tot het
noorden.
Hiërarchieën hadden steeds meer invloed op de wereld: mensen,
politieke formaties en culturen staan steeds meer in verbinding dankzij
efficiënte transportmogelijkheden, handel en regelmatig contact.
Deze verbindingen tussen landen en mensen waren ook hiërarchisch;
sommige landen werden beschouwd als relevanter en meer ontwikkeld
dan anderen en mannen werden gezien als productiever en capabeler
dan vrouwen.
Binaire genderrollen:
de kostwinner en de
huisvrouw

Na de Tweede Wereldoorlog vond er een grote verandering plaats
in de gezinsstructuur. Naast het uitvinden van specifieke tradities en
culturen, verspreidden naties ook een ideaalbeeld van een traditioneel
gezin: een vader, een moeder en kinderen (idealiter een jongen en
een meisje). Het kerngezin werd en wordt nog steeds beschouwd als
de standaard. Een kerngezin is onafhankelijk; ieder gezinslid wordt
onderhouden zonder hulp van anderen.
De mannen, de vaders van het gezin, waren verantwoordelijk voor het
levensonderhoud en moesten werken, vaak in een fabriek. Binnen dit
model was de man de kostwinner voor het hele gezin; het huishouden
was de plaats voor de vrouw en de man hoorde thuis in de openbare
ruimte. Getrouwde vrouwen bleven thuis om voor kinderen te zorgen.
Terwijl mannen werden opgeleid voor een baan, kregen vrouwen
minder scholing, omdat gedacht werd dat huishoudelijk werk geen
bijzondere vaardigheden vereiste. Mannen waren de kostwinners en
vrouwen waren moeders en huisvrouwen. Dit was de enige acceptabele
rol voor een vrouw: een echtgenoot, een moeder en een huisvrouw.
Sociale bewegingen in de jaren 1950 en 1960 protesteerden tegen het
idee van het kerngezin, omdat het mensen beperkte tot hun sekse en
de bijbehorende genderrollen.
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Binaire genderrollen: de
kostwinner en de huisvrouw

Aan het begin van de jaren 1970 was de wereld meer verbonden en
onderling afhankelijk dan ooit tevoren. Tegelijkertijd was de wereld
verdeeld door de Koude Oorlog en het onderscheid tussen de Eerste
en de Derde Wereld. Groeiende sociale bewegingen eisten gelijke
rechten en daagden de machtspositie van verschillende overheden
uit. De meeste landen reageerden op deze sociale conflicten en
politieke druk door het volk meer rechten te geven en politieke
participatie toegankelijk te maken voor groepen die daarvoor werden
buitengesloten.
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IS HET FASCISME EEN PERMANENTE TREND
De Italiaanse auteur Umberto Eco schreef in 1995 een kort essay over
fascisme als permanente trend.
Lees de volgende stukken uit dit essay en streep de sleutelwoorden aan die
volgens de auteur de “kenmerken van fascisme” weergeven.

1

Ik denk dat het mogelijk is een lijst van kenmerken op te stellen van wat ik
typisch Ur-Fascisme of Eeuwig Fascisme wil noemen.
“[...] Het eerste kenmerk van Ur-Fascisme is de sekte van traditie.
[Een ander kenmerk is] de sekte van actie omwille van actie. Actie, dat
inherente schoonheid bezit, moet genomen worden voor en zonder enige
voorafgaande gedachte. Denken is een vorm van ontmanning. Daarom
is cultuur verdacht zolang het samengaat met een kritische houding.
Wantrouwen in de intellectuele wereld is altijd een symptoom van UrFascisme geweest.”
“[...] Het Ur-Fascisme groeit en zoekt aanhang door de natuurlijke
angst voor verandering uit te buiten en te vergroten. De eerste prioriteit
van een fascistische of pre-fascistische beweging is het afwijzen van
buitenstaanders. Daarom is Ur-Fascisme per definitie racistisch.”
“[...] Ur-Fascisme komt voort uit individuele of sociale frustratie. Daarom
is een van de meest voorkomende kenmerken van historisch fascisme een
oproep aan een gefrustreerde middenklasse, een klasse die lijdt onder een
economische crisis of politieke vernedering en bang is voor de opkomst van
lagere sociale groepen.”
“[...] Mensen die zich niet verbonden voelen met een bepaalde sociale
identiteit hebben volgens het Ur-Fascisme maar één recht, het meest
algemene recht: om in hetzelfde land geboren te zijn. Dit is de oorsprong
van het nationalisme. Daarnaast is er maar een soort mensen dat een land
een gevoel van identiteit kan geven: vijanden. Daarom is een obsessie met
samenzwering, mogelijk van buitenlandse vijanden, de kern van de UrFascistische psychologie.”
“Volgens Ur-Fascisten is er geen strijd om het leven, maar staat het leven in
dienst van de strijd. Daarom wordt pacifisme gezien als samenwerken met
de vijand. Dat is slecht, omdat het leven een permanente oorlog is.”
“[...] Omdat zowel permanente oorlogsvoering als heldhaftigheid lastig vol te
houden zijn, richt het Ur-Fascisme zich ook op seksuele zaken. Dit is de bron
van machismo (een overdreven vertoon van mannelijkheid waarbij impliciet
ook een haat voor vrouwen en een afkeer voor niet-standaard seksuele
gewoontes hoort, van kuisheid tot homoseksualiteit).”
“[...] Het Ur-Fascisme [maakt] gebruik van een kleine vocabulaire en simpele
syntax om het vermogen tot complex en kritisch denken te verminderen.”

2

Kun je de kenmerken van fascisme die hier beschreven worden ook in de
huidige wereld terugzien?

3

Ga op onderzoek uit en schrijf een verslag over je bevindingen.
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EEN TIJDSCHRIFT VOOR RACISME
1

Kijk naar de kaften van deze
drie uitgaves van een tijdschrift
en maak dan de opdrachten.
A.
Geef aan wie op iedere kaft
gepresenteerd wordt als
een ras dat “een grootste
samenleving gevormd heeft en
enorme schatten bezit” en wie
die deze schatten niet bezitten
en ook nooit zullen bezitten.

De eerste uitgave van het Italiaanse tijdschrift La Difesa Della Razza (“De
Verdediging van Ras”) kwam uit op 5 augustus 1938; dit was hetzelfde jaar
dat het fascistische regime rassenwetten aannam. Het tijdschrift pleitte voor
“biologisch” racisme, waarbij mensen op hierarchische wijze in groepen
opgedeeld werden, gebaseerd op “naturalistische criteria”. De schrijvers
voor het tijdschrift waren politici en wetenschappers. Zo publiceerde Guido
Landra, een antropologisch assistent aan de universiteit van Rome, een
artikel in het eerste nummer waarin hij zei dat “de man van een ras dat een
grootste samenleving opgebouwd heeft, bezit in zijn plasma en zaad enorme
schatten. Mannen van een ander ras bezitten deze schatten niet en zullen
dit ook nooit doen, zelfs als ze toevallig dezelfde taal spreken, dezelfde
godsdienst belijden en van dezelfde nationaliteit zijn” (G. Landra, Le razze e
le differenze razziali, “La difesa della razza”, No. 1, 5 Aug 1938).

B.
Teken een driehoek waarin je
de hierarchie van de mensheid
neerzet zoals hij op de drie
kaften weergegeven is: wie
staat er bovenaan? Wie staat
in het midden? Wie staat er
onderaan in de driehoek?
C.
Schrijf op welke boodschap
iedere kaft wil communiceren.
Gebruik een vertaalprogramma
om te begrijpen wat er onder
het woord “RAZZA” op het
tijdschrift staat en beantwoord
dan de vragen. Wat zouden
de doelen moeten zijn van
de eerste twee genoemde
disciplines?
D.
Zijn deze boodschappen
inmiddels achterhaald of kan je
vandaag ook nog uitspraken en
perspectieven vinden die lijken
op degenen in dit tijdschrift? Ga
op onderzoek uit.
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MEER DAN ÉÉN VERKLARING
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in Parijs nam op 10
december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan.
Dit document is ontzettend belangrijk, omdat het ieder mens de rechten
geeft van vrijheid, veiligheid, gelijkheid, respect, etc.

Lees deze artikelen uit een
versimpelde versie van de 30
Artikelen van de Universele
Verklaring van de Rechten van
de Mens, speciaal voor jonge
mensen gemaakt in 2012.
(Bron: What are Human Rights?,
Youth for Human Rights online).

1

Schrijf op welke artikelen
over mensenrechten voor jou
vanzelfsprekend zijn; in andere
woorden, de rechten waarvan
jij ervan uitging dat iedereen ze
had, waarvan je niet dacht dat
het nodig was ze officieel hand
te haven.

1. WE WORDEN ALLEMAAL VRIJ EN GELIJK GEBOREN. We worden allemaal
vrij geboren. We hebben allemaal onze eigen gedachtes en ideeën. We
zouden allemaal gelijk behandeld moeten worden.
2. NIET DISCRIMINEREN. Deze rechten zijn van iedereen, wat onze
verschillen ook mogen zijn.
3. HET RECHT OM TE LEVEN. We hebben allemaal het recht om te leven, en
te leven in vrijheid en veiligheid.
4. G
 EEN SLAVERNIJ. Niemand heeft het recht een ander tot slaaf te maken.
Wij kunnen niemand tot slaaf maken.
5. GEEN MARTELING. Niemand heeft het recht een ander pijn te doen of te
martelen.
6. JE HEBT RECHTEN, WAAR JE OOK HEENGAAT. Ik ben een mens, net als
jij!
7. WE ZIJN ALLEMAAL GELIJK VOOR DE WET. De wet is hetzelfde voor
iedereen. Onder de wet worden we allemaal gelijk behandeld.
8. JOUW MENSENRECHTEN WORDEN DOOR DE WET BESCHERMD.
We kunnen allemaal om de hulp van de wet vragen als we niet eerlijk
behandeld worden.
9. GEEN ONRECHTVAARDIGE VASTZETTING. Niemand heeft het recht ons in
de gevangenis op te sluiten en zonder goede reden vast te houden, of ons
uit ons land weg te sturen.
10. HET RECHT OP EEN RECHTSZAAK. Als we berecht worden, moet dit in
het openbaar gebeuren. De mensen die ons berechten, zullen zich niet
door een ander laten vertellen wat ze moeten doen.
11. WE ZIJN ALTIJD ONSCHULDIG TOT ONZE SCHULD IS BEWEZEN. Niemand
zou ergens de schuld voor moeten krijgen tot hun schuld is bewezen. Als
mensen zeggen dat we iets fout gedaan hebben, hebben wij het recht te
laten zien dat dit niet waar is.
12. HET RECHT OP PRIVACY. Niemand mag onze reputatie beschadigen.
Niemand heeft het recht ons huis binnen te komen, onze brieven te
openen of ons en onze familie lastig te vallen zonder goede reden.
13. VRIJHEID VAN BEWEGING. We hebben allemaal het recht om in ons eigen
land te reizen zoals wij dat willen.
14. H
 ET RECHT OM EEN VEILIGE WOONPLAATS TE ZOEKEN. Als we bang
zijn of slecht behandeld worden in ons eigen land, hebben we het recht te
vluchten naar een ander land dat veilig is.
15. HET RECHT OP EEN NATIONALITEIT. We hebben allemaal het recht om
bij een land te horen.
16. HUWELIJK EN FAMILIE. Iedere volwassene heeft het recht te trouwen
en een gezin te hebben als ze dat willen. Mannen en vrouwen hebben
dezelfde rechten als ze getrouwd zijn en als ze gescheiden zijn.
17. HET RECHT OP JE EIGEN SPULLEN. Iedereen heeft het recht om dingen
te bezitten of te delen. Niemand mag onze spullen afpakken zonder goede
reden.

142
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 3 VERSTERKTE GRENZEN: VAN EEN WERELD VAN NATIES
NAAR EEN WERELDWIJD KAPITALISME

2/3

Meer dan één Verklaring van de
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18. VRIJHEID VAN GEDACHTE. We hebben allemaal het recht te geloven wat
we willen, een godsdienst te hebben, of om van geloof te veranderen als
we dat willen.
19. V
 RIJHEID VAN MENINGSUITING. We hebben allemaal het recht onze
eigen mening te vormen, te zeggen wat we denken en onze ideeën te
delen met andere mensen.
20. VRIJHEID VAN VERGADERING. We hebben allemaal het recht onze
vrienden te ontmoeten en in vrede samen te werden om onze rechten te
verdedigen. Niemand kan ons dwingen lid te worden van een groep als
wij dat niet willen.
21. H
 ET RECHT OP DEMOCRATIE. We hebben allemaal het recht mee te doen
aan de overheid van ons land. Iedere volwassene zou hun eigen leiders
moeten kunnen kiezen.
22. SOCIALE ZEKERHEID. We hebben allemaal het recht op betaalbare
huizen, medicijnen, onderwijs en kinderopvang, genoeg geld om van te
leven en medische hulp als we ziek of oud zijn.
23. RECHTEN VAN ARBEIDERS. Iedere volwassene heeft het recht op
een baan, een eerlijk loon voor hun werk en om lid te worden van een
vakbond.
24. H
 ET RECHT OM TE SPELEN. We hebben allemaal het recht om te rusten
na ons werk en te ontspannen.
25. VOEDSEL EN ONDERDAK VOOR IEDEREEN. We hebben allemaal het
recht op een goed leven. Moeders en kinderen, mensen die oud zijn,
werklozen en gehandicapten, en alle anderen hebben recht op zorg.
26. HET RECHT OP ONDERWIJS. Onderwijs is een recht. De basisschool
moet gratis zijn. We moeten allemaal kunnen leren over ons eigen land
en hoe we met anderen kunnen samenwerken. Onze ouders kunnen
kiezen wat we leren.
27. AUTEURSRECHT. Auteursrecht is een speciale wet die de dingen die
iemand maakt en schrijft beschermen; anderen kunnen dit niet zonder
toestemming kopieëren. We hebben allemaal het recht op onze eigen
manier van leven en om te genieten van kunst, wetenschap en onderwijs.
28. E
 EN EERLIJKE EN VRIJE WERELD. Er moet orde zijn, zodat we allemaal
van onze rechten en vrijheid kunnen genieten in ons eigen land en in de
rest van de wereld.
29. VERANTWOORDELIJKHEID. We moeten voor elkaar zorgen en we moeten
de rechten en vrijheden van iedereen beschermen.
30. N
 IEMAND KAN ONZE MENSENRECHTEN AFPAKKEN.
Mensenrechtenorganisaties zijn het erover eens: “zestig jaar na uitgave
is de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nog steeds meer
droom dan werkelijkheid. De rechten worden in ieder deel van de wereld
geschonden” (Human Rights Violations, United for Human Rights online).

2

Lees de volgende
voorbeelden van
mensenrechtenschendingen en
schrijf dan op welke artikelen
van de Universele Verklaring
precies geschonden zijn.

A.
Er stierven meer burgers door de oorlog in Afghanistan in 2018 dan tijdens
ieder ander jaar in de geschiedenis. Het aantal burgerdoden steeg met
11% vanaf 2017 toen 3804 mensen stierven, inclusief 927 kinderen, en 7189
mensen gewond raakten, volgens data van de VN, toen zelfmoordaanslagen
dit oorlogsgebied nog verder beschadigden.”
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MEER DAN ÉÉN VERKLARING
VAN DE RECHTEN VAN DE MENS
Bron: “Al Jazeera” online, Afghanistan civilian deaths hit record high in 2018,
News / United Nation, 24 February 2019.

Mensenrechten die geschonden zijn:
B.
“Op ieder moment in 2016 waren er ongeveer 40,3 miljoen moderne slaven,
inclusief 24,9 miljoen dwangarbeiders en 15,4 mensen in een gedwongen
huwelijk. Een op de vier slachtoffers van moderne slavernij zijn kinderen.
Vrouwen en kinderen worden onevenredig zwaar getroffen door
dwangarbeid: ze zijn 99% van de slachtoffers in de commerciële
seksindustrie en 58% in andere sectoren.”
Bron: Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced
Marriage, Geneva, September 2017, in the ILO website.

Mensenrechten die geschonden zijn:
C.
“Tientallen burgers zijn om het leven gekomen bij recente bombardementen
door de Syrische overheid en Russische troepen in Noordwest-Syrië en
300.000 burgers zijn naar de Turkse grens gevlucht, volgens Syrische NGO’s
op een persconferentie in Istanbul. Meer dan tweederde van de ontheemden
hebben geen onderdak en ze zeggen dat de kampen aan de grens al twee
keer zo vol zitten als eigenlijk kan.”
Bron: Syrian NGOs warn of mass displacement in last rebel-held area, Al
Jazeera online, 01 June 2019.

Mensenrechten die geschonden zijn:

3

In 2007 werd de VN Verklaring
over de Rechten van Inheemse
Volkeren opgenomen in de
Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens.

Waarom denk je dat er speciale
aandacht voor dit onderwerp
nodig is? Lees de tekst van
de nieuwe Verklaring (te
vinden op het internet) en
vind overeenkomsten en
verschillen met de universele
mensenrechten uit de eerdere
Verklaring.

D.
“Meer dan 150 christenen in Atrauli, een stad in het Aligarhdistrict,
Uttar Pradesh, India, moesten machteloos toekijken hoe hun kerk
werd afgebroken. [...] Twee jaar geleden kreeg dominee Raju Abraham
toestemming een kerk te bouwen op ongeveer 165 vierkante meter
particuliere grond.”
Bron: Church under construction demolished by bulldozers in Uttar Pradesh,
AsiaNews.it, 11 Apr 2019.

Mensenrechten die geschonden zijn:
E.
“Meisjes van elke schoolgaande leeftijd mogen vaker niet naar school
dan jongens in Sub-Sahara-Afrika. Voor iedere 100 jongens van
bassischoolleeftijd zijn er 123 meisjes die het recht tot onderwijs ontzegd
wordt.”
Bron: One in Five Children, Adolescents and Youth is Out of School, UNESCO
2018.

Mensenrechten die geschonden zijn:
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Vrouwen werken aan duurzaamheid

VROUWEN WERKEN AAN DUURZAAMHEID
Vrouwen hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het richten van onze
blik op duurzaamheid, zowel in het verleden als in het heden.

1

2

Lees de verhalen van een aantal
vrouwelijke activisten die een
positieve bijdrage leverden aan
hun samenleving, waarbij ze
respect hadden voor het milieu
en ethische bedrijfsvoering
stimuleerden.

WANGARI MUTA MAATHAI
(1940-2011)

MILIEU
ECONOMIE
CULTUUR EN
SAMENLEVING

Zoek uit uit welk continent ze
komen en kruis aan welke
gebieden van duurzaamheid
iedere vrouw aan werkt(e).

WERELDDEEL

Keniaanse bioloog, politiek activist en milieuactivist,
winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2004. In 1977
startte zij de Green Belt Movement, een grote beweging
om aandacht te vragen voor de natuurlijke omgeving en
ontbossing. Dankzij haar inzet zijn er meer dan 51 bomen
geplant in Kenia om bodemerosie tegen te gaan.

VANDANA SHIVA
(1952)

MILIEU
ECONOMIE
CULTUUR EN
SAMENLEVING

WERELDDEEL

Indische politiek activist, die werkt aan de verduurzaming
van bedrijfsprocessen, vooral op het gebied van landbouw
en voedselproductie. Ze is de oprichter en bestuurder
van de Research Foundation for Science, Technology and
Natural Resource Policy.
Ze leidt campagnes tegen de monocultuur, de desertificatie
van vruchtbaar land, de vernietiging van biodiversiteit
door boerenbedrijven die alleen op winst gericht zijn, het
gebruik van ggo’s in de landbouw en de financiële schuld
van kleine boeren in lagelonenlanden als gevolg van de
zadenhandel van multinationale bedrijven.

MALALA YOUSAFZAI
(1997)

MILIEU
ECONOMIE
CULTUUR EN
SAMENLEVING

WERELDDEEL

Jonge Pakistaanse vrouw, winnaar van de Nobelprijs
voor de Vrede in 2014. Ze vecht al voor burgerrechten en
het recht op onderwijs in moslimlanden sinds ze 12 jaar
oud was. In 2012 werd ze onderweg van school naar huis
in het hoofd geschoten door een Talibanstrijder. Ze staat
bekend om haar toewijding aan onderwijs voor meisjes
en democratie sinds 2009, toen ze een artikel schreef over
de politieke chaos in haar stad en de scholen voor meisjes
die door de Taliban in brand gestoken werden. Haar artikel
werd gepubliceerd op de website van de BBC en werd door
heel Pakistan verspreid.
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2/2

Een wereld van naties

VROUWEN WERKEN AAN DUURZAAMHEID
JANE ADDAMS
(1860-1935)

MILIEU
ECONOMIE
CULTUUR EN
SAMENLEVING

3

WERELDDEEL

Amerikaanse pacifist en ontvanger van de Nobelprijs
voor de Vrede in 1931. Ze was een vrouwelijke denker die
opstond tegen het gebruik van geweld en het politieke en
filosofische argument dat geweld nodig was voor sociale
controle. Ze was ervan overtuigd dat er een nieuwe manier
gevonden moest worden om een respectvolle, diverse
en vreedzame samenleving op te bouwen. Ze richtte de
Women’s International League for Peace and Freedom
(WILPF) op, wiens leden in 1915 aan alle Europese leiders
vroegen een einde te maken aan de Eerste Wereldoorlog,

Schrijf een tekst waarin je uitlegt
wat het belang is van vrouwen bij
het opbouwen van een vredige
wereld, het onderhandelen tussen
mens en natuur en het rekening
houden met en respect hebben
voor iedereen.
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KAART VAN HET TRANSMISSIENETWERK. ENERGIEPIJPLEIDINGEN
WERELDWIJD. OLIE, GAS EN INTERNET

Onderzeese Optische vezelkabels
gegevensbron: TeleGeography, 2019

Oliepijpleidingen
diverse gegevensbronnen, 2019

Aardgasleidingen
diverse gegevensbronnen, 2019
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Stel je voor dat je een vogel bent die boven de Aarde vliegt in
1986 n.Chr. Je ziet ongeveer vijf miljard mensen en een aantal
daarvan stappen in een spaceshuttle die de planeet verlaat
en de Melkweg in gaat. Je bent onder de indruk; je bent van
70.000 v.Chr. tot nu al zo vaak de Aarde rondgevlogen, maar
dit is de eerste keer dat de mensen de planeet verlagen. Je
bent ook bang; naast vliegtuigen en rokende fabriekstorens
moet je ook uitkijken dat je in je rondvlucht niet tegen deze
spaceshuttles aanbotst.
De planeet is zoveel veranderd sinds je laatste vlucht dat
je hem amper herkent. Je ziet een catastrofale explosie in
Oost-Europa, waar een enorme rookpluim afkomt, industriële
gebieden bedekken veel verschillende delen van de planeet,
spoorwegen verbinden continenten, enorme mijningangen
lijken op kraters in de aarde, honderden kippen zitten in hokjes
gepropt, schepen breken door het ijs rond de Noordpool
en sommige gebieden zijn afgeschermd met muren en
prikkeldraad. Steden die je tijdens je vorige vlucht ontdekte,
zijn gegroeid, bezaaid met hoge gebouwen van glimmend
glas en miljoenen mensen die gehaast rondlopen en in auto’s
rondrijden. Je ziet iemand in een gat in de straat verdwijnen
en een paar minuten later heeft een trein haar naar een ander
stadsdeel gebracht. Je vraagt je af of er mensen onder de
grond wonen.
Stel je voor dat je een zeventienjarig meisje uit Zuid-Afrika
bent. Je familie moest onder dwang hun land verlaten, omdat
jullie zwart zijn. Volgens de wet was 92% van de grond in
jouw land van witte mensen. Je familie is naar Johannesburg
verhuist en woont in een gescheiden buurt voor zwarte
mensen; je mag niet naast witte mensen wonen of met ze
trouwen. Je hebt geen gelijke politieke rechten. Je bent in de
tijd van apartheid geboren, maar wil niet in apartheid sterven.
Je werkt in de winkel van je ouders, die het Afrikaans
Nationaal Congres steunen – de anti-apartheidspartij – en je
boycot winkels die dit doel niet steunen. Het verzet begon al
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toen apartheid aan het begin van de eeuw officieel werd, maar
in de afgelopen twee jaar hebben de groeiende opstanden
het land onbestuurbaar gemaakt. Dit was het doel van het
Afrikaans Nationaal Congres. Er overleden tienduizenden
mensen, ontelbare aantallen zwarte mensen werden
gevangengezet en mishandeld en veel eigendommen van witte
mensen werden verwoest. De eindeloze en meedogenloze
strijd tegen apartheid wierp zijn vruchten af en aan het begin
van de jaren 1990 was die strijd gewonnen.
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TIJDLIJN

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Eerste energiecrisis (oliecrisis)

De aarde warmt op met en snelheid van ongeveer 0,15° - 0,20° per decennium

Einde van de blokken, de USSR verdwijnt

Start van het open Internet (WWW)
Meerderheid van de mensen woont in steden

Wereldwijde financiële crisis
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Grensuitbreiding versnelt

EEN
OVERZICHT

Dit hoofdstuk gaat over de tijd van 1973 n.Chr. tot nu, een periode

van vijftig jaar waarin de wereld steeds kleiner werd. De hele mensheid
werd geraakt door de veranderende planeet en de mensheid had ook
een steeds grotere impact op de Aarde; deze veranderingen waren zo
groot dat ze onomkeerbaar werden. Een steeds kleinere groep mensen
kreeg een steeds grotere invloed op de planeet. In dit hoofdstuk gaan
we kijken naar deze veranderingen en de manier waarop een kleine
groep het kapitalistische systeem van alle kanten uitbuitte. In deze
periode kwamen de grenzen van het kapitalisme steeds dichterbij; het
kapitalisme kreeg steeds meer ingrijpende en gewelddadige invloed
op ons lichaam, onze relaties en de planeet.

MENSEN
VERANDEREN
DE NATUUR
Mensen veranderen de
levensvormen op Aarde

Grensuitbreiding versnelt

Mensen kregen steeds meer kennis over het lichaam en het leven
op de planeet. Door deze kennis konden er genetische modificaties
ontwikkeld worden. Genetische modificatie is een speciale vorm van
gentechnologie waarbij de genetische samenstelling van levende
organismen als dieren, planten en micro-organismen veranderd wordt.
In 1996 was Dolly het schaap het eerste dier waarvan de celkernen
gekloond werden. Door het leven op deze manier te manipuleren,
verzamelden we veel wetenschappelijke kennis, onder andere over het
behandelen van menselijke ziektes zoals bloedziektes, maar het heeft
ook veel schade aangericht aan onze lichamen en de planeet.
Aan het einde van de 20e eeuw begon de mensheid de planeet steeds
meer te veranderen en uit te buiten. Hierdoor is het hele ecologische
systeem veranderd.
Steeds meer bosland werd vervangen door akkerland. Hierdoor
werden de bossen elk jaar kleiner, vooral in tropische gebieden als
Brazilië en Afrika, en nam het aantal dier- en plantensoorten af. Het
Amazoneregenwoud, dat vaak de longen van de wereld genoemd
wordt, werd het zwaarst getroffen. De inheemse bevolking is niet
alleen hun bos verloren, maar ook hun bron van levensmiddelen en
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hun huizen. De gevolgen van ontbossing waren wereldwijd: ze hadden
gevolgen voor het klimaat op mondiale schaal. Een paar bedrijven
waren verantwoordelijk voor al deze verwoesting; ze wilden aan de
wereldwijde vraag naar hout en energie voldoen en hier flinke winst
aan maken.
Er werden ook in steeds meer delen van de wereld steeds meer
mineralen gewonnen, voor de groeiende productie van technologie:
batterijen, computers, mobiele telefoons, televisies, huishoudelijke
apparaten, etc. Naast ijzererts, koper, goud en zilver werden ook
andere mineralen als mangaan, kobalt, lithium, koper, wolfraam, zink
en platina gewonnen voor de productie van technologie.
Mineralen waren nodig voor de verschillende functies van deze
apparaten, vooral voor het opslaan van energie in batterijen. Deze
hoogwaardige toestellen werden steeds vaker gebruikt voor steeds
specifiekere doeleinden. Na de jaren 1970 werd het gebruik van
technologie wijdverspreid en was het niet langer beperkt tot de
industrie. Elektrische apparaten werden nu ook gebruikt in andere
economische sectoren zoals de dienstensector, communicatie en

GENETISCH GEMODIFICEERDE ORGANISMEN
Er zijn op dit moment ontzettend veel genetisch gemodificeerde organismen
(ggo’s). Wetenschappers hebben nog geen definitieve conclusie kunnen
trekken over de invloed van ggo’s op het milieu en de mensheid. De
meningen zijn sterk verdeeld: aan de ene kant stellen bedrijven binnen de
agribusiness en landbouwtechnici dat ggo’s de enige manier zijn om aan
de stijgende vraag naar voedsel te voldoen. Aan de andere kant bevestigen
wetenschappers, onderzoekers, artsen en milieuactivisten dat ggo’s een
bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid en voor ecosystemen.

Ga op het internet op zoek naar informatie over de onderstaande aspecten
van ggo’s en zet deze informatie op een poster.

1

WETENSCHAPPELIJKE CONCENSUS OVER VEILIGHEID GGO’S
HERBICIDE EN GGO’S
VOORDELEN / NADELEN VOOR BOEREN
GEVOLGEN VAN GGO’S OP BIODIVERSITEIT

Kijk dan naar de etiketten op het verpakte voedsel dat bij jou thuis ligt: wordt
er iets gezegd over de aanwezigheid of afwezigheid van ggo’s?
Vind jij dat fabrikanten deze informatie op het etiket moeten zetten? Schrijf je
mening op in 10 zinnen.

2
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Grensuitbreiding versnelt

EEN KAART VAN BIODIVERSITEITSVERLIES IN
ECOLOGISCHE HOTSPOTS OVER DE HELE WERELD.
(KAART AANGEPAST VAN NEWBOLD ET. AL./SCIENCE)

overschreden
nadert
veilig

Biodiversiteitshotspots, een
term voor het eerst gebruikt
door Norman Meyer in 1988, zijn
de delen van de planeet met de
grootste biodiversiteit (unieke
flora en fauna en inheemse
planten) die ernstig bedreigd
worden. Volgens een studie in
het vakblad Science (Newbold
et al./Science), waarvoor het
verlies aan biodiversiteit op
mondiale schaal onderzocht
werd, heeft 58% van de
biodiversiteitshotspots al een
kritiek punt bereikt, waardoor ze
geen stand kunnen houden.

huishoudelijk werk. Eén persoon gebruikt in hun leven veel van deze
apparaten, waardoor ontzettend veel afval ontstaat.
Fracking kwam ook steeds vaker voor. Fracking is een boortechniek
waarbij er geboord wordt door op hoge druk water te spuiten; het
wordt gebruikt om olie, aardgas, aardwarmte of water van diep onder
de grond gewonnen wordt. Bij deze techniek wordt enorm veel water
gebruikt en het vervoeren van dat water naar het boorterrein was
milieubelastend. Tijdens het boren konden ook chemicaliën vrijkomen
die het grondwater rond het boorterrein verontreinigen. Deze
chemicaliën zijn potentieel kankerverwekkend en kunnen zich via het
water naar de natuur en onze lichamen verspreiden.
Mensen hadden steeds meer invloed op de kwaliteit van het water.
Bevolkingsgroei betekende dat er steeds meer water nodig was voor
dagelijks gebruik. Huishoudelijk afvalwater is vervuilend, maar de
meeste watervervuiling ontstaat door het gebruik van chemicaliën
in de landbouw en de industrie. Fabrieken, olieraffinaderijen en
afvalverwerkingsinstallaties dumpen hun afvalwater (legaal of illegaal)
en deze chemicaliën en olie vervuilen het grondwater. Watervervuiling
ontstaat ook door de landbouw of na stormen en door afval dat vanaf
het land in het water terecht komt. Mensen hebben bijna overal water
voor nodig en dit water raakt steeds meer vervuild.
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Steden zijn de grootste bron van geluid en lichtvervuiling. Door de
groei van industrieën en steden, het verwarmen van gebouwen en de
uitstoot van uitlaatgassen wordt de atmosfeer steeds meer vervuild
door schadelijke stoffen. De grootste oorzaken van luchtvervuiling zijn
de productie van fossiele brandstoffen en de uitstoot van industrieën.
Luchtvervuiling heeft verschillende negatieve gevolgen; het beschadigd
ecosystemen, voedselgewassen en het milieu. Het wordt nu gezien
als de grootste oorzaak van schade aan de planeet en de menselijke
gezondheid.

Klimaatverandering

Water- en luchtvervuiling , ontbossing, fracking, delfstoffenwinning
en de productie en consumptie van fossiele brandstoffen hebben
een proces in gang gezet dat bekend staat als klimaatverandering.
Het verbranden van fossiele brandstoffen als steenkool en olie zorgt
voor meer koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer. Bij het verbranden
van steenkool of olie komt koolstof vrij die in de lucht mengt met
zuurstof, waardoor koolstofdioxide ontstaat. De koolstofdioxide in
de atmosfeer gedraagt zich als het dak van een broeikas en houdt
de hitte van de zon tegen. Als gevolg stijgt de temperatuur op Aarde
enorm. Deze klimaatverandering leidt tot de opwarming van de aarde:
oceanen worden warmen, ijskappen smelten, gletsjers trekken zich
terug, sneeuw smelt een daardoor stijgt de zeespiegel. De opwarming
van de aarde zorgt ook voor droogte en een drastische afname in
de beschikbare hoeveelheid drinkwater. Fundamentele ecosystemen
op de planeet gaan kapot: de Noordpool, het Amazonewoud en de
koraalriffen.
Klimaatverandering heeft verwoestende gevolgen voor de planeet
en het leven – planten, dieren en mensen. Niet alle delen van de
worden even hard getroffen; de armste gemeenschappen hebben
het veel zwaarder. In de vorige paragraaf bespraken we het verlies van
biodiversiteit en in het volgende stuk gaan we kijken naar het effect
op de mensheid. We wegen af hoe duurzaam of juist niet duurzaam de
invloed van mensen op de planeet is.

De menselijke voetafdruk

Je hebt waarschijnlijk weleens gehoord dat economische groei de
oplossing is voor armoede. In werkelijkheid heeft economische groei
een enorme impact op het milieu die het meest merkbaar is in de
armste delen van de wereld. Ongeveer 80% van de milieuschade wordt
veroorzaakt door de rijkste 25% van de wereldbevolking. Groei heeft
meestal het meeste effect op de rijkste regio’s en mensen. Dit betekent
dat economische groei niet gelijk verdeeld is en niet duurzaam is.
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De menselijke voetafdruk

We gaan naar een model kijken dat een aantal factoren berekent om
te zien hoe duurzaam we zijn: de ecologische voetafdruk. Hierdoor
kunnen we de invloed van de mens op de planeet in kaart brengen.
De factoren in dit model zijn economische welvaart, ecologische
duurzaamheid, menselijke rijkdom en het subjectieve welzijn.
De ecologische voetafdruk berekent hoeveel natuurlijke hulpbronnen
de mens verbruikt. Dit wordt uitgedrukt in mondiale hectares.
Deze mondiale hectares geven weer hoeveel vruchtbare grond –
gecultiveerd land, visgronden en brandstof – mensen verbruiken voor
wat ze consumeren. De ecologische voetafdruk van de mensheid is
tussen 1961 en 2015 bijna verdubbeld. De koolstofvoetafdruk maakt
60% uit van de totale ecologische voetafdruk van de mensheid; dit is
het snelst groeiende aspect. De koolstofvoetafdruk van de mensheid
is sinds 1961 verelfvoudigd. In 1961 bedekte de totale voetafdruk de
helft van de planeet. Aan het begin van de jaren 1960 werd hij groter
dan 100%. Op het huidige niveau van cultivering, uitbuiting, productie
en consumptie hebben we bijna twee keer meer nodig dan de Aarde
ons kan geven.
Daarnaast is de ecologische voetafdruk ontzettend ongelijk over
de wereld verdeeld. Als we rekening houden met de huidige
wereldbevolking en beschikbare middelen, hebben we 1,7 mondiale
hectares per persoon. Het gemiddelde verbruik is op dit moment
2,8 hectares per persoon. Terwijl de gemiddelde Indiër 1,2 mondiale
hectares verbruikt – 70% van de beschikbare ruimte – verbruikt iemand
uit de Verenigde Staten 8 hectares. Inwoners van de Europese Unie

DE MENSELIJKE VOETAFDRUK
Tussen 1961 en 2014 groeide de biocapaciteit van de planeet met 20%, terwijl
de ecologische voetafdruk van de mens steeg met 200%. We verbruiken
tien keer zoveel dan de Aarde ons kan geven. We hebben al vanaf 1971 een
ecologische schuld en die schuld is sindsdien exponentieel blijven groeien.
86% van de wereldbevolking woont in een land met een ecologische schuld.
Een land heeft een ecologische schuld als de inwoners meer grondstoffen
vragen dan de ecosystemen in dat land kunnen leveren. 70% van de
mensheid woont in een land met een ecologische schuld en een inkomen
onder het gemiddelde, waardoor het onwaarschijnlijk is dat ze zichzelf uit dit
ecologische gat kunnen krijgen.

Ga naar de website van het Global Footprint Network en ga op zoek naar
de Earth Overshoot Day van dit jaar: de dag waarop de mensheid heeft
opgebruikt wat de Aarde in één jaar kan produceren. Wat kan je doen om de
voetafdruk van jouw land te verkleinen?
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verbruiken gemiddeld 4,5 hectares, tweeënhalf keer de beschikbare
hoeveelheid. Als alle inwoners van de niet-Westerse wereld net zoveel
verbruikten als de mensen in het rijke Noorden, hadden we vijf extra
planeten nodig. Omdat mensen nog geen andere planeet hebben
gevonden die op de Aarde lijkt, is het onwaarschijnlijk dat we er vijf
vinden.

Machines veranderen mensen

Mensen hebben machines ontwikkeld die onze lichamen en levens
veranderd hebben. Veel technologische innovaties uit de jaren 1970
hebben grote invloed op ons gehad. Deze innovaties werden ook
steeds sneller ontwikkeld dan vroeger; een menselijke generatie maakt
nu een constante stroom van vernieuwde technologie mee.
Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, was een deel van deze
technologie erop gericht fabrieken minder afhankelijk van
arbeidskrachten te maken. Met mechanisatie en de ontwikkeling van
huishoudelijke apparaten werd dit doel bereikt. Aan het einde van de
20e eeuw hadden technologische innovaties de relatie tussen mens en
technologie veranderd; machines werden op veel manieren onderdeel
van het menselijk lichaam. Nanotechnologie, robots, personal computers
(PCs), mobiele telefoons, het internet en draadloze netwerken hebben
de grens tussen mens en machine vervaagd. Machines gaan ons aan het
hart: een pacemaker is een implanteerbaar apparaat dat het hartritme
regelmatig houdt. Machines zijn onderdeel van ons skelet en brein: er
is nu een armprothese die door onze hersengolven bestuurd wordt en
daardoor verloren motorische functies herstelt. Machines beïnvloeden
de manier waarop mensen met elkaar in contact komen en dat contact
onderhouden. Satellieten, zendmasten, kabels, antennes, elektrische
signalen – we staan constant in contact met deze machines en krachten.
Mensen zijn een soort cyborg geworden en we weten nog weinig over
de langetermijngevolgen.
Technologie is niet in ieder deel van de wereld en voor ieder deel van
de bevolking dagelijks beschikbaar. Het is niet gelijk verdeeld en niet
alle sociale groepen hebben toegang tot deze technologie. De armste
regio’s hebben zich gespecialiseerd in het monteren en produceren
van deze technologie of in het winnen van de delfstoffen die hiervoor
nodig zijn.
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Maquiladoras

DE WERELDWIJDE PRODUCTIE VAN ÉÉN HANDELSARTIKEL: NUTELLA
DUITSLAND
RUSLAND

CANADA

POLEN
TURKIJE
/hazelnoot
FRANKRIJK

NIGERIA
/cacao

CHINA
/vanilline
MALEISIË
/palmolie
BRAZILIË
/suiker
BRAZILIË
AUSTRALIË

ARGENTINIË

FERRERO GROUP (Alba, Italië)

Belangrijkste internationale leveranciers

Fabrieken

Belangrijkste verkoopkantoren

Voor de jaren 1960 kon een enkele fabriek grondstoffen omzetten tot
machines: ze produceerden eindproducten. Dit proces is nu verdeeld
in twee stappen. Sommige fabrieken importeren onderdelen uit het
buitenland en monteren dan het eindproduct. Dit proces begon in
Mexico, langs de grens met de Verenigde Staten, en deze fabrieken
heten maquiladoras. Vanaf het midden van de jaren 1960 werd dit een
populaire productiemethode in de regio. Maquiladoras importeren
en monteren onderdelen voor de export. Hier zitten twee voordelen
aan. Het eerste voordeel is dat de eigenaren van de maquiladoras
alleen belasting over de toegevoegde waarde hoefden te betalen;
dit was alleen de waarde van het eindproduct min de kosten van
de geïmporteerde onderdelen. Het tweede voordeel is dat ze van
laagbetaalde arbeidskrachten gebruik konden maken, bijna alleen maar
vrouwen.

Maquiladoras

Maquiladoras exporteren de eindproducten omdat de lokale of
nationale markt niet zoveel producten af kan nemen. Werknemers
worden niet genoeg betaald om de producten zelf te kunnen kopen.
Maquiladoras bevestigen of versterken zelfs de ondergeschikte positie
van Mexico. Het monteren van producten op deze manier heeft de
productie van goederen ook mondialer gemaakt.
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Na de jaren 1970 waren er bij de productie van een enkel product
steeds meer locaties betrokken. Het is tegenwoordig lastig te
achterhalen waar een product vandaan komt. Je kan het adres van
een productmerk opzoeken, maar kan zomaar elke stap in het
productieproces achterhalen. Als voorbeeld gaan we kijken naar een
product dat je waarschijnlijk wel kent: Nutella. De fabrikant, Ferrero, is
Italiaans, maar waar komen de ingrediënten vandaan?
Deze kaart laat zien hoe mondiaal het productieproces is. Een enkel
product wordt getransporteerd langs veel verschillende locaties en
werknemers en er zijn wetten die deze productieketen reguleren. Elke
stap in de keten is afhankelijk van de andere stappen; dit proces gaat
de hele wereld rond. Het is een mondiale productieketen.
De meeste fabrikanten met een mondiale productieketen staan
bekend om agressieve marketing en een strakke bedrijfsorganisatie.
Advocatenkantoren nemen de rol van natiestaten over als wetgevers,
waardoor de overheid steeds meer macht verloor. Particulieren
ondernemingen begonnen hun eigen bedrijf te verdedigen en werden
machtig genoeg om de overheid te omzeilen. Lage belastingen, lage
arbeidskosten en goedkope materialen worden kenmerkend voor
mondiale bedrijven.

China gaat richting het
kapitalisme

Na het overlijden van Mao in 1976, begon de leider van de Volksrepubliek
China en het hoofd van de bevolking – Deng Xiaoping – in 1978 aan een
proces van economische verandering De economische vorm die een
sociale staat karakteriseert werd deels ontmanteld en vervangen door
een markteconomie: het werd een socialistische markteconomie.
Chinese instituten werden langzaam maar zeker aangepast en
aangevuld. De eerste hervormingen vonden plaats in de landbouw,
die gedecollectiviseerd werd, en het land van de communes werd
verdeeld in particuliere percelen. Deze percelen werden verhuurd aan
families, die een deel van hun opbrengst met de commune moesten
delen. Als dit quota bereikt was, mochten ze de rest van de opbrengst
zelf houden.
Dit systeem van quota’s werd ook in de industrie toegepast.
Staatsbedrijven mochten na het bereiken van hun quota de rest van
de producten zelf verkopen en er waren zowel goederen beschikbaar
tegen overheidsprijzen als tegen marktprijzen. De economie was in
tweeën gedeeld: een deel van de goederen werd op socialistische wijze
verhandeld en een deel op kapitalistische wijze. De landbouwproductie
en de economie groeiden enorm.
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De verspreiding van voedsel

De verspreiding van voedsel

Door een stijgende vraag naar voedsel werd er ontzettend veel eten
geëxporteerd, waarbij ook steeds vaker pesticiden en meststoffen
meekwamen.
Zo werd het pesticidegebruik in India bijvoorbeeld tussen 1955 en 2005
zeventien keer zo groot, vooral vanwege het gebruik in de staat Punjab.
De Groene Revolutie verspreidde zich over de hele wereld, vooral de
armste landen. Met pesticiden en meststoffen viel kanker ook deze
gebieden binnen. De gemeenschappen die het meest afhankelijk
waren van de landbouw werden kankerhotspots en sommige dorpen
stonden officieel bekend als “dorpen met kanker”.
Meststoffen hebben ook het milieu vervuild. De enorme hoeveelheid
meststoffen die voor de intensieve landbouw gebruikt wordt, spoelt
de rivieren in, waar vooral de stikstof ervoor zorgt dat de hoeveelheid
algen en ander leven snel groeit. Door menselijk handelen krijgt het
leven in het water te veel voedingsstoffen, waardoor het te snel
groeit en alle zuurstof op maakt. Het gevolg is een dode zone zonder
zuurstof. De grootste dode zones op de planeet liggen rond de Golf
van Mexico en de Oostzee.
Door het gebruik van meststoffen was het ook makkelijker om over te
stappen op monocultuur, maar dit had rampzalige gevolgen voor de
gemeenschap en de kleine boeren. Met behulp van monocultuur werd
soja, tarwe en maïs op industriële schaal geproduceerd. Meststoffen,
pesticides en machines waren samen verantwoordelijk voor enorme
bergen granen.
Deze granen waren goedkoop voedsel voor mensen en het vee
dat mensen op het noordelijk halfrond aten. Ook dit vee zou
zich binnenkort over de wereld verspreiden. Tweederde van de
ongelofelijke voorraad graan in de Verenigde Staten en Europa werd
gebruikt als veevoer. Vlees werd steeds meer gepresenteerd als een
essentieel onderdeel van het meest voedzame dieet, waardoor de
vraag ernaar snel steeg. Het houden van vee produceert 14,5% van alle
broeikasgassen die de mensheid uitstoot. Daarnaast moest ook steeds
meer land vrijgemaakt worden om soja te produceren als veevoer, wat
ook 2% van deze uitstoot kost.
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AQUATIC DEAD ZONE

Open Oceaan Zone met laag zuurstofgehalte [2 mg/L met O2 of minder]
gegevensbron: NOAA World Ocean Data (WOA) 2013
Zone langs de kust met laag zuurstofgehalte
gegevensbron: World Resource Institute (WRI) Global Eutrophic and
Hypoxic Coastal System 2013

160
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 3 VERSTERKTE GRENZEN: VAN EEN WERELD VAN NATIES
NAAR EEN WERELDWIJD KAPITALISME

De verspreiding van afval

De verspreiding van afval

De menselijke impact op de planeet is ook goed te zien in de
hoeveelheid afval die we produceren. De massaproductie van
gebruiksvoorwerpen, de populariteit van huishoudelijke apparaten,
groeiend individueel verbruik en bevolkingsgroei zijn de grootste
oorzaken van de groeiende hoeveelheid afval op Aarde. Het grootste
deel van dit afval bestaat uit volledig of bijna volledig onafbreekbare
materialen.
Deze enorme hoeveelheid afval heeft ieder aspect van de natuur
vervuild: de grond en onder de grond, het water en de lucht. Afval
wordt legaal en illegaal verbrand en begraven. Op sommige plekken
wordt giftig afval onder landbouwgrond begraven; hierdoor ontstaan
gezondheidsproblemen en kanker. Er is een winstgevende markt rond
afvalverwerking ontstaan; particuliere bedrijven en groepen vergroten
deze winst op illegale manieren.

Rio de Janeiro, 2019. Op de
helling van de berg Dois
Irmãos de sloppenwijk
van Vidigal, aan de kust de
rijke buurten van Leblon en
Ipanema.
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De stad: sloppenwijken en
gentrificatie
Je kunt ‘s nachts een prachtig
uitzicht op de aarde hebben door
naar de website van Cities at
Night te gaan.

Bekijk de kaart op pagina 51 en
vergelijk vervolgens de grootte
van de grootste steden in 1900
met de grootste steden in 2000.

Mondiaal kapitalisme

Vanaf de jaren 1970 werden steden niet alleen steeds groter, maar ook
steeds productiever. De stad werd een fabrieksvloer.
Er ontstonden steeds meer steden op steeds meer plekken ter wereld.
Een stad blijft altijd zichtbaar door zijn licht. De lampen die onze
planeet ‘s nachts verlichten laten zien dat de grenzen tussen steden,
metropolen, regio’s en grondgebieden doorbroken zijn; alles staat
in verbinding. Het gaat hier niet alleen om de groei van een aantal
steden; dit is een verandering in het gedragspatroon van de mensheid.
Steden zogen het platteland leeg en duwden hun nieuwe inwoners
vervolgens naar de buitensteden. Aan het einde van de 20e eeuw was
er in iedere regio een metropool te vinden. De populairste steden,
met 10 tot 20 miljoen inwoners, zijn Bombay, Mexico-Stad, São Paulo,
Jakarta, Istanbul, Shanghai en Moskou, en New York, Tokio en Londen.
Mexico-Stad, São Paulo zijn steden in het binnenland, maar de rest van
de steden liggen aan de kust.
De centra van deze steden waren gepland, maar improvisatie zorgde
voor snelle groei aan de randen. De armste leden van de bevolking
verhuizen naar metropolen en gaan in sloppenwijken aan de rand van
de stad wonen. In sommige steden, zoals Rio de Janeiro, wonen deze
arme mensen in “favela’s” die met een hoge muur gescheiden worden
van de rijke buurten ernaast; deze muren zijn een symbool geworden
voor de ongelijkheid tussen de twee gebieden.
Veel steden hebben zowel verbindende als scheidende effecten.
Transportcorridors, grootschalige infrastructuur, telecommunicatie
en energienetwerken omringen welvarende gebieden en gated
communities voor de allerrijksten waar de armste mensen geen
toegang tot hebben. De dienstensector en entertainmentopties
hebben veel steden nieuw leven ingeblazen. Sommige steden in de
Verenigde Staten en West-Europa hebben een proces van gentrificatie
doorgemaakt. Dit betekent dat er geïnvesteerd is in het renoveren van
een buurt die lang niet opgeknapt is. Gentrificatie zorgt voor hogere
huurprijzen, waardoor inwoners met een lager inkomen moeten
verhuizen; daarna verhuizen mensen met meer geld, vaak witte
mensen, naar deze buurten.
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De verspreiding van kennis

De verspreiding van Kennis

In de jaren 1970 kregen steeds meer mensen toegang tot onderwijs,
vanwege sociale bewegingen over de hele wereld, vooral na 1968.
Hoger onderwijs is in veel landen een winstgevende markt geworden.
Onderwijs is duur en papers publiceren kost ook een hoop, waardoor
de verspreiding van kennis een winstgevende aangelegenheid is
geworden. Vanaf de jaren 1990 is communicatie ook een van de meest
winstgevende industrieën. Mensen houden nu contact via sociale
netwerken van bedrijven die onze data gebruiken om winst te maken.
Data uit deze netwerken wordt geanalyseerd: bedrijven als Facebook
en de meeste websites die je dagelijks gebruikt, verzamelen data uit
jouw online gedrag en weten hierdoor wat voor producten ze aan je
kunnen adverteren. Kennis, relaties en sociale verbondenheid zijn door
kapitalisten getransformeerd in winstgevende processen.
Productie blijft niet langer beperkt tot fabrieken. Er kan geld verdiend
worden aan elk aspect van de samenleving, zo ook onze relaties,
communicatie en kennis.
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DE CHINESE DRIEKLOVENDAM
De Drieklovendam is een voorbeeld van de manier waarop mensen aan
het einde van de 20e eeuw de natuur begonnen uit te buiten, waardoor
ecosystemen voorgoed veranderden. De Dam werd gebouwd tussen 1994
en 2009 in de provincie Hubei. Het is de grootste hydro-elektrische dam ter
wereld en een symbool van de Chinese macht.

1

Lees de tekst hiernaast over
de reden waarom de Chinese
overheid deze dam bouwde en
teken dan een kolom met vier
tabellen waarin je de informatie
uit de tekst verwerkt.

2

Beantwoord de vragen naast de
kaart en de foto’s.

“De Chinese overheid had drie doelen voor ogen met het
Drieklovendamproject:
1. Overstromingsbeheer: De Jangtsekiang is door de eeuwen heen
regelmatig overstroomd, waarbij duizenden mensen stierven en er
voor miljoenen aan schade veroorzaakt werd. De dam beperkt de
verwoestingskracht van overstromingen, omdat het een opvangcapaciteit
heeft van 22,15 miljard kubieke meter.
2. Stroomopwekking: Met hydro-elektrische stroomopwekking zal
China minder afhankelijk zijn van steenkool, waardoor ze ook minder
broeikasgassen uitstoten. De Drieklovendam zal ongeveer 84,6 miljard
kilowatturen schone energie per jaar produceren.
3. Navigatie: De dam en het reservoir zijn erop gebouwd schepen door te
laten, waardoor grote schepen voor het eerst stroomopwaarts en -afwaarts
kunnen reizen. Schepen kunnen hun goederen nu vanuit Chongquing
helemaal naar de zee bij Shanghai vervoeren.
4. Toerisme: Omdat de Drieklovendam de grootste hydro-elektrische dam ter
wereld is, zal hij waarschijnlijk een populaire toeristenbestemming worden
voor China.”
Bron: The Three Gorges Dam Project website, Mount Holyoke College, USA

0 Km

A.
Hoe lang (ongeveer) is de rivier
vanaf de Drieklovendam tot hij
de zee bereikt?

500 Km
Nanjing
Shanghai

DRIEKLOVENDAM

Wuhan

Chongqing

B.
Welke steden liggen
stroomafwaarts vanaf de
Drieklovendam? Zoek de
bevolkingsgrootte van deze
steden op.
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De Chinese Drieklovendam

DE CHINESE DRIEKLOVENDAM

C.
Welk satellietbeeld komt uit
1987 en welk beeld komt uit
2006? Waar zie je dat aan?

De Drieklovendam genereert schone energie door waterkracht, maar
beschadigt ook de natuurlijke omgeving, op manieren die niet altijd te
repareren zijn. De dam en de reservoirs hebben zowel stroomopwaarts als
stroomafwaarts negatieve gevolgen.

Onderzoek uit 2005 door wetenschappers van Mount Holyoke College in de VS
voorspelde al enige negatieve gevolgen van de Drieklovendam. Helaas zijn de
meeste van deze voorspellingen uitgekomen. Lees de korte omschrijvingen
van deze negatieve impact in de linkerkolom en verbind ze dan aan de lange
omschrijvingen aan de rechterkant.

3

LANGE OMSCHRIJVING

KORTE OMSCHRIJVING

(Bron: The Three Gorges Dam Project website, Mount Holyoke College, USA)

Er leven 300 soorten vis in de Jangtsekiang. De dam zal een barrière
vormen in de rivier, waardoor deze soorten worden tegengehouden. Vissen
kunnen niet langer stroomopwaarts reizen om te paaien, dus de soorten
zullen in aantal afnemen. Andere soorten die hierdoor beïnvloed worden
zijn de Chinese vlagdolfijn, de Chinese steur, de Noord-Indochinese tijger,
de Chinese alligator, de Siberische kraanvogel en de reuzenpanda.

SLECHTE WATERKWALITEIT
EN VERVUILING

BEDREIGDE DIERSOORTEN IN
DE OMGEVING

Dorpen en bossen in het gebied dat onder water komt te staan, moeten
vernietigd en verwijderd worden om de rivier bevaarbaar te maken. Het
verlies van bossen en akkers zal leiden tot erosie en de ophoping van
sediment in de rivier en het reservoir. Dit zou het risico op overstroming
stroomopwaarts kunnen verhogen. Sediment en slib bevat grondstoffen
die essentieel zijn voor de landbouw. Als dit sediment in het reservoir
achterblijft, kunnen ze het landbouwgrond stroomafwaarts niet bereiken.
Dit kan het land minder vruchtbaar maken.

MINDER VRUCHTBARE
GROND EN EROSIE

KANS OP AARDBEVINGEN
EN AARDVERSCHUIVINGEN
IN DE OMGEVING

Het wegruimen van dorpen zorgt daarnaast ook voor vervuiling. De
Jangtsekiang wordt al vervuild door het vervoer van steenkool, zure
regen, en andere zaken, omdat deze rivier een centrale rol speelt in de
Chinese industrie. De platgelegde dorpen met hun vuilnis zullen onder
water komen te staan, waardoor de rivier vuiler wordt. […] Water stroomt
langzamer in het reservoir en er is reden tot zorg dat het vuil achterblijft
en de waterkwaliteit verslechterd.

SLECHTE
LEVENSOMSTANDIGHEDEN
VOOR EVACUÉS EN VERLIES
VAN CULTUREEL ERFGOED

Naar schatting zullen 140 steden en ongeveer 1000 dorpen […] plaats
moeten maken voor dit reservoir. […] Er zullen cultureel en archeologisch
belangrijke plaatsen verloren gaan als het reservoir zijn volledige capaciteit
bereikt. Deze plaatsen hebben waarde, omdat ze de geschiedenis van het
land bevatten. Een aantal plaatsen hebben ook religieuze waarde.
De bouw van de dam en het bijbehorende reservoir heeft zowel
stroomopwaarts als stroomafwaarts grote gevolgen. Het
beïnvloedt de waterkwaliteit en kan de kans op aardbevingen en
aardverschuivingen in het gebied vergroten.
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Mondiaal kapitalisme

DE CHINESE DRIEKLOVENDAM

Ga op het internet op zoek
naar meer informatie over de
negatieve en positieve gevolgen
van de Drieklovendam. Teken
vervolgens een diagram zoals
die hiernaast, waarbij je alle
gevolgen voor de samenleving
en het milieu aan elkaar
koppelt. Omdat deze elementen
allemaal afhankelijk van elkaar
zijn binnen een systeem, zijn ze
aan elkaar verbonden.

DE DRIEKLOVENDAM

Schrijf vervolgens een kort
essay waarin je beschrijft hoe
de verhouding tussen mens en
natuur volgens jou in elkaar zou
moeten zitten.
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De Overschrijdingsdag

DE OVERSCHRIJDINGSDAG
De overschrijdingsdag van een land is de dag waarop Earth Overshoot Day
zou vallen als de hele mensheid evenveel zou verbruiken als de mensen in
dit land. Niet ieder land heeft een overschrijdingsdag. Landen hebben alleen
een overschrijdingsdag als de ecologische voetafdruk per persoon groter
is dan de mondiale biocapaciteit (1,63 mondiale hectare). Landen waarin
de mensen minder verbruiken dan de Aarde kan produceren, hebben geen
overschrijdingsdag en staan daarom niet in de grafiek hieronder.

Kijk naar de grafiek en maak dan de opdrachten.
Zoek de Overshoot Day van jouw land op.
Zoek het land op met de vroegste Overshoot Day en het land waarvan de
overschrijdingsdag het laatst in het jaar plaatsvindt. Ga op het internet op
zoek naar economische en politieke redenen voor het verschil tussen deze
twee landen.
Vergelijk jouw eigen levensstijl met die van de mensen in het land waar de
overschrijdingsdag het dichts bij 31 December valt. Hoe kan jij jouw manier
van leven aanpassen zodat de overschrijdingsdag van jouw land later in het
jaar zal vallen?

1
2
3
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DE MONDIALE BASISPRODUCTKETEN
Hoeveel dingen raak jij iedere dag aan?

Maak op papier een tabel zoals degene hiernaast en vul hem in. Iedere keer
dat je iets oppakt, aanraakt of gebruikt, schrijf je op uit welk land dit product
vandaan komt.
Teken dan een pijl op de kaart hieronder vanuit jouw land (waar het product
gekocht is) naar het land waar het gemaakt is. Als laatste schrijf je op met
welke vervoersmiddelen jij denkt dat deze producten naar jouw winkel
gebracht zijn en de vervuiling die hierbij geproduceerd werd.

1

UUR VAN
DE DAG

PRODUCT
(KOOPWAAR)

LAND WAAR HET IS
GEPRODUCEEERD

SOORTEN TRANSPORT
EN VERVUILING

Bespreek nu de volgende vragen met je klasgenoten.
A. Uit hoeveel verschillende landen kwamen de producten die jij aangeraakt
hebt? Schrijf het aantal hier op:

2

B. Hoeveel beïnvloeden deze producten het milieu? Is dit veel of weinig?
C. Denk je dat je deze producten opnieuw gaat kopen, nu je weet wat ze met
het milieu doen? Zijn er vergelijkbare, maar minder schadelijke producten te
koop?
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Het gevecht tegen de plasticsoep

HET GEVECHT TEGEN DE PLASTICSOEP
Er komt ieder jaar meer dan 8 miljard kilo plasticafval in onze oceanen
terecht. Al dit plastic dat in de oceanen drijft gaat uiteindelijk door twee
processen heen: het breekt af tot kleine deeltjes en die deeltjes hopen zich
op tot grote massa’s, die op soep lijken. Uiteindelijk kunnen deze massa’s
uitgroeien tot enorme plasticeilanden. De zogenaamde plasticsoep en
plasticeilanden zijn een grote bedreiging voor de ecosystemen en het leven
op Aarde.

1

2

3

4

5

Zoek een filmpje op getiteld “The Majestic Plastic Bag – A Mockumentary”.
Het filmpje is in het Engels, maar er zijn versies met ondertiteling in
verschillende talen beschikbaar.
Bekijk het filmpje in groepjes van drie en beantwoord dan samen de vragen
(neem aantekeningen op papier tijdens het kijken).
A. Welk filmgenre wordt er in dit filmpje nagedaan en waarom, denk je?
B. Wie is de hoofdpersoon van de film?
C. Wat voor “persoonlijke kwaliteiten” heeft de film?
D. Waar begint de reis van de hoofdrolspeler?
E. Kan de hoofdrolspeler zelf de reis bepalen? Zo nee, wie of wat bepaalt
dan de route?
F. Waar komt de hoofdrolspeler uiteindelijk terecht?
G. Welke woorden verschijnen er aan het einde en waarom denk je dat die
belangrijk zijn?
De onderstaande kaart is
getekend vanuit het perspectief
van een zeedier dat door alle
oceanen kan zwemmen alsof
het een aaneengesloten plas
water is. Wat betekenen de
blauwe en rode lijnen? Hoe is
dit gerelateerd aan het verhaal
van onze majestueuze plastic
zak?
Ontwerp een vervolg op het
filmpje dat jullie gezien hebben.
Waar komen de plasticdeeltjes
in de grote eilanden terecht?
Probeer een dag te leven
zonder plastic. Beschrijf je
gevoelens en de problemen die
je tegenkwam.
Maak groepjes van drie en kijk
samen naar de website van
de Plastic Soup Foundation.
Verzamel informatie over
dit onderwerp en maak dan
een poster waarop je de
verschillende aspecten van dit
probleem uitlegt. Haal inspiratie
uit de ideeën op de website, zet
een project op om plasticafval te
verminderen en kom in actie!
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MENSEN IN
BEWEGING
Tussen het begin en het einde van de 20e eeuw groeide de
wereldbevolking van 1,6 tot 6,2 miljard. In andere woorden: de
wereldbevolking verviervoudigde. De groei begon aan het begin van
de 21e eeuw af te nemen, maar we verwachten in 2020 de 8 miljard te
bereiken en in 2050 bijna 10 miljard. Kindersterfte is zover afgenomen
dat mensen op de meeste plekken ter wereld kunnen verwachten dat
hun kinderen zullen opgroeien. Ondanks acute gezondheidsproblemen
in veel samenlevingen, is het sterftecijfer bijna overal omlaaggegaan.
Het percentage oudere mensen is enorm gestegen. De wereldbevolking
is groter en ouder dan ooit.

Bevolkingsgroei

HIV DATA
WERELD
37,9 miljoen mensen met hiv/
aids in 2018
36,2 miljoen waren volwassenen
1,7 miljoen waren kinderen
(jonger dan 15 jaar oud)
Bron: HIV.gov Website

Elke regio heeft bijgedragen aan deze groei, maar niet allemaal op
dezelfde manier. De bevolking in Azië steeg maar iets harder dan
het wereldwijde gemiddelde, terwijl Amerika en Afrika veel harder
groeide; de Afrikaanse bevolking werd meer dan zes keer groter in de
afgelopen eeuw. In 2020 zal een kwart van de wereldbevolking op het
Afrikaanse continent wonen. De Europese bevolking, in tegenstelling,
groeide maar met minder dan 90%. Hierdoor ontstond uiteraard een
nieuwe verhouding tussen de continenten. In 1900 waren er meer
Europeanen dan Afrikanen en Amerikanen, maar tegen het einde van
de eeuw waren ze duidelijk in de minderheid.
Hongersnoden hadden minder dramatische gevolgen na de jaren
1970, terwijl ondervoeding en ondrinkbaar water, net als HIV,
grote doodsoorzaken werden. HIV is een afkorting van human
immunodeficiency virus; het valt een specifiek soort cel in het
immuunsysteem van het lichaam aan. Dit maakt het moeilijker voor
het lichaam om tegen infecties en andere ziektes te vechten.
In de jaren 1970 werd mondiale migratie mogelijk. Dit kwam vooral
door verbeterde transportatiemogelijkheden, waardoor mensen zich
sneller over grotere afstanden konden verplaatsen. De groeiende
beschikbaarheid van treinen en goedkope vluchten maakten deze
verbindingen betaalbaarder. Een groot deel van de wereldbevolking
reist nu regelmatig en duizenden vliegtuigen vliegen dagelijks de
planeet rond. Er is echter nog steeds een groot deel van de bevolking
die geen toegang heeft tot deze mobiliteit en de meeste mensen
kunnen niet zomaar reizen voor hun plezier.

Migraties
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Bevolkingsdichtheid in 2015

BEVOLKINGSDICHTHEID PER VIERKANTE KILOMETER IN 2015

0

25.400

Bevolkingsdichtheid per vierkante kilometer in 2015

Gegevensbron: Gridded population of the World (GPW), NASA-SEDAC (Socioeconomic Data and Application Center), 2000
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WIJZIGING VAN NATUURLIJKE LEEFOMGEVINGEN EN GEBIEDEN DIE HET MEEST
BLOOTGESTELD WORDEN AAN KLIMAATMIGRATIES, 2005 (AANGEPAST VAN DE VN)

Arctische gebieden kwetsbaar voor
het smelten van ijs en permafrost
Gebieden blootgesteld aan
woestijnvorming en droogte

Gebieden blootgesteld aan orkanen

Seizoensarbeid komt steeds vaker voor en steeds meer mensen
verhuizen korte tijd voor een baan, vooral van het zuidelijk halfrond
naar het noorden. In de meest geïndustrialiseerde, concurrerende en
productieve landbouwsectoren in het Westen werken ontzettend veel
migranten als landarbeider. Deze migranten krijgen weinig betaald en
werken onder slechte omstandigheden, waardoor het land waarvoor
ze werken de winst opstrijkt. Landen waar migranten een essentieel
aandeel aan het landbouwpersoneel leveren zijn onder andere de
Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Italië, Spanje, Israël,
Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. Arbeidsmobiliteit staat onder steeds
strenger toezicht van bedrijven en immigratiewetten die een specifiek
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De oliecrisis van 1973

visum verplicht stellen. Met een werkvisum kunnen migranten niet in
hun land van bestemming blijven wonen en blijft hun bewegingsvrijheid
vaak beperkt tot de provincie waarin ze werken. De overheid wil
vaak alleen dat deze migranten werk leveren, zonder dat ze hoeven
investeren in integratie.
De opwarming van de aarde en klimaatverandering hebben ook invloed
op mondiale migratiepatronen. Klimaatvluchtelingen zijn migranten
die moesten vluchten door plotselinge of langzame veranderingen
aan hun natuurlijke omgeving die veroorzaakt worden door ten minste
een van deze aspecten van klimaatverandering: stijgende zeespiegels,
extreem weer en droogte of waterschaarste. Omdat klimaat inherent
mondiaal is, verwacht men dat het aantal klimaatvluchtelingen blijft
stijgen tenzij we ingrijpende maatregelen treffen.

De oliecrisis van 1973

De Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) is een
internationale organisatie van de grootste olie-exporteerders. Deze
landen produceren bijna de helft van alle olie ter wereld en hebben
meer dan 80% van de wereldwijde olievoorraad in bezit. In 1973
kondigde de OPEC aan dat er 70% meer belasting betaald moest gaan
worden over de olieproductie. Hierdoor stegen de olieprijzen over de
hele wereld enorm, en doordat olie duurder werd, steeg ook de prijs
van andere producten. Deze kettingreactie geeft weer hoe kwetsbaar
de wereld is door onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
De OPEC-landen werden ontzettend rijk; het geld dat zij verdienden
werd oliedollars genoemd. Vervolgens leenden de OPEC-landen dit
geld tegen lage rentes aan de landen die olie importeerden. In de
tien jaar daarna verdrievoudigde die rente. Omdat ze hun leningen
niet meer af konden betalen, gingen de lenende landen – vooral die
in het zuidelijk halfrond – naar het Internationaal Monetair Fonds
en de Wereldbank. Deze twee instituten werden aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog opgezet om besparingsmaatregelen en
overheidsleningen te beheren. Door de oliecrisis van 1973 werden
sommige landen ontzettend rijk en ontwikkelden de armste landen
hoge schulden. Schuld werd een middel om de afhankelijke positie van
armere landen in de wereldeconomie te garanderen.
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AMERIKAANSE MILITAIRE BASES WERELDWIJD

onbevestigde
Coöperatieve beveiligingslocatie
van Amerikaanse militaire
faciliteiten wereldwijd

Coöperatieve beveiligingslocatie
van Amerikaanse militaire
faciliteiten wereldwijd
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De mondiale uitbreiding
van de Verenigde Staten

Je kan een beeld vormen van
de enorme aantallen militairen
uit de VS die wereldwijd ingezet
worden door online op zoek
te gaan naar een lijst van
Amerikaanse militaire bases en
door de kaart op de volgende
pagina te bekijken. Zijn er
in jouw land of buurlanden
permanent Amerikaanse
troepen? Welke gevolgen
zou dit kunnen hebben voor
jouw overheid? Vind op het
internet een recente kaart
van Amerikaanse militaire
installaties. Waar bevinden zich
de meeste en waarom daar?

Een einde aan de blokken

De uitbreiding van het kapitalisme ging ook samen met de militaire
uitbreiding van de Verenigde Staten. Ze gebruikten verschillende
strategieën op verschillende plaatsen: militaire interventie leidde soms
tot oorlog, maar in andere gebieden werkte de VS in het geheim. Als
we kijken naar de verspreiding van de militaire macht van de Verenigde
Staten, krijgen we een beeld van hoeveel controle ze hebben over
verschillende werelddelen en hoeveel ze in vergelijking tot andere
landen uitgeven aan hun militair budget.
De VS voerde geheime operaties uit om staatsgrepen te steunen,
socialistische overheden te boycotten en troepen van fascistische en
rechtse overheden in Latijns-Amerika te trainen. De meeste van deze
interventies vonden plaats in Latijns-Amerika. Zo was er bijvoorbeeld
Operation Condor: een politieke onderdrukkingsoperatie waarbij
tegenstanders van dictatoren in Zuid-Amerika gevangengenomen
en gemarteld werden. Dit vond plaats vanaf het einde van de jaren
1960 tot 1989 en werd gepland door de Verenigde Staten, Argentinië,
Bolivia, Brazilië, Chili, Paraguay en Uruguay. Het project vormde ook een
netwerk tussen deze overheden en Amerikaanse inlichtingendiensten,
omdat ze samen moesten werken om politieke vluchtelingen in
beide Amerikaanse continenten moesten vinden en doden. Omdat
de operatie in het geheim uitgevoerd werd door Amerikaanse
inlichtingendiensten, is het aantal doden niet precies bekend, maar het
waren er minstens 60.000.
De Verenigde Staten deed dit zowel om de overheden van hun
bondgenoten te beschermen als om het kapitalisme te stimuleren. Elke
vorm van steun voor het socialisme of communisme werd ontmoedigd.
De Verenigde Staten greep in de jaren 1990 nog meer in, door het
Arabische Schiereiland en Afrika in permanente oorlogsgebieden te
veranderen.

Een einde aan de blokken

De uitbreiding van de Verenigde Staten en de groei van het mondiaal
kapitalisme zette vanaf de jaren 1970 meer druk op niet-kapitalistische
economieën. De socialistische economie van de Sovjet-Unie werd
steeds meer aan het wankelen gebracht door het kapitalisme, waardoor
ze steeds meer productieoverschotten gingen produceren om te
exporteren naar rijkere gebieden. De strakke economische planning,
het politieke systeem en de sociale controle die de USSR uitoefende,
kon op steeds meer interne tegenstand rekenen. Tussen 1989 en 1991
stortte de USSR in en werd hij vervangen door politiek onafhankelijke
natiestaten. Rusland bleef een grote politieke en economische macht,
maar deed dit binnen de grenzen van het kapitalisme.
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De wereld werd steeds meer verbonden, maar ook meer gescheiden
door bewaakte landsgrenzen. Deze landsgrenzen namen nieuwe
vormen aan die gericht waren op het scheiden van bevolkingsgroepen
en het buitensluiten van bepaalde mensen uit bepaalde landen. We
gaan naar drie voorbeelden kijken.
Het eerste voorbeeld is de grens tussen Mexico en de Verenigde
Staten, die in de VS de Tortilla Wall genoemd wordt. Hoewel de grens
tussen deze landen al vanaf het midden van de 19e eeuw bestond,
werd hij steeds meer verdedigd en door het leger bewaakt. Vanaf
het einde van de jaren 1970 begon de Verenigde Staten militaire
tactieken uit de Vietnamoorlog aan de Mexicaanse grens toe te
passen. De grens werd een muur met prikkeldraad en daarna werden
hekken, beveiligingscamera’s, helikopters en patrouilles toegevoegd
langs het grootste deel van de grens om migratie te voorkomen.
Tegenwoordig staan er interneringskampen langs de grens, die ook
concentratiekampen genoemd kunnen worden; hier worden LatijnsAmerikaanse migranten opgesloten die de grens over wilden steken.
Het tweede voorbeeld is het conflict tussen Israël en Palestina. Aan het
einde van de jaren 1970 begon Israël het Palestijnse grondgebied binnen
te vallen, met steun van de Verenigde Staten, en Arabische Palestijnen
uit hun land te zetten. Hierdoor ontstond een gefragmenteerde
Palestijnse staat die lijkt op een archipel, met bewaakte grenzen die de
bewegingsvrijheid van het Palestijnse volk beperken.
Vanaf het begin van de 20e eeuw wordt Europa ook wel Fort Europa
genoemd, omdat er steeds meer wetten opgezet worden tegen
migranten die de Europese Unie binnen willen komen. Er zijn ‘hotspots’
aangewezen die vluchtelingen en migranten aan de rand van de Unie
moeten tegenhouden, zoals Griekenland, en prikkeldraadmuren in
Hongarije die migranten buiten Europa moeten houden.
Door deze grenzen kan de bewegingsvrijheid van mensen beperkt
worden en kunnen migranten voor onbepaalde tijd worden
vastgehouden. Terwijl menselijke mobiliteit steeds meer beperkt
wordt, ontstaan ook steeds meer regionale handelsnetwerken om
goederen te verspreiden.
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De Noord-Amerikaanse
Handelsovereenkomst
(NAFTA)

De verspreiding van
schulden in Argentinië

We laten een voorbeeld zien om de functie van regionale
handelsnetwerken uit te leggen. In 1994 creëerde NAFTA een gedeelde
markt tussen Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Dit is een van de
grootste vrijhandelszones ter wereld. Deze overeenkomst maakt het
makkelijker om te handelen met of investeren in bedrijven binnen die
drie landen. De “vrijheid” in deze vrijhandel komt van het feit dat er
geen invoerrechten betaald hoeven worden.
NAFTA had negatieve gevolgen voor Mexicaanse boeren, arbeiders en
de natuurlijke omgeving. De prijs van basisgoederen steeg enorm in
Mexico en ze werden afhankelijk van import uit de Verenigde Staten:
de maïsimport steeg van 8% naar 40% en de import van tarwe, katoen
en rijst steeg met meer dan 70%.
NAFTA was schadelijk voor het milieu in Mexico. Genetisch
gemodificeerde zaden kwamen op de Mexicaanse markt en vervingen
de lokale zaden, waardoor Mexico nog afhankelijker werd van de
Verenigde Staten, die de zaden verkocht. De landbouweconomie van
Mexico stortte in en opstanden kwamen op door het hele land. Boeren
werden ontheemd en voegden zich bij de Mexicaanse migratiestroom
naar het noorden. De overeenkomst was vooral in het voordeel van
de VS, terwijl Mexico in een ondergeschikte en afhankelijke positie
terecht kwam.

De verspreiding van
schulden in Argentinië

Zoals eerder genoemd, verspreidde het kapitalisme zich vanaf de jaren
1970 door staatsschulden tegen hoge rente af te betalen. Geld lenen
werd een manier om nog meer winst uit het mondiale Zuiden te knijpen.
Als je geld leent, moet je dit met rente terugbetalen. Uiteindelijk kost
dit veel meer dan de lening zelf. De IMF en de Wereldbank leenden
krediet aan veel landen, die dit gebruikten om hun industrie en
technologie verder te ontwikkelen.
Aan deze leningen zaten hoge rentepercentages verbonden, waardoor
de lenende landen in een afhankelijke positie terecht kwamen. Een van
die landen was Argentinië, waar de economie in 2001 instortte. Door
de groeiende schulden trokken grote investeerders zich terug uit de
Argentijnse banken, waarna de overheid een limiet instelde op hoeveel
geld de inwoners konden pinnen.
Er brak door het hele land sociale onrust uit. Er vonden opstanden en
rellen plaats en protesteerders trokken de straat op met het motto
“Que se vayan todos!” (Ze moeten allemaal gaan!) De Argentijnse elite
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en de overheid maakten zich schuldig aan het witwassen van geld en
corruptie en de Argentijnse overeenkomsten met het IMF vergrootten
de schulden en de ongelijkheid nog meer.
De verspreiding van
logistiek

Logistiek is de
synchronisatie en het
beheer van de stroom van
entiteiten (grondstoffen,
mensen, informatie) tussen
het punt van oorsprong en
het punt van consumptie.

Logistiek verwijst naar de beweging van handelsgoederen en mensen.
Het heeft zijn geschiedenis in de mobiliteit van troepen die zich
moesten verplaatsen tijdens oorlogen en daarbij bepaalde goederen
moesten vervoeren: wapens, tenten, voedsel, etc. Aan het einde
van de 20e eeuw werd logistiek een essentieel onderdeel van de
productieketen van het kapitalisme. We zullen twee voorbeelden
geven:
Een aantal bekende bedrijven regelen de levering van goederen via
een digitaal platform waarbij producten van andere bedrijven aan
individuele klanten worden doorverkocht. Ze verzamelen deze
goederen in warenhuizen, waar werknemers de producten sorteren,
verzamelen en opsturen naar individuele klanten.
Andere bedrijven leveren bezorgdiensten voor restaurants aan
individuele klanten via een digitaal platform. Ze huren bezorgers in
tegen lage lonen en zonder rechten, die het voedsel bezorgen. Deze
bedrijven beheren hun werknemers via hun digitale platformen.
Op deze manier kunnen bedrijven exclusief de winst opstrijken uit het
bewegen van producten die ze zelf niet produceren.

De financiële crisis
van 2008

Aan het begin van de jaren 2000 maakten steeds meer mensen
schulden in de hoop hun leven te verbeteren. Mensen kochten allerlei
handelswaren met geleend geld: vooral auto’s, tv’s en huizen.
In de Verenigde Staten verstrekten banken leningen tegen zeer lage
rentes aan mensen die een eigen huis wilden kopen. De vraag naar
huisvesting werd in een winstgevende markt omgezet. Er werd niet
alleen winst gemaakt op de rente, maar ook op de hypotheken zelf.
Banken verkochten deze hypotheken aan andere investeerden. Omdat
hier een hoop winst te halen viel, eisten investeerders steeds meer
hypotheken. De armste leden van de bevolking – vooral zwarte en
Latinogemeenschappen – kregen het stempeltje “risicovol” op hun
hypotheek. Winst werd gegarandeerd door de kredietbeoordelaars
die deze stempeltjes uitdeelden; deze organisaties bepaalden
welke investeringen veilig en winstgevend waren en welke niet. De
huizenmarkt groeide en de huizenprijzen stegen mee.
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Kapitalisme verandert de planeet

Risicovolle hypotheken begonnen met een lage rente, maar die rente
werd steeds hoger tot de armste schuldenaren deze niet meer konden
betalen. Als ze hun lening niet terug konden betalen, pleegden ze
wanbetaling. De banken namen de bezittingen en huizen in beslag van
de mensen die hun schulden niet af konden betalen.

Speculatie is de aanschaf
van een goed (een
handelsartikel, goederen,
of vastgoed) met de
verwachting dat de waarde
binnenkort zal toenemen.
In de financiële wereld
slaat dit woord op het
uitvoeren van een financiële
transactie met een groot
risico op verlies, maar ook
een kans op enorme winst.
Het is een poging maximaal
voordeel te halen uit
marktschommelingen.

Kapitalisme verandert de
planeet

Vervolgens konden de banken deze huizen echter niet verkopen,
omdat de prijzen door het lage rentepercentage omhooggeschoten
waren. Grote investeerders als de Lehmanbroers verklaarden zich
failliet en vroegen om staatshulp.
Omdat er nu via computers 24 uur per dag met de hele wereld
gehandeld kon worden, werd deze kapitalistische crisis vanuit de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk razendsnel verspreid naar
de banken en handelsmarkten van de rest van de wereld. Het werd
meteen een mondiale crisis.
De crisis naar aanleiding van deze risicovolle hypotheken bevestigde
echter alleen maar de privileges van de economische sector en de
rijkste mensen ter wereld. Het verlies van de banken veroorzaakt
door speculatie werd door de overheid terugbetaald. Hierna werden
bezuinigingsmaatregelen ingezet die de verzorgingsstaat beperkten
en de belasting voor de gewone burger verhoogden, zodat de banken
boven water bleven en niet samen met het kapitalisme kopje onder
gingen.
In het midden van de jaren 1970 gooide het kapitalisme een andere
wereldwijde verandering in een stroomversnelling. De hele planeet
en de mensheid werden onderdeel van een grote markt. Dit was de
kapitalistische reactie op de uitbreidende verzorgingsstaat en de
rechten die sociale bewegingen in de jaren 1960 behaald hadden.
In de jaren 1980 begonnen overheden de macht te verschuiven van
mondiale instituten als het IMF en de Wereldbank naar internationale
organisaties als de Groep van Acht of G8. Als de overheid het recht
had te bemiddelen tussen het kapitalisme en het volk, werd deze
rol ondergeschikt aan en overgenomen door deze internationale
organisaties. Deze instituten waren opgezet om de economie te
herstructureren, meer mogelijkheden voor productie en winst te
creëren en de uitbreiding van het kapitalisme binnen de wet te
reguleren.
Tegelijkertijd zorgde een grote golf van privatisering en de ontmanteling
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van staatsondernemingen en -organisaties ervoor dat de economie
en het dagelijks leven in de meeste landen enorm veranderde.
Gemeentegoederen – natuur, welzijnszorg, onderwijs – werden
steeds verder afgebroken. Het kapitalisme verspreidde zich steeds
verder en sneller. Elk aspect van het leven werd erdoor beïnvloed:
de verzorgingsstaat, private en overheidsondernemingen, menselijke
kennis en relaties, en al het leven op aarde. Iedere menselijke handeling
werd een mogelijke bron van winst voor bedrijven.
Tegelijkertijd groeide de ongelijkheid tot ongehoorde hoogtes en
was het verschil tussen arm en rijk groter dan ooit tevoren. Sociale
organisaties en andere tegenstand tegen deze gewelddadige
herstructurering werden onderdrukt en gestigmatiseerd.

BBP per hoofd van de bevolking, 1960 - 2017 (2010 USD)
(aangepast van Wereldbank)
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Transmissienetwerk.
Overzicht van pijpleidingen.

TRANSMISSIENETWERK. OVERZICHT VAN PIJPLEIDINGEN:
ELEKTRICITEIT, OLIE, GAS EN INTERNET

Onderzeese optische vezelkabels
gegevensbron: TeleGeography, 2019
Aardgasleidingen
diverse gegevensbronnen, 2019
Oliepijpleidingen
diverse gegevensbronnen, 2019
Nachtlicht
(gemiddelde gegevens 2011)
gegevensbron
NOAA DMSP-OLS
Nighttime Lights Time Series
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EEN CASESTUDY: DE TRANSMIGRASI IN INDONESIË
Er zijn veel soorten gedwongen migratie: een daarvan is migratie onder
beheer van de centrale overheid. Een bekend en controversieel geval van
gedwongen migratie die opgelegd en georganiseerd werd door een overheid
is het Indonesische transmigratieproject, ook transmigrasi genoemd.

1

Lees de teksten en bekijk de
afbeeldingen en de tabel.
Werk dan samen met een
klasgenoot en verdeel de
rollen: een van jullie is
een gezaghebber die de
transmigrasi aanprijst en
de ander is een migrant die
vanuit Java naar Sumatra wil
verhuizen. Pas de casestudy
aan naar jullie perspectief en
voer dan een discussie over dit
onderwerp met je partner.

“Om grip te krijgen op de bevolkingsspreiding en armoede, begon de
Indonesische overheid in 1905 een transmigratieproject (transmigrasi) om
landloze mensen (vooral boeren) […] uit de overbevolkte eilanden Java,
Madura, Bali en Lombok te verplaatsen naar hervestigingsgebieden in de
verder naar buiten liggende eilanden Sumatra, Kalimantan (Indonesisch
Borneo), Sulawesi (voormalig Celebes) en Papoea […].”
Bron: A.S. Nugroho, Evaluation of Transmigration (transmigrasi) in
Indonesia: Changes in socioeconomic status, community health and
environmental qualities of two specific migrant populations, PhD
Dissertation, Kagoshima University, 2013
Zuid-Chinese
Zee

Noord-Pacifische
Oceaan
MOLUKKEN

KALIMANTAN
SUMATRA
SULAWESI
Indische
Oceaan

IRIAN JAYA

JAVA

De overheid verzorgde het vervoer naar de hervestigingsgebieden, de
infrastructuur, huizen en financiële compensatie voor de periode tot de
eerste oogst. […] Iedere transmigrantenfamilie die naar deze gebieden
vervoerd werd, kreeg een huis, eten voor 1 tot 1,5 jaar en 0,5 hectare land.
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Een casestudy:
de transmigrasi in Indonesië

EEN CASESTUDY: DE TRANSMIGRASI IN INDONESIË
“[…] klimaatproblemen zoals ontbossing en de verslechtering van het milieu
stegen enorm in de hervestigingsgebieden. De overheid moest ontbossen
om ruimte te maken voor huizen en akkers. […] Na de migratie werden
milieuproblemen zoals waterstagnatie en ontbossing steeds erger, omdat
meer mangroven stierven of werden gekapt voor brandhout, vistuigen en
ankers. Het verlies van deze bomen was de doodsteek voor de omgeving, die
dicht bij de kust lag, waardoor zeewater nu makkelijk de bewoonde gebieden
in kon stromen.”

DEFORESTATION RATE
(MILLION HECTARES /YR)

YEAR
INTERVAL

1.2

1980s

1.212

1981-1990

BRON
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 1990. Situation and
outlook of forestry in Indonesia. FAO and Directorate General of Forest Utilization,
Ministry of Forestry, Jakarta, Indonesia.
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 1993. Forest resources
assessment 1990: Tropical countries, FAO Forestry Paper 112. FAO, Rome, Italy

Bron: P.M. Fearnside, Transmigration in Indonesia: Lessons from Its
Environmental and Social Impacts, “Environmental Management”, Vol. 21,
No. 4, 1997.

“[…] Het aantal migranten dat hun huishoudelijk afval in het kanaal,
de tuin en op openbare plekken weggooit is gestegen, omdat er geen
vuilnisverwijderingssysteem is en de overheid niets gaf om het afval.
Het is duidelijk dat huishoudelijk afval kan leiden tot een afname in de
waterkwaliteit.”
Door het stijgen van de bevolking in hervestigingsgebieden en/of
catastrofes als natuurrampen of burgeroorlogen, zijn [sommige] migranten
terugverhuisd naar Java, maar niet naar de exacte plek waar ze vandaan
kwamen (dit staat bekend als de secundaire migratie).
[…] De secondaire migratie binnen het transmigratieproject, na een ramp,
was heel anders dan de eerste. Migranten moesten zich opnieuw aanpassen
aan een nieuwe locatie en dit aanpassingsproces had grote invloed op hun
levensstandaard. Na de tweede verhuizing kregen ze enkel een tuintje van
0,01 hectare, zonder genoeg plek voor voedselproductie. Door dit relatieve
gebrek aan landbouwgrond was het moeilijk voor deze migranten om zichzelf
te onderhouden.
[...] Migranten hebben constante steun en begeleiding van de overheid nodig,
vooral als het gaat om het klaarmaken van landbouwgrond voor boeren en
subsidies, verzekeringen en kapitaal voor vissers, zodat hun kwaliteit van
leven omhoog gaat.
Bron: A.S. Nugroho, Evaluation of Transmigration (transmigrasi) in
Indonesia: Changes in socioeconomic status, community health and
environmental qualities of two specific migrant populations, PhD
Dissertation, Kagoshima University, 2013.
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GRENSMUREN IN DE WERELD
De Berlijnse Muur was een van de vele grensmuren ter wereld, velen
waarvan nog steeds overeind staan.

1

Kijk naar deze kaart van
grensmuren en andere
omheinde grenzen in de wereld
in 2015. Ga op het internet op
zoek naar informatie over de
overheden van de landen die
grensmuren aan het bouwen
zijn.

2

Kies een land uit met een
grensmuur (in aanbouw
of compleet) en een ander
land met plannen hiervoor.
Beantwoord nu met behulp van
het internet de volgende vragen:
A.
Welke landen worden van
elkaar gescheiden door de
muur?

heeft geen barrières gebouwd

compleet of in
aanbouw

heeft barrières gebouwd

gepland

B.
Hoe lang en hoe hoog is de
muur?

C.
Waarom wordt/werd deze muur
gebouwd?

3

Lees de tekst hiernaast. Wat
vind je van het argument van
Livi Bacci?
Werken grensmuren echt?
Bereiken ze hun doel?

De wetenschapper M. Livi Macci schrijft: “het huidige leven staat bol
van tegenstrijdigheid. Aan de ene kant maken we onderdeel uit van een
steeds groter en flexibeler virtueel netwerk dat al het immateriële van de
globaliserende wereld aan elkaar verbindt. Aan de andere kant raken landen
en mensen steeds meer van elkaar gescheiden door een eeuwenoude
uitvinding: de muur.”
(M. Livi Bacci, La politica dei muri, in “Neodemos” website. Vrij vertaald).

Stel je voor dat je de leider bent van een land met een grensmuur.
Wat zou een andere oplossing zijn voor het probleem waarvoor de
grensmuur gebouwd is? Schrijf een voorstel van tien regels.

4
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Toenemende groei en ongelijkheid

SOCIALE
ORGANISATIE EN
ONGELIJKHEID
Toenemende groei en
ongelijkheid

Casual, tijdelijke, indirecte
en nul-urencontracten
zijn allemaal termen die
precair of onzeker werk
beschrijven. Dit soort
werk wordt in toenemende
mate gebruikt om directe,
vaste banen te vervangen,
waardoor werkgevers
hun verantwoordelijkheid
voor werknemers kunnen
verminderen of zelfs
loslaten.

Vanaf de jaren 1970 zag de mens een ongekende toename in welvaart
en ongelijkheid. Een klein aantal mensen werd ontzettend rijk, maar
grote delen van de wereld bleven achter. Als we naar de data kijken,
krijgen we een beter beeld van de ongelijkheid aan het einde van de
20e eeuw en het begin van de 21e eeuw.
De rijkste mensen vonden een weg naar de politiek en namen de macht
over om de rol van de overheid te veranderen. De manieren waarop de
overheid hiervoor de welvaart herverdeelde, zoals het belastingstelsel,
werden veranderd in het voordeel van de rijksten. Financiële speculatie
maakte de rijksten nog rijker.
Toen de banken instortten, moest de overheid deze klap opvangen.
De privatisering van de openbare ruimte en infrastructuur werkte
in het voordeel van de rijkste mensen over de hele wereld. Met de
ontmanteling van het sociale zorgstelsel werden de leefomstandigheden
van de meeste mensen een stuk onzekerder. Politiek verzet tegen
deze gewelddadige verandering van het kapitalisme op mondiaal
niveau werd neergeslagen met militair geweld of moordaanslagen. Dit
gebeurde in veel Latijns-Amerikaanse landen in de jaren 1970 en 1980.
Door vakbonden en werknemersorganisaties hun macht af te nemen,
konden arbeiders steeds meer uitgebuit en gefragmenteerd worden.
Zoals we in het vorige hoofdstuk beschreven, gaf de verzorgingsstaat
bepaalde delen van de bevolking meer zekerheid. Eerlijkere
inkomensverdeling en werknemersrechten zorgden voor betere
leefomstandigheden. In de nieuwe vorm die het kapitalisme in de jaren
1970 aannam werden de welvaartsstaat en deze rechten – waaronder
werkzekerheid en pensioenen – steeds verder afgebroken.

Loonarbeid en
arbeidsrechten

Vanaf de jaren 1980 waren de voordelen van betaald werk steeds
minder aanwezig. Omdat de hele samenleving productiever werd,
begonnen kapitalisten hun werknemers in groepjes in te delen,
waardoor ze efficiënter en flexibeler ingezet konden worden.
Arbeidsovereenkomsten waren ooit levenslang, maar ze werden steeds
korter en gebonden aan een specifieke taak die een arbeider uit moest
voeren.
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Arbeidswetgeving werd steeds minder strikt. Fabrieken waren niet
langer de enige werkplekken en er ontstonden nieuwe vormen van
werk. Verschillende werknemers kregen verschillende taken binnen
dezelfde werkplek, waardoor arbeiders steeds meer verdeeld raakten.
De productiviteit ging flink omhoog, maar de lonen niet; werknemers
verhoogden de winst, maar kregen hier niks voor terug. Arbeidskrachten
werden goedkoper voor investeerders. Flexibiliteit was het ingrediënt
waarmee een kapitalistische economie enorme overschotten kon
produceren. Werknemers moesten regelmatig verhuizen naar nieuwe
banen en nieuwe werkplekken en constant nieuwe vaardigheden
bijleren. Er werd steeds meer gevraagd om multitaskers, dus mensen
moesten verschillende vaardigheden tegelijk beheersen. Dit was niet
nieuw voor de arbeidskrachten, vooral voor de vrouwen, waarvan al
eeuwen verwacht werd dat ze flexibel en voor weinig geld werkten.
De arbeidslast van
zorgtaken

Onder het kapitalisme blijft het vanzelfsprekend gevonden dat
zorgtaken gratis uitgevoerd worden. Toch zijn er voor dit werk
vaardigheden nodig waar in andere sectoren loon voor betaald wordt.
Vrouwen met een natuurlijke aanleg om te zorgen voor kinderen,
ouderen, mensen op het autistisch spectrum of mensen met
handicaps werden voor lage lonen aangenomen als verpleegkundigen.
Hun ervaring in een ondersteunende rol maakte ze uitermate geschikt
voor de dienstensector. Hun fysieke kwaliteiten, zoals hun ervaring
met handwerk, maakten ze ideaal voor het werk in maquiladora’s
en sweatshops. Genderstereotypes leiden ertoe dat vrouwen
aangenomen worden – en minder betaald krijgen – voor hun houding
en uiterlijk. Omdat ze hun hele leven al zorgtaken op zich nemen, werd
er van vrouwen verwacht dat ze bepaalde vaardigheden hadden die ze
ook buitenshuis in konden zetten. Deze verwachtingen begonnen in
de zorg, maar werden ook overgenomen in andere arbeidssectoren.
Er wordt van vrouwen verwacht dat ze altijd beschikbaar zijn; vrouwen
moeten ook moeder zijn en altijd klaarstaan voor hun kind. Zorgtaken
gaan samen met de aanname dat je altijd beschikbaar en flexibel bent.
Omdat zorgtaken niet als echt werk gezien worden, moeten vrouwen
(en moeders) flexibel kunnen omschakelen tussen verschillende taken.
De meeste zorgtaken worden gezien als vrouwenwerk en dit harde
werk wordt niet erkend of betaald.
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Mondiale ontwikkeling
in sociale bewegingen

Mobiliteit, flexibiliteit en permanente beschikbaarheid zijn essentieel
als je voor iemand moet zorgen en in een kapitalistische economie
werden deze kenmerken opgenomen in de verwachtingen voor een
werknemer. Deze kenmerken verspreidden zich door de hele wereld.
Mondiale ontwikkeling in
sociale bewegingen

De herstructurering van het kapitalisme in de jaren 1970 en de daaruit
volgende ongelijkheid konden over de hele wereld op protest
rekenen. Sociale bewegingen en organisaties, vakbonden en activisten
werkten samen aan een mondiale golf van opstanden, protesten en
stakingen. Deze acties vonden plaats over de hele wereld, maar ze
wilden allemaal gelijkheid, welvaart en rechten; mondiaal kapitalisme
en niet-democratische overheden werden gezien als de oorzaak van
ongelijkheid en discriminatie. Deze acties leidden ook tot nieuwe
politieke stromingen en nieuwe vormen van conflict.
Dit had een domino-effect waardoor zelfs een aantal regimes vielen.
Studentenprotesten in 1973 waren een van de grootste oorzaken van de
val van het fascistische regime in Griekenland. In 1974 leidde het Malariincident in Indonesië tot rellen tegen het corrupte regime van Soeharto;
dit was een studentenprotest. In 1989 eisten studentendemonstranten
op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing politieke en economische
hervorming, maar ze werden op gewelddadige wijze onderdrukt door
de overheid. Duizenden studenten stierven. In Continentaal China
staat dit bekend als het 4 Juni Incident.
Feministische bewegingen verspreidden zich naar verschillende
delen van de wereld, waarbij problemen rond het werk, genderrollen,
seksualiteit en voortplanting bespreekbaar gemaakt werden. De prochoice-beweging bleef vechten voor het recht op veilige en legale
aborties, omdat dit in veel landen nog niet beschikbaar is. Sekswerkers
begonnen zich te verenigen en ook rechten en erkenning te eisen,
zodat er regels opgesteld konden worden om hun werk veiliger te
maken. Sociale bewegingen voor lesbiennes, homo’s, en biseksuele en
transgender (LHBT) mensen eisten gelijke rechten en een einde aan de
discriminatie. Sommige feministische bewegingen eisten een loon voor
hun huishoudelijk werk, in een poging dit werk als legitieme arbeid te
laten erkennen. Geweld tegen vrouwen neemt verschillende vormen
aan: misbruik, vrouwenmoord, stalken, verkrachting, psychologische
mishandeling, infibulatie en kindhuwelijken. Feministische bewegingen
over de hele wereld gingen de straat op en organiseerden locaties
waar mensen rechtsbijstand en psychologische hulp konden krijgen en
waar vrouwelijke slachtoffers van huiselijk geweld onderdak konden

1973

2019

187
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

EEN WERELDWIJDE GESCHIEDENIS VAN DE
MENSHEID Hoofdstuk 3.2

Mondiaal kapitalisme

DE JURIDISCHE STATUS VAN ABORTUS WERELDWIJD, 2018 (aangepast van Statista)

geheel verbod om het leven van
de vrouw te redden
om de gezondheid te behouden
sociaal-economische redenen
zonder beperkingen van de
redenen

Hoe kunnen we controleren
of de producten die we
kopen gemaakt zijn
door dwangarbeiders in
onveilige en oneerlijke
arbeidsomstandigheden? Dat
is vaak niet te zien. “Fair Trade”
is een beweging die opkwam
als reactie op de oneerlijke
situatie op de internationale
handelsmarkt. Mensen
binnen deze beweging willen
producenten, bedrijven en
consumenten over de hele
wereld op een duurzame
en ethische manier aan
elkaar verbinden. Zoek meer
informatie op over Nederlandse
merken en stichtingen die zich
met fair trade bezighouden.

krijgen. De feministische beweging Ni Una Menos (“Niet één [vrouw]
minder) heeft zich verspreid naar veel Latijns-Amerikaanse landen.
Deze beweging is opgericht in Argentinië en verbindt feministen over
de hele wereld.
Er kwamen ook steeds meer sociale bewegingen tegen institutioneel
racisme op. Zwarte scholen in Soweto, een deel van Johannesburg,
begonnen in 1976 tegen Apartheid te protesteren en zetten zo een
nationale opstand in gang. Opstanden en rellen in protest tegen
racisme en politiegeweld tegen zwarte gemeenschappen gaan ook
ver terug in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De opstanden
in Los Angeles van 1992 waren een aantal rellen en protesten waarbij
1000 gebouwen verwoest werden. De onrust begon nadat vier witte
politieagenten vrijgesproken werden nadat ze een motorrijder in
elkaar sloegen, alleen omdat hij zwart was. Omdat politiegeweld tegen
zwarte gemeenschappen nog dagelijks voorkomen, zijn er verschillende
bewegingen ontstaan; Black Lives Matter is een van de bekendste.
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Problemen in het arbeidsleven leidden ook tot verschillende opstanden
en bewegingen over de hele wereld. We gaan naar drie voorbeelden
kijken van opstanden tegen verschillende arbeidsomstandigheden.
De eerste was tegen kinderarbeid, dat veel voorkwam in verschillende
landen. Iqbal Masih, een jongen uit Pakistan, ontsnapte na zes jaar aan
horige arbeid, toen hij pas 10 jaar oud was. Hij nam contact op met de
Bonded Labour Liberation Front en hielp zo meer dan 3000 Pakistaanse
kinderen aan dit werk te ontsnappen. Iqbal overleed op twaalfjarige
leeftijd, waarschijnlijk aan de gevolgen van de tapijtindustrie die kinderen
uitbuitte. Het tweede voorbeeld gaat over loonarbeiders. In 1995
werden er in Frankrijk een reeks algemene stakingen georganiseerd om
te protesteren tegen economische hervorming die de verzorgingsstaat
en vrouwenrechten zouden schaden. Deze stakingen werden opgestart
door loonarbeiders in de publieke sector en werden steeds groter: het
hele land lag stil, omdat de stakingen gesteund werden door bijna alle
lagen van de samenleving. Het derde voorbeeld gaat over mensen die
werken voor een Amerikaanse multinational die betaald carpoolen
aanbied als alternatief voor het openbaar vervoer. Het bedrijf gebruikt
een digitaal platform om een goedkoop alternatief voor taxi’s aan
te bieden. De chauffeurs worden niet erkend als werknemers van
het bedrijf en krijgen daarom geen rechten of arbeidsvoorwaarden.
De lonen zijn laag en de werkomstandigheden zijn onzeker. De
werknemers staken regelmatig, zoals de 24-uursstaking in Londen in
2018, en proberen een vakbond op te richten.
Ook inheemse volken begonnen zich steeds meer te organiseren, zodat
ze effectief in opstand konden komen. Zo steunt een groot deel van
de inheemse bevolking van Chiapas bijvoorbeeld een rebellengroep
(het Zapatisch Nationaal Bevrijdingsleger of EZLN) die in 1994 een
korte militaire actie begon, gevolgd door een lange politieke strijd
tegen een centrale overheid van Mexico. Ze eisten erkenning binnen
het land als inwoners van Mexico en wilden onderdeel uitmaken van de
sociale beweging voor de rechten van inheemse mensen over de hele
wereld. Ze organiseerden hun eigen gemeenschappen - met scholen,
klinieken, onderwijscentra en bibliotheken - waarbinnen democratie
“van beneden naar boven” georganiseerd was: op een horizontale
manier, waarbij het volk beslist en de overheid luistert.
Een andere populaire manier van verzet is het verdedigen van natuurlijke
grondstoffen. We zullen twee voorbeelden geven. In 1995 begon
het Ogonivolk in de Nigerdelta een geweldloze campagne tegen de
vervuiling van het land en het water in de regio nadat multinationale
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oliemaatschappijen de regio tientallen jaren lang als vuilnisbelt gebruikt
hadden. Deze campagne werd met geweld onderdrukt door de dictator
van Nigeria. Een groep mensen in Honduras wilde de Gualcarquerivier
beschermen tegen een gezamenlijk bouwproject van een Chinees
bedrijf, de World Bank’s International Finance Corporation en een
bedrijf uit Honduras. Deze bedrijven wilden vier hydro-elektrische
dammen bouwen, waardoor de bevolking minder toegang zou krijgen
tot water, grondstoffen en lokale planten voor gebruik in medicijnen.
Vanaf de jaren 1990 zijn sociale bewegingen internationaal, steeds
meer verbonden, en wordt er samen met andere landen aan mondiale
problemen gewerkt. Dit gebeurde bijvoorbeeld tussen 1999 en 2001
met een sociale beweging die zich verspreidde van Seattle naar Genua,
in protest tegen een congres van de World Trade Organisation; ook
is bijvoorbeeld het World Social Forum opgezet om duurzamere
manieren van leven en produceren te ontwikkelen.
In steden vind je banken, multinationale ondernemingen en bedrijven;
zij vormen het centrum van het mondiale kapitalisme. Steden zijn
verbonden door een netwerk van handel, de uitwisseling van geld en
de mobiliteit van werknemers. Dit netwerk van wereldsteden heeft de
manier waarop mensen leven en produceren veranderd.

Wereldsteden

Neoliberale staten zijn in
opkomst vanaf de jaren
1970. In deze landen
zijn handelsmarkten in
handen van de overheid.
De overheid stimuleert
de marktwerking, terwijl
publieke infrastructuur en
diensten geprivatiseerd
worden. Neoliberale staten
concentreren zich vooral
op het hervormen van het
sociale en politieke leven
rond een ideaal dat uit deze
handelsmarkt voortkomt.

Steden zijn nu een centrum van socio-politieke mobilisatie en zijn een
soort vergaderruimte waar de vakbonden van de wereld zich kunnen
verzamelen. In wereldsteden kan een uitvalsbasis gebouwd worden,
waar vanuit actie ondernemen kan worden door zowel mondiale
kapitalisten als neoliberale staten. ‘Het recht op de stad’ is een
speerpunt geworden van sociale bewegingen en verbonden die eisen
dat de stedelijke ruimte vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen.
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Gemeenschappelijke goederen

GEMEENSCHAPPELIJKE GOEDEREN
Gemeenschappelijke goederen zijn producten die onderdeel uitmaken
van fundamentele mensenrechten en die iedereen nodig heeft voor de
persoonlijke ontwikkeling. Deze producten zouden niet verkocht mogen
worden met een winstoogmerk op de korte termijn. Deze goederen moeten
over de hele wereld beschermd worden voor de generaties die na ons
komen. Gemeenschappelijke goederen zijn algemeen eigendom: ze zijn van
iedereen en niemand. Iedereen zou er gebruik van moeten kunnen maken,
zonder beperking opgelegd door anderen. Ze zouden gelijk verdeeld moeten
worden. Gemeenschappelijke goederen zijn niet voor de handel, omdat ze
essentieel zijn om ervoor de zorgen dat er aan de mensenrechten voldaan
wordt.

Denk na over de gemeenschappelijke goederen die je dagelijks nodig hebt
en maak een lijstje. Deel jouw lijst met je klasgenoten en bespreek het
onderwerp verder.
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EEN FEMINISTISCHE VOLKSBEWEGING: RAWA
In de jaren 1970 werden over de hele wereld verschillende feministische
bewegingen opgericht. Elke vereniging had zijn eigen kenmerken en
historische context, maar ze deelden dezelfde visie: vrouwen moeten
hun leven in eigen handen nemen en niet wachten tot anderen (mannen)
hun situatie verbeteren. Een aantal van deze verenigingen zijn lang
actief geweest door hun werkveld te verbreden en ook te kijken naar
nieuwe bedreigingen voor vrouwenrechten en mensenrechten. Sommigen
bestaan nog steeds en spelen een essentiële rol in de strijd om vrijheid en
gerechtigheid in hun eigen land en daarbuiten.

Lees de tekst hiernaast. Het
is een stukje uit de biografie
van Meena, de oprichter van
RAWA (De Revolutionaire
Vereniging voor de Vrouwen
van Afghanistan). Maak dan de
opdrachten.

“Een van de eerste bijeenkomsten [was] aan het begin van 1977. [Meena
en haar vroegere wiskunde- en scheikundedocent, Madam Safad,] gingen
samen naar een vriend, alsof ze gewoon op bezoek gingen. Daar waren
al drie andere vrouwen. [...] [...] Meena was niet de eerste die op het idee
kwam om een organisatie te starten waarbij kleine groepjes in het geheim
bij elkaar kwamen. Mensen over de hele wereld – ongeacht hun ideologische
doelen – weten dat dit een manier is om zich te verzetten tegen een
onderdrukkend regime. Maar in Afganistan was het nog ongebruikelijk voor
een vrouw om buiten haar familie andere vrouwen op te zoeken. Afgaanse
vrouwen kregen binnen hun familie meestal genoeg steun en hadden of
zochten daarbuiten geen andere sociale contacten. Meena bracht haar
vrienden uit verschillende families samen tot een groep met een veel breder
perspectief. Dit was een revolutionair idee. [...] Na hun eerste ontmoeting
bedachten ze een naam voor hun groep. Ze wisten dat ze het woord zan in
hun naam wilden – dat betekent vrouwen. Meena stond erop dat de groep
alleen voor vrouwen was en de rest was het met haar eens.
[...] Meena legde uit dat er in andere politieke groepen vaak gezegd werd dat
vrouwen pas aan de beurt zouden komen na de “revolutie”. Na deze revolutie
kon er over vrouwenrechten gepraat worden. Volgens Meena zou dit moment
waarschijnlijk nooit komen.
[...] Dus werd het een vereniging voor vrouwen – zan.
Ze besloten ook het woord inkalab te gebruiken, dat in Farsi revolutie
betekent, omdat hun poging de levens van Afgaanse vrouwen te verbeteren
echt revolutionair zou worden.
Maar wat voor soort groep moest het worden? [...] Meena wilde de
organisatie openstellen voor gewone vrouwen, moeders en studenten, die
zelf konden beslissen hoeveel tijd en moeite ze bijdroegen. Het woord jamiat
moest ook in de naam, want het was een vereniging.
En zo werd de naam gekozen: Jamiat-e Inqalabi Zanan-e Afghanistan. De
Revolutionaire Vereniging voor de Vrouwen van Afghanistan.”
Bron: M.E. Chavis, Meena, Heroine of Afghanistan, 2004 (aangepast).

1

Answer these questions.

A. Wie was Meena?
een huisvrouw
een student
een jonge vrouw
een oude vrouw
B. In welk land en wanneer leefde Meena?
C. Waarom wordt het regime in Meena’s land onderdrukkend genoemd? Ga
op zoek naar andere bronnen. Gebruik papieren naslagwerken en/of het
internet.
D. Wie mocht lid worden van Meena’s organisatie? Zou jij dezelfde
beslissingen hebben genomen en waarom?
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Een feministische volksbeweging:
RAWA

EEN FEMINISTISCHE VOLKSBEWEGING: RAWA
E. Lees de tekst over de oprichting van de Revolutionaire Vereniging voor de
Vrouwen van Afghanistan en kijk naar het logo. Wat vind je van de manier
waarop deze vereniging met de geschiedenis omgaat?

F. Waar vechten de activisten tegen, volgens hun logo?

2

Ga naar de website van RAWA (Revolutionary Association of the Women of
Afghanistan, de Engelse naam) en zoek informatie op over hun geschiedenis
en hun huidige politieke doelen. Wat valt het meeste op? Waarom?
Bespreek dit onderwerp met de klas.

3

Ken je vrouwenverenigingen in jouw land die andere vrouwen helpen? Zo ja,
interview dan een lid van een van deze groepen. Vraag naar hun doelen, hun
projecten en hun rol in de samenleving.
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HET WERELD SOCIAAL FORUM
Lees deze uittreksels uit de basisprincipes van het Wereld Sociaal Forum (de
Engelstalige Charter of Principles is makkelijk online te vinden) en maak de
opdrachten. Let goed op de onderstreepte termen en kruis de woorden in de
linkse kolom aan die overeenkomen van de principes van het Wereld Sociaal
Forum.

1

onderlinge verbondenheid
politiek netwerk
dialoog
bottom-up sociale actie
antikapitalisme
inactiviteit
onderzoek
andere mogelijkheden
tijdelijk
nationalistisch perspectief
wereldbeeld
de strijd voor
mensenrechten
alternatieve globalisering
de samenleving en de
natuur in balans brengen
stijgende bedrijfswinsten
vrijheid van meningsuiting
circulaire besluitvorming
communicatie
hiërarchie
glocal (global-local)
homogeen
oorlogsbeweging
verschil tussen toegestane en
bestaande waarden
wereldvrede
veranderingen
meningsverschillen zijn
mogelijk
burgers van een nieuwe wereld

1. Het Wereld Sociaal Forum is een openbare ontmoetingsplek voor kritische
denkers, democratische debatten, het opstellen van voorstellen, vrije
uitwisseling van ervaringen en een plek waar de burgermaatschappij in
groepen en bewegingen samenkomt in opstand tegen het neoliberalisme en
en de opkomst van kapitaal en iedere vorm van imperialisme [...].
2. Het Wereld Sociaal Forum [...] wordt een permanent proces van het zoeken
en opbouwen van alternatieven [...].
3. Het Wereld Sociaal Forum is een wereldwijd proces [...]; het heeft een
internationale dimensie.
4. De voorgestelde alternatieven [...] zijn erop ontworpen om te garanderen
dat globalisering met solidariteit zal blijven groeien [...]. Hierbij worden de
universele mensenrechten [...] en het milieu gerespecteerd. De alternatieven
zijn gebouwd op internationale democratische systemen en instituten die in
dienst staan van sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid.
7. [...] Het Wereld Sociaal Forum wil deze ideëen over de hele wereld
verspreiden met de beschikbare middelen, zonder deze ideëen te sturen,
hiërarchisch in te delen, censureren of beperken [...].
8. Het Wereld Sociaal Forum is een multidimensionele, diverse [...]
omgeving waarin, op gedecentraliseerde wijze, [...] gerelateerde bewegingen
samenkomen om concreet tot actie te komen op zowel lokaal als
internationaal niveau [...]
9. [...] er is ruimte voor mensen van alle genders, etniciteiten, culturen,
generaties en fysieke capaciteiten, mits zij deze basisprincipes accepteren.
Politici en militaire organisaties zullen niet deelnemen aan het Forum.
14. Het Wereld Sociaal Forum is een proces dat wereldburgerschap
aanmoedigt en nieuwe wereldveranderende gewoontes aanleert in een
poging een solidaire nieuwe wereld op te bouwen.

Stel je nu voor dat je een lid bent van het Wereld Sociaal Forum een een
filmje van 5 minuten moet maken om jonge mensen aan de organisatie voor
te stellen. Gebruik de onderstreepte woorden om het script te schrijven voor
de film. Maak vervolgens de video en laat hem in de klas zien.

2
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Mondiale consumenten

WERELDBEELDEN
Mondiale consumenten

Zoek online naar commerciële
advertenties van hetzelfde
merk in verschillende regio’s.
Bespreek vervolgens wat je hebt
gezien met je klasgenoten.

Door de steeds verdere verspreiding en herstructurering van het
kapitalisme werd het kapitalistische wereldbeeld over de hele wereld
verspreid. Het mondiaal kapitalisme ging tegen bestaande lokale en
nationale culturen in. Als gevolg begonnen deze culturen te veranderen.
Uiteindelijk werd het mondiaal kapitalisme onderdeel van deze culturen.
Een voorbeeld hiervan is Coca-Cola - het wereldberoemde drankje.
Dit bedrijf werd onderdeel van de identiteit van de consumenten,
onafhankelijk van hun thuisland, en werd niet langer als buitenlands
product gezien.
Het meest verspreide en diepgewortelde idee dat het mondiaal
kapitalisme verspreid heeft is het idee van de individuele consument.
Mensen werden steeds meer gestimuleerd om zichzelf te identificeren
als consument in plaats van producent. De productie van goederen
werd naar de achtergrond geduwd, omdat werk een verplichting was;
de consumptie van goederen werd echter gepresenteerd als een keuze.
Mensen werden consumenten en baseerden hun identiteit steeds
meer op bepaalde producten: schoenen, kleding, auto’s, televisies en
mobiele telefoons stonden symbool voor een bepaalde sociale groep
en status. Dit gebeurde vooral na de jaren 1970, toen privébezit en de
commodificatie van het menselijk leven zich steeds verder verspreidde,
zelfs tot buiten de kern van de Verenigde Staten en West-Europa.
Commerciële merken - bijvoorbeeld van kleding - werden steeds vaker
gepresenteerd als statussymbool.
Dagelijkse activiteiten - relaties, communicatie, taal, kennis - werden ook
een handelsproduct op de wereldmarkt. Verschillende levenswijzen,
communicatievormen en kennisniveaus kregen een andere waarde.
Tegelijkertijd werden mensen tegenover elkaar gezet, alsof het
leven een strijd was voor de meest waardevolle producten. Mensen
werden niet alleen consumenten, maar ook concurrenten die met hun
koopgedrag de wereldmarkt beïnvloedden.

Dominante wereldbeelden

Vanaf de jaren 1970 heeft de mensheid kunnen zien hoe de
machtsverhoudingen van de wereld verschoven. De onrust tussen
het Oostblok en het Westen was een conflict tussen verschillende
productiesystemen en wereldbeelden. Andere landen probeerden een
derde manier te vinden, naast het kapitalisme van de Verenigde Staten
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en West-Europa en het socialisme van de Sovjet-Unie. Joegoslavië,
China en veel Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen voegden zich
bij de Niet-Gebonden Landen, wat inhield dat ze onafhankelijk wilden
blijven van de “twee supermachten”. Ze probeerden een eerlijkere
economie en sociale samenleving opzetten.
Tijdens de Koude Oorlog maakten de grote wereldbeelden van de twee
blokken plaats voor meer algemeen herkenbare ideeën die nationale
identiteiten verbonden aan bredere idealen.
De kapitalistische optie van de Verenigde Staten en West-Europa
presenteerde zich als “democratie”. De Verenigde Staten stelde zichzelf
aan als de leider en verdediger van de democratische waarden waar
de “vijand” - de Sovjet-Unie - zich tegen afzette. Deze strijd tussen
“de goede kant”, voorgesteld als de Verenigde Staten, en de “vijand”
werd onderdeel van het algemeen geaccepteerde wereldbeeld in het
Westen na de val van de Sovjet-Unie in de jaren 1990.
Tegen het einde van de jaren 1990, toen de Verenigde Staten de enige
machtsstaat werd, hing de politieke macht van dit land volledig af van
een kleine groep machtige kapitalisten. Dit was een kleine groep van
eigenaren van bedrijven, fabrieken en banken; zij stonden symbool
voor het wereldbeeld van dit wereldrijk. Binnen onze huidige wereld
bestaat de mensheid, met al onze verschillende activiteiten, relaties en
culturen, samen op dezelfde planeet en zelfs in dezelfde stad.
Het idee van een aparte natie bestaat nog steeds, maar het bestaat
samen met het idee dat verschillende culturen dezelfde ruimte delen,
en met meer internationale wereldbeelden. Tegelijkertijd kregen
landen als China en Rusland aan het begin van de 21e eeuw weer meer
macht, waardoor de Verenigde Staten steeds minder als de enige
wereldmacht gezien werd. Verschillende wereldbeelden raakten op
verschillende en vaak gewelddadige manieren met elkaar in conflict,
met soms zelfs religieus terrorisme tot gevolg.

Stedelijke ruimte

De stedelijke ruimte en de stedelijke bevolking werd steeds diverser.
Migraties, binnen landen en tussen landen, hebben steden veranderd
in plaatsen waar verschillende identiteiten en culturen samenkomen.
Steden zijn groter en diverser geworden; er is ruimte voor steeds meer
culturen en wereldbeelden.
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CULTUUR EN STEDELIJKE RUIMTE:
DE RACIALE STIPPENKAART

Rio de Janeiro

Stedelijke ruimte

De raciale stippenkaart is in 2013 gemaakt door
Dustin Cable, een voormalig demografisch
onderzoeker bij het Weldon Cooper Center for
Public Service van de Universiteit van Virginia.
De heer Cable werd geïnspireerd door Brandon
Martin-Anderson (MIT Media Lab) en Eric Fischer,
kaartenmaker en programmeur. De kaart biedt
een toegankelijke visualisatie van geografische
spreiding, bevolkingsdichtheid en raciale
diversiteit in elke buurt over de hele wereld met
open volkstellingen.
In dit geval vertegenwoordigt elk van de meer dan
190 miljoen punten op de zijkaart een Braziliaanse
burger. De locatie en kleur van de stippen zijn
gebaseerd op de Braziliaanse volkstelling van
2010, en elke kleur op de kaart vertegenwoordigt
een van de mogelijke raciale opties die Brazilianen
kunnen gebruiken om zichzelf te beschrijven: wit,
zwart, bruin, Aziatisch en inheems.
De kaart doet het beter dan welke grafiek, schema
of beschrijving dan ook om te laten zien welke
etnische groepen in welke buurten wonen. De
map weerspiegelt verschillen in toegankelijkheid
van diensten en kansen, segregatie, maar ook
verschillende culturele producties.

blank bruin zwart Aziatisch inheems
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Bij dit proces krijgt echter niet iedereen evenveel ruimte. De
groeiende inkomensongelijkheid is ook terug te zien in de kwaliteit
van verschillende diensten en infrastructuur binnen dezelfde stad,
zoals ziekenhuizen, scholen, riolering, elektriciteit, radiofrequenties
en wegen. Infrastructuur en transport worden verzorgd voor de rijkste
inwoners, terwijl minder welvarende gebieden steeds minder goed
verbonden zijn met de historische of financiële centra. In sommige
steden, zoals Rio de Janeiro, ontstaan informele nederzettingen:
favela’s met een autonome lokale overheid die onafhankelijk van de
officieel erkende overheid hun zaken regelen.
Er werden steeds meer mensen uitgezet; de originele bewoners
moesten plaatsmaken voor rijkere inwoners, hooggeschoolde
migranten en ondernemers: dit proces heet gentrificatie. Tegelijkertijd
werden er aan de rand van de stad ook steeds meer winkelcentra
gebouwd. Winkelcentra spelen twee rollen. Aan de ene kant gaven
ze multinationals de kans om kleine lokale ondernemingen te
verdrukken; aan de andere kant stimuleren ze een verbinding tussen
de merkproducten die mensen kopen en hun status en identiteit.
Westerse landen spelen vanaf de 1970 een steeds grotere rol in
het verstedelijken van andere regio’s, vooral aan de randen van
wereldsteden.

Undergroundculturen

Steden zijn een essentieel onderdeel geworden van de identiteit van
een cultuur en een persoon. Kunst en muziek werden een steeds
groter onderdeel van het leven van de armste delen van de stedelijke
bevolking. Voor de eerste keer in onze geschiedenis konden de
lagere klassen hun eigen verhalen vertellen; ze zijn geen minderheid
of uitzondering, maar een grote groep met hun eigen stem. Muziek
- zoals punk, rap en hiphop - werd de uitlaatklep van de armste en
meest gestigmatiseerde mensen. Over de hele wereld ontstonden
steeds meer muziekgroepen, vooral aan de randen van de steden.
Zo waren er bijvoorbeeld posses: muziekgroepen die hun sociale en
politieke situatie in hun liedjes verwerkten om hun ongelijkheid te
communiceren. Je kon nu naar muziek luisteren om te begrijpen hoe
mensen leefden in de favela’s van Rio de Janeiro, de buitenwijken van
Napels of een banlieu in Parijs.
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Tegelijkertijd waren deze muziekgroepen - vooral in genres als rap en
hiphop - met elkaar verbonden op een mondiaal niveau, waardoor ze
hun lokale problemen konden verbinden aan wereldwijde problemen:
hierdoor was hun muziek voor de hele wereld herkenbaar.
De transformatie van mens naar consument, als gevolg van het mondiaal
kapitalisme, ging samen met de opkomst van lokale symbolen,
identiteiten en culturen. We zullen een voorbeeld geven.

Popcultuur

Frida Kahlo, een Mexicaanse schilder, had een korte maar succesvolle
carrière; ze werkte op internationaal niveau vanaf het einde van de
jaren 1930 tot haar door in de jaren 1950. Kahlo was een vrouw en een
communist en ze voelde zich sterk verbonden met haar inheemse en
Mexicaanse identiteit. Hoewel ze samenwerkte met veel bekende
artiesten, die haar werk verspreidden, bleef ze relatief onbekend tot
de jaren 1980, toen sociale bewegingen - vooral het feminisme in de
Verenigde Staten - haar als symbool van vrouwelijke kracht begonnen
te zien.
Je kent haar vast. Waarschijnlijk niet van haar rol in feministische
bewegingen of haar werk als artiest, maar van de mokken en posters
die je in veel souvenirwinkeltjes en boetiekjes kan vinden. Frida is in de
mode. Het beeld van Frida is een handelsproduct geworden, maar alle
politieke en sociale waarde van haar werk en haar leven is verdwenen. Je
kan zelf meer informatie opzoeken over Frida Kahlo’s leven als activist.
Je kan ook meer informatie vinden over de oorsprong van Vogueing/
Posing, een dansstijl die je misschien kent door een liedje van Madonna.
Hierachter zit echter een strijd verborgen van transgender mensen die
erkenning en gelijkheid eisen.
Het mondiaal kapitalisme neemt lokale identiteiten over en
transformeert ze in handelsproducten die verkocht kunnen worden
als populaire cultuur: pop.
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WAT IS TERRORISME
In de afgelopen decennia is het woord “terrorisme” op verschillende
manieren gebruikt. Politici, economen, religieuze leiders en gewone
burgers gebruiken dit woord vooral voor massamoorden – of pogingen tot
massamoord – gericht op burgers. Toch is er geen universele definitie van
het woord “terrorisme”. Culturele, politieke en ideologische perspectieven,
religie, sociale verhoudingen en de verdere context hebben grote invloed op
de betekenis.

1

Lees de volgende definities
en omschrijvingen van
“terrorisme” uit verschillende
bronnen. Zoek vervolgens de
definitie van terrorisme op in
een Nederlands woordenboek
en schrijf dit op.

A. Terrorisme is het gebruik van geweld, vooral moord en bombardementen,
om politieke doelen te bereiken of de overheid te dwingen iets te doen.
Bron: Collins Dictionary.
B. Terrorisme is politiek gemotiveerd geweld, gepleegd met voorbedachten
rade tegen onschuldige doelwitten door subnationale groepen of geheim
agenten.
Bron: Title 22 Chapter 38 U.S. Code § 2656f.
C. Terrorisme kan gedefinieerd worden als een methode om druk uit te
oefenen met behulp van geweld of een dreiging van geweld, om angst te
zaaien en daarmee politieke of ideologische doelen te bereiken. [...] De
aanval zaait angst omdat het geweld onverwacht gericht is op onschuldige
slachtoffers, waardoor derden als overheden gedwongen worden hun
beleid of positie te veranderen. [...] Hedendaagse terroristen gebruiken
veel verschillende vormen van geweld en richten zich onder andere op
willekeurige burgers, militaire complexen en politici.
Bron: UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME – Education for
Justice University Module Series, Module 1, 2018.
D. Terrorisme is het gebruik van onrechtmatig geweld om angst te zaaien
bij leden van een bepaalde gemeenschap, om daarbij de orde te verstoren,
door het uitvoeren van bijvoorbeeld aanvallen, ontvoeringen, kapingen van
vliegtuigen, etc. Terrorisme kan gebruikt worden door verschillende groepen
en bewegingen (en individuen) om radicale veranderingen te stimuleren
– zowel institutioneel als daarbuiten – binnen de politiek en andere
instituten die bepaalde binnenlandse tegenstand of politieke ontwikkelingen
onderdrukken.
Bron: Vocabolario Treccani, vrij vertaald.
E. Soorten terrorisme:
- Staatsterrorisme, dat bestaat uit terroristische aanslagen uitgevoerd op
een staat of overheid door een staat of overheid.
- Separatistisch terrorisme, waarbij terroristengroepen zich afzetten tegen
de eigen overheid.
- Terrorisme door extreemlinkse en extreemrechtse organisaties, dat
gebaseerd is op politieke ideologie.
- Religieus terrorisme, dat voortkomt uit extreme religieuze motivaties.
- Crimineel terrorisme, waarbij de terroristische daden een andere misdaad
ondersteunen.
Bron: Eastern Kentucky University Online Degree Programs.
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Wat is terrorisme

WAT IS TERRORISME
Probeer de trieste gebeurtenissen hieronder in te delen onder de
verschillende categorieën van terrorisme die je zojuist gelezen hebt. Als je
niet weet om welke gebeurtenis het gaat, zoek dan meer informatie op het
internet.

2

TIJD

AANSLAGEN,
MASSAMOORDEN, GEWELD

WAS HET
TERRORISME?

1945

Atoombombardementen op
Hiroshima en Nagasaki door
het Amerikaanse leger met de
instemming van het Verenigd
Koninkrijk

19551958

Aanslagen door National
Organisation of Cypriot Fighters –
EOKA

19561959

Cubaanse Revolutie o.l.v. ‘Che’
Guevara

1960

Burgerbewegingsmarsen en
-protesten o.l.v. dominee Martin
Luther King

19682010

Aanslagen door Euskadi Ta
Askatasuna (Baskenland en Vrijheid
– ETA)

19691994

Aanslagen door IRA (Ierse
Republikeinse Leger)

19701980

Aanslagen door de Italiaanse Rode
Brigades

19711994

Aanslagen door Rabbi Meir Kahane
van de Kach-beweging

1975

Door de VS geleide Condor-operatie
in Zuid-Amerika

1973

WAAROM WEL/NIET?
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WAT IS TERRORISME

1980s

Aanslagen door Liberation Tigers of
Tamil Eelam

1984today

Aanslagen door Partiya Karkerên
Kurdistanê (Koerdistaanse
Arbeiderspartij - PKK)

1990stoday

Aanslagen door Al Qaeda
wereldwijd

1995

Bomaanslag door Timoty McVeigh in
Oklahoma City

1995

Aanslag op de metro van Tokio door
Aum Shinrikyo

1996

Bomaanslag door Eric Rudolph op
het Atlanta Olympic Park

1999

Bloedbad in Columbine High School

2001

Aanslagen door Al-Qaeda op de Twin
Towers en het Pentagon

2000heden

Palestijnse raketaanvallen op Israël

2000heden

Israëlische bombardementen op
Gaza en de Palestijnse Gebieden

2001heden

Islamistische
zelfmoordaanslagen in
Afghanistan en in Irak

2014heden

Aanslagen door de
Islamitische Staat op Irak
en de Levant (Morgenland)
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4/4

Wat is terrorisme

WAT IS TERRORISME

2011

Aanslagen op het eiland Utøya en in
Oslo, Noorwegen

2013

Bomaanslag op de Marathon
in Boston

2019

Schietpartij door een blanke
racist in Christchurch,
Nieuw-Zeeland

2019

Aanvallen op Koerdische
burgers in Noord-Syrië
door Turkse militairen
Schrijf een korte reactie waarin je benadrukt hoe wijdverspreid door de
ruimte en tijd terrorisme is. Schrijf nu tien dingen op die mensen kunnen
doen tegen terrorisme.

3

1973

2019
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VERSTEDELIJKING EN NIEUWE VISIES
Steden zijn een redelijk recent fenomeen in onze geschiedenis, maar toch
woont inmiddels meer dan de helft van de bevolking in een stad.

1

Kijk naar de kaart hiernaast en
beantwoord de vragen.
A.
Zijn de landen waar de
stedelijke bevolking in de
meerderheid is wit of grijs?

B.
Noem de landen waar de
meeste mensen niet in een
stad wonen (gebruik een
wereldatlas). Denk je dat deze
landen ook in de komende
paar jaar minder verstedelijkt
blijven? Welke wel en welke
niet? Waarom? (Als je wil, kan
je op de website van Our World
in Data de kaart “Do more
people live in urban or rural
areas?” bekijken.)
Verzamel informatie over het leven in een sterk verstedelijkt gebied:
interview mensen die je kent die in een grote stad wonen of gewoond
hebben, zoek informatie op het internet, lees artikelen en kijk goed naar de
afbeeldingen die je kan vinden.

2

Je krijgt een beter beeld van de situatie als je zowel positieve als negatieve
zoektermen gebruikt: bijvoorbeeld “voordelen van de stad”, “nadelen van
wonen in dichtbevolkte gebieden” etc. Beantwoord dan in groepjes van twee
deze vragen: Is het voorstelbaar dat een grote golf mensen in de nabije
toekomst van de stad naar kleinere dorpen verhuist, het omgekeerde van de
verstedelijking van de afgelopen eeuwen? Wat is een goede naam voor de
“vluchtelingen” die vanuit de stad naar het platteland komen?
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2/2

Verstedelijking en nieuwe visies

VERSTEDELIJKING EN NIEUWE VISIES
Stedelijke groei brengt zowel uitdagingen als nieuwe kansen op het gebied
van duurzame ontwikkeling met zich mee. Lees de tekst en maak de
opdrachten.

3

Er zijn veel alternatieven voor de klassieke stedelijke uitbreiding, die bijna
allemaal onder de koepel van “slimme groei” of “new urbanism” vallen.
Slimme groei is een strategie waarbij stedelijke gebieden op een duurzamere
manier uitgebreid worden, terwijl new urbanism zich richt op het ontwerpen
van leefbare buurten en samenlevingen. Beide strategieën hebben een
eigen manier om economische groei in steden te stimuleren zonder de
vaak bijbehorende negatieve gevolgen voor het milieu, de economie en de
samenleving.
Bron: Enciclopaedia Britannica online.

Stel je voor dat je de burgemeester bent die een strategie moet bedenken om
de kwaliteit van leven in jouw stad te verbeteren. Welke van deze plannen zou
je voorstellen?
Schrijf op welke plannen je zou kiezen en welke problemen met het milieu,
de economie en de samenleving hiermee verholpen kunnen worden.
De stad geschikter maken voor voetgangers
Meer auto’s op straat
Het openbaar vervoer duurder maken
Inwoners stimuleren bij te dragen aan het beleid in hun buurt
Het ontwikkelen van unieke gemeenschappen
Het aanmoedigen van carpoolen
Kansen creëren voor de private sector, zodat ze bij kunnen dragen aan
slimme groei
Integratie van verschillende landschappen in de gemeenschap
Behoud van openbare ruimtes, landbouwgebieden, historische locaties en
andere voorzieningen die essentiële diensten aan de gemeenschap verlenen
Meer openbaar vervoer
Stedelijke ontwikkeling waarbij bestaande buurten vernieuwd in plaats van
vervangen worden
Het bouwen van compacte huizen en andere energiezuinige gebouwen
Anders:

1973
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#FRIDAYS FOR FUTURE – EVENEMENTENKAART (Oktober 2019)

Bron: Fridaysforfuture.org Website
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STEL JE
VOOR

Veranderingen in de 21e eeuw

Stel je voor dat je niet in je klaslokaal bent en niet achter je
bureau zit. Je bent buiten en je vliegt als een vogel over de
planeet. Je hebt de Aarde zien veranderen: het was ooit een
planeet waar mensen een beschermde diersoort waren die
zich in kleine groepjes over enorme gebieden verspreidden. Ze
waren bijna niet zichtbaar. Het enige bewijs van hun bestaan
waren een aantal rookpluimen. Nu, 70.000 jaar later, zie je
overal mensen: in steden en op het platteland, op zee en in
de lucht, in de ruimte en onder de grond. Er leven nu bijna
8 miljard mensen op deze planeet en je gaat je afvragen of
de groei ooit op zal houden. De wereld is nog nooit zo druk
geweest, zo vol, zo verbonden, en zo vol met nieuwe dingen en
technieken. Alles beweegt; je ziet miljoenen mensen op pad. Je
wordt ook achterna gezeten door miljarden auto’s, miljoenen
treinen, tienduizenden schepen en vliegtuigen en duizenden
satellieten die rond de planeet cirkelen. Op dit moment zijn
er 10.000 vliegtuigen in de lucht, vliegen er bijna 100.000
vliegtuigen per dag en zijn er 9000 vliegvelden. Je wordt gek
van radiofrequenties; deze signalen verbinden computers,
telefoons, machines en mensen. De planeet waar je van houd
warmt op. Meer beweging, energieverbruik, straling en hitte
hebben negatieve gevolgen. Open ruimte begint op te vullen, de
bossen krimpen, de zeeën zijn vervuild, de ijskappen smelten,
de lucht is vervuild en het voedsel is besmet. Nu maak je
je echt zorgen; waar en wanneer houdt het op? Hoe zal het
gebeuren? Wie gaat dit voor elkaar krijgen?
Stel je voor... dat je jezelf bent. En stel je de wereld voor
zoals die eruit ziet als je volwassen bent. Stel je de nieuwe
generaties voor en hoe jij daartussen past. Jij en je
klasgenoten staan aan de leiding van deze nieuwe wereld.
Je moet de wereld leren kennen, problemen evalueren,
oplossingen veranderen en verandering teweeg brengen.
Waar moet je beginnen? Hoe reis je naar die plek toe? Je hebt
geleerd dat het verhaal van de menselijke geschiedenis door
de eeuwen heen ook jouw verhaal is. Je hebt geleerd dat het
een groots verhaal is, maar dat het ook veranderd kan worden.
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Je weet dat mensen keuzes gemaakt hebben en keuzes blijven
maken. Je hebt geleerd dat mensen samen kunnen werken om
de wereld te veranderen. Deze keuzes en handelingen maken
verschil, nu misschien wel meer dan ooit. Jij en je vrienden
gaan de wereld in met de kans om keuzes te maken die de
toekomst veranderen. Stel je voor...
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VERANDERINGEN
IN DE 21E EEUW
Bevolkingsgroepen

Tegen het jaar 2050 zullen er in deze wereld nog twee miljard

mensen meer leven, waardoor de bevolking tien miljard mensen
kent. De helft van alle baby’s, ongeveer een miljard, zal opgroeien
in Sub-Sahara-Afrika. Nog 25% van de wereldwijde bevolkingsgroei
zal plaatsvinden in Centraal- en Zuid-Azië. In 2050 zal een kwart van
de wereldbevolking in Afrika wonen. In Oost- en Zuidoost-Azië, in
Europa, in de Verenigde Staten en in Canada zal de bevolking vrijwel
gelijk blijven. De bevolkingsgroei zal steeds verder afnemen in de
21e eeuw, maar de groei zal vooral hoog blijven in het deel van de
wereld dat we ‘the Global South’ noemen. Dit zijn de dichtbevolkte
landen India, Nigeria, Pakistan, de Democratische Republiek Congo,
Ethiopië, Indonesië en Egypte. In de toekomst zal de snelst groeiende
beroepsbevolking zich in Sub-Sahara-Afrika bevinden. In de komende
decennia zal 50 tot 60% van de mensen op de wereld jonger dan 25
zijn; in Europa en Noord-Amerika is dit percentage minder dan 30%. In
2050 zal 25% van de bevolking in Europa en Noord-Amerika boven de
65 zijn, in vergelijking met 5% in Sub-Sahara-Afrika. Deze veranderende
demografieën hebben grote invloed op de wereld. Naar verwachting
zullen de steden bijna al deze toekomstige bevolkingsgroei opvangen.
Stel groeiende steden bieden belangrijke kansen en uitdagingen, zoals
het invoeren van ambitieuze regels om steden en mensen inclusiever
en duurzamer te maken.
Sinds het moment dat mensen zich in regionale groepen begonnen
te organiseren, is er institutionele ongelijkheid, vooral op het gebied
van verschillen in status, rijkdom en leefomstandigheden. Deze
ongelijkheden zijn door de jaren heen betwist op veel verschillende
manieren en door veel verschillende groepen.

Ongelijkheden

Hoewel er nu meer rijkdom is dan ooit, is er steeds meer materiële
ongelijkheid in de wereld gebaseerd op inkomen en rijkdom. Het
inkomensaandeel van de rijkste 1% van de samenleving is in de
afgelopen decennia gestegen tot meer dan 20% en als er niks gedaan
wordt, zal dit in 2050 waarschijnlijk gestegen zijn tot bijna 30%. Er
blijven ook andere soorten ongelijkheid bestaan. De levensverwachting
bij de geboorte zal in 2050 naar verwachting 77 zijn. Er zijn nog steeds
grote verschillen tussen landen en sociale groepen. Op dit moment
is de levensverwachting in de minst rijke landen 7,4 jaar lager dan
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Verschuivende grenzen

het mondiale gemiddelde, vooral door de hoge kindersterfte en
moedersterfte, geweld, conflicten en de blijvende gevolgen van de
HIV-epidemie. Deze ongelijkheden zijn niet natuurlijk of nodig; ze zijn
het gevolg van keuzes die de mensen aan de top gemaakt hebben voor
de rest van de wereld.
Autoritarisme is in opkomst over de hele wereld, met grote gevolgen
voor de mensheid en de natuur. Verschillen in gender, sociale klasse,
cultuur en etniciteit worden versterkt om bestaande hiërarchieën in
stand te houden. We wisselen al honderden jaren kennis uit met de rest
van de wereld en zouden ook makkelijk de rijkdom eerlijker kunnen
verdelen. De manier waarop we gereedschap en goederen produceren
is funest voor de planeet en het grootste deel van de bevolking heeft
last van de keuzes van een paar rijke mensen. Jouw politieke keuzes
beïnvloeden de ontwikkeling van deze ongelijkheid.

Verschuivende grenzen

Meer mensen hebben meer middelen, voedsel, energie en andere
producten nodig, waardoor we ons af moeten vragen hoe houdbaar
het huidige kapitalistische model is voor de natuur en de maatschappij.
Zoals we gezien hebben, hebben mensen altijd geprobeerd hun
grenzen te verschuiven. De verhouding tussen verschillende mensen
en tussen mensen en andere levensvormen creëerde verschillende
soorten samenlevingen. Terwijl kolonisatie bepaalde mensen meer
kansen gaf, en verschillende werelden met elkaar verbond, had het
vooral verwoestende gevolgen.
In de afgelopen 600 jaar heeft het kapitalisme steeds meer van de
wereld veroverd; het kapitalisme heeft invloed op steeds grotere delen
van het land, de grondstoffen en de mensheid. Vlakke landschappen,
valleien, bossen, zeeën en bergen zijn gecultiveerd, bewerkt, leeggevist
en gemijnd om grondstoffen en voedsel te verzamelen voor de steeds
groter groeiende steden en wereldwijde kapitalistische economie.
Arbeiders worden aangenomen, uitgebuit, en op nieuwe plekken
ingezet - vrijwillig of onder dwang - om deze productieprocessen op
gang te houden, waar maar een klein deel van de mensen winst uit
maakt.
Mensen hebben de wereld veranderd, gemaakt en vernietigd, vanaf
micro-organismen tot op mondiale schaal. We hebben invloed op
klimaatverandering en groeiende kolonisatie en uitputting van mensen
en grondstoffen. Grenzen hebben een nieuwe betekenis gekregen, nu
mondiale netwerken van geld en communicatie de wereld met elkaar
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verbinden; iedere nationaliteit en regionale cultuur, iedere inwoner
en migrant, en zelfs het armste gebied ter wereld staat in verbinding
met de rest. Bedrijven creëren nieuwe handelsproducten en financiële
instanties creëren nieuwe manieren om winst te maken; daar willen
ze best land en nieuwe grondstoffen voor stelen. Veel sectoren
maken steeds meer gebruik van technologie, vooral op het gebied
van informatie en productie, zoals het delen van privéinformatie,
automatisering en patenten voor zaden en andere voedselproducten.
China en Chinese bedrijven zijn in opkomst als de nieuwe leiders van
de handel, vooral in Afrika, Latijns-Amerika en delen van Azië.
Het mondiaal kapitalisme put de planeet volledig uit en biedt alleen
nog een veilig plekje voor de rijkste delen van de mensheid. In deze
eeuw moeten we een nieuwe relatie opbouwen met al het leven op
de planeet.

De handel in alles

Toegang tot schoon water
als een sociaal recht is niet
gegarandeerd voor alle
bevolkingsgroepen in de wereld.
Zoek naar informatie over dit
onderwerp en maak een poster
die je aan je klasgenoten laat
zien.

Een van de factoren die de groeiende wereldwijde handelsmarkt
stimuleren is commodificatie: ieder bestaand product wordt
verhandeld. Als iets privébezit wordt, kan het verhandeld, gekocht en
verkocht worden. Als het een marktwaarde heeft, wordt het alleen
beschikbaar voor mensen die het kunnen betalen. Alles heeft een prijs;
de mensheid en de planeet is niet onuitputtelijk.
In de huidige kapitalistische wereldeconomie geven we de planeet
niet terug wat hij nodig heeft. Er wordt nooit rekening gehouden met
de schade aan het milieu, de capaciteit van de planeet, uitstervende
dieren en de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen. We weten
ook dat er niet genoeg duurzame energie beschikbaar is voor ons
huidig verbruiksniveau. Zonnepanelen worden bijvoorbeeld gemaakt
van mineralen uit de Democratische Republiek Congo en Bolivia: bij dit
proces wordt gebruik gemaakt van kinderarbeid. Op andere plaatsen
wordt het bouwen van stuwdammen en rivieren een manier om water
af te nemen van de inheemse bevolking.
Zoals we gezien hebben zijn de ecologische gevolgen niet gelijk
verdeeld: de rijkste landen importeren niet-duurzame producten vanuit
mijnen en plantages in andere landen. Het geld gaat naar de mensen
die al rijk zijn in een aantal kernlanden en de schadelijke gevolgen zijn
vooral te merken voor de armste delen van de bevolking die aan de
rand van de wereld wonen. Het commodificeren van de planeet heeft
gevolgen voor het milieu over de hele wereld.
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Arbeid en arbeiders

Het kapitalistische productieproces maakt overal een handelsproduct
van, maar om de schade te beperken, moeten we inzien dat bepaalde
dingen een algemeen recht zijn in plaats van een product dat gekocht
moet worden. Tegelijkertijd moeten we goed nadenken hoe we
iedereen deze producten kunnen geven zonder onze grondstoffen op
te maken.

Arbeid en arbeiders

Een bordje op een deur in
een openbare faciliteit in
Slovenië. Het Sloveense
woord voor ‘werkster’ en
de tekening geven aan dat
het schoonmaakwerk door
een vrouw wordt gedaan.
Denk je dat het pictogram
acceptabel is of wil je liever
een genderneutrale? Hoe
zou jij het tekenen?

Mondiale migratie

Een van de eerste aspecten van het leven die gecommodificeerd
werden is arbeid, of in ieder geval een aantal van de werkzaamheden die
mensen uitvoeren. Arbeiders hebben samenlevingen, infrastructuur,
transport, gebouwen, producten, kennis en andere mensen
opgebouwd en vormgegeven. We hebben geleerd dat mensen onder
verschillende arbeidsomstandigheden kunnen werken. Bij slavenarbeid
worden mensen beschouwd als eigendommen en gedwongen te
werken; ze hebben niet de vrijheid om te weigeren of om weg te
gaan bij hun meesters. Loonarbeiders verkopen hun arbeid onder de
voorwaarden in hun contract. Flexibele arbeidscontracten creëren
steeds meer onzekerheid voor werknemers. Een baan kan geleverd
worden door meerdere onderaannemers; dit maakt het moeilijk voor
werknemers om bijvoorbeeld een uitkering, hogere lonen en betere
arbeidsomstandigheden te krijgen. Er zijn maar weinig arbeiders
die kunnen weigeren te werken, ook al krijgt niet iedereen goede
arbeidsvoorwaarden. Veel vormen van arbeid worden nog steeds
niet erkend als betaald ‘werk’, waardoor er geen arbeidsvoorwaarden
aan verbonden zijn. Verzorgenden blijven de meest kwetsbare
groep werkenden, vooral omdat 65-plussers de snelstgroeiende
bevolkingsgroep zijn. Tegelijkertijd heeft vooruitgang op het gebied van
vruchtbaarheidstechnologie een vraag naar draagmoeders gecreëerd;
de grootste markt voor baarmoeders is Zuid-Azië. Huishoudens over
de hele wereld worden ondersteund door enorme internationale
netwerken van zorgverleners.
Arbeiders zijn mobieler dan ooit: ze verhuizen vaak naar een ander
land (met een ander fiscaal en sociaal systeem) en een nieuwe
werkgever. Arbeiders worden in beweging gebracht en gehouden door
mondiaal kapitalisme, maar ze zijn ook op zoek naar betere leef- en
arbeidsomstandigheden.
Een van de grootste uitdagingen van deze eeuw is mondiale migratie;
naar verwachting zal migratie in de komende decennia blijven stijgen.
Er zijn drie regio’s die meer migranten ontvangen dan verliezen:
Europa, de Verenigde Staten en Canada; Noord-Afrika en West-Azië;
en Australië en Nieuw-Zeeland. In deze regio’s, vooral in de Verenigde
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Staten, Zuid-Europa en Australië, worden steeds meer grensmuren en
interneringskampen gebouwd om migratie tegen te gaan. Maar weinig
landen accepteren migranten; steeds meer overheden worden steeds
nationalistischer.
Tegelijkertijd legt klimaatverandering druk op ecologische systemen
en leefomstandigheden, waardoor mensen moeten vluchten. Door de
gevolgen van mondiaal kapitalisme moeten ze verhuizen en worden
ze klimaatvluchtelingen. Continue oorlogen en conflicten in bepaalde
regio’s – die vaak voortkomen uit koloniale interventie of onenigheid
tussen internationale bondgenoten – dwingen nog meer mensen te
verhuizen. De eerste mondiale crisis van de 21e eeuw droeg bij aan een
migratiegolf vanuit Zuid-Europese landen als Italië en Griekenland.
In dit lesboek hebben we laten zien dat mensen altijd al mobiel zijn
geweest. We hebben laten zien dat migratie een golf van verandering
kan zijn die verschillende volken en culturen aan elkaar verbindt.
We moeten nog een manier vinden om veilige migratiesystemen te
ontwikkelen, met aandacht voor mondiale ongelijkheid, armoede,
onveiligheid en een gebrek aan fatsoenlijke banen.
De wereldbeelden van
morgen

Het verhaal van de mensheid, zoals wij het hier verteld hebben, maakt
duidelijk dat de menselijke wereld geen object is. Het is de uitkomst
van constante interactie en strijd tussen menselijk handelen en de rest
van de natuur, wat wij het milieu noemen. In onze geschiedenis hebben
mensen veel werelden gemaakt en hervormd, zowel op kleine als grote
schaal. Dit proces is nog steeds gaande. Deze werelden komen voort
uit samenwerking en conflict, verbindingen en netwerken. Ze komen
ook voort uit onze verbeelding. In ons verhaal over de geschiedenis
van de mensheid leggen we extra nadruk op wereldbeelden en de
manier waarop mensen zich hun wereld inbeelden en deze afbeelden.
Deze wereldbeelden geven ook de machtsverhoudingen weer. Wie kan
hun wereldbeeld aan anderen opleggen? Hoe worden wereldbeelden
gepresenteerd en gekopieerd? Andere mensen reageren constant op
deze wereldbeelden, nemen ze over, passen ze aan en verzetten zich
ertegen. Mensen zouden zich een nieuw beeld moeten vormen van
hun wereld, met ruimte voor acceptatie, actie, interactie en verzet. Wij
vragen jou dit ook te doen.
Je kan vraagtekens zetten bij bestaande werelddelen, de verhouding
tussen mensen en overheden, de complexiteit van zowel de vroegere
als de huidige werelden waar we in leven. Je kan uitspraken doen over
hoe de wereld vandaag werkt en hoe hij morgen zou moeten werken.
Zoals we eerder al gezegd hebben: Je kan niets over de wereld zeggen,
interpreteren of beoordelen als je alleen binnen je eigen wereldbeeld
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Verzet en gemeenschappelijke
goederen

blijft; je moet de complexiteit van de volledige menselijke geschiedenis
weergeven.
Verzet en
gemeenschappelijke
goederen

Tijdens het grootste deel van onze geschiedenis hebben mensen hun
bestaan vormgegeven met behulp van gedeelde goederen in plaats van
privébezit. Dit noemen we gemeenschappelijke goederen: ruimtes en
instituten waarin mensen land, grondstoffen en ecosystemen beheren
voor de hele gemeenschap. Veel mensen zijn het niet eens met het
huidige systeem, waarin economische groei, winst en commodificatie
de prioriteiten zijn. Ze werken samen om processen van verandering
en transformatie in gang te zetten; ze vormen een beeld van een
nieuwe wereld, richten meer gelijkwaardige sociale organisaties op
en beschermen al het leven op de planeet tegen de gevolgen van
grensuitbreiding.
Steeds meer mensen willen terug naar een samenleving met
gemeenschappelijke goederen. Ze pleiten ervoor om voedsel, water,
onderdak, bossen, schone lucht, kennis en goederen voor iedereen
beschikbaar te maken, zonder winstoogmerk. Deze mensen zorgen
bijvoorbeeld beter voor de bossen dan bedrijven en overheden.
Milieuactivisten verdedigen gebieden met culturele en ecologische
waarde tegen mondiale bedrijven die deze willen uitbuiten; hierdoor
krijgt deze huidige vorm van grensuitbreiding tegenstand. Populaire
economieën beginnen de productie van goederen steeds eerlijker te
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HEBBEN BEDRIJVEN IMPACT OP HET MILIEU?
Lees de tekst en maak dan de
opdrachten.

1

Ben je het eens met de auteurs
van de tekst hierboven?
Beargumenteer je antwoord.
Beschrijf een situatie waarin
de invloed van een bedrijf op
klimaatverandering duidelijk
was.

“Internationale bedrijven zijn meedogenloos in het uitbreiden van hun
activiteiten naar steeds meer afgelegen en kwetsbare gebieden. Hiermee
versterken ze de klimaatcrisis. Ze zijn verantwoordelijk voor een mondiale
crisis die ons allemaal aantast en ze zorgen voor problemen in de
maatschappijen en het milieu door hun uitbuiting. Nog een gevolg van hun
olieboren, industriële mijnbouw en enorme waterkrachtprojecten is het
verzwakken van lokale gemeenschappen die hierdoor ook moeten gaan
vechten tegen klimaatverandering. Deze bedrijven zijn ook het grootste
obstakel tegen milieuvriendelijkheid, omdat ze ingrijpende maatregelen en
oplossingen blokkeren.”
Bron: Corporate Conquistadors. The Many Ways Multinationals both Drive
and Profit from Climate Destruction, by “The Democracy Center”, “Corporate
Europe Observatory”, “The Transnational Institute”, 2014.

2

3

Weet jij welke bedrijven en
instituten de meeste CO2 en
vervuiling uitstoten? Ga op zoek
naar online bronnen en vul een
tabel in zoals degene hiernaast.
Werk in groepjes van vier of vijf.
Stel je voor dat je de raad van
bestuur van een multinationaal
bedrijf bent dat sportschoenen
produceert. Je moet
beslissingen maken over de
kwesties hieronder en daarmee
negatieve gevolgen voor het
milieu voorkomen. Bespreek
iedere kwestie met je groep en
kruis dan de maatregelen aan

NAAM VAN HET
BEDRIJF / DE
BEDRIJVEN

GEVOLGEN VOOR
HET MILIEU

PRODUCTEN

1 Je grootste concurrent heeft een nieuw materiaal ontdekt: GOMPACK,

waarmee veel lichtere en sterkere schoenzolen gemaakt kunnen worden.
Het Braziliaanse bedrijf dat GOMPACK maakt vervuilt het grondwater van de
hele omgeving.

Wat doe je?
Je klaagt je concurrent aan voor de vervuiling
Je gaat GOMPACK ook gebruiken, maar financiert ook het herstel van de
milieuschade
Je financiert onderzoek naar een milieuvriendelijk alternatief op GOMPACK
Zodra je hoort over GOMPACK, ga je het ook gebruiken

2 Je bezit 70% van de aandelen in “PetrolYes”, een Nigeriaanse
oliemaatschappij. Veel van de oliebronnen liggen in het bos.

Wat doe je?
Je wint de olie, maar neemt ook maatregelen om vervuiling te voorkomen
(dit maakt het winnen van de olie 20% duurder)
Je wint de olie op de goedkoopst mogelijke manier
Je besluit geen olie meer te winnen, zodat het bos niet vervuild raakt
Je blijft olie winnen en introduceert een nieuw merk benzine, “PINEpetrol”,
benzine met dennengeur, voor milieubewuste klanten
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Waar worden we gelukkig van?

WAAR WORDEN WE GELUKKIG VAN?
In onze huidige wereld lijkt het wel alsof we overal voor moeten betalen;
alles is een handelsartikel. Onze baan en basisbehoeftes (eten, water,
kleding, onderdak en brandstof) hebben een marktwaarde, maar we moeten
ook betalen voor onze fysieke gezondheid en uiterlijk, om sociale relaties te
onderhouden en voor onze vrijetijdsbesteding. Kunnen we zeggen dat geluk
te koop is? Waar worden we gelukkig van?

1

Lees de volgende tekst,
geschreven door de
Amerikaanse filosoof Martha
Nussbaum, waarin ze tien
aspecten noemt die mensen
nodig hebben om goed te
kunnen functioneren. Geef aan
welk(e) aspect(en) mensen
volgens jou het vaakst missen
en beschrijf vervolgens in tien
zinnen welke stappen iemand
kan nemen om dit aspect te
ontwikkelen. Bespreek dit
vervolgens met de klas. Moeten
mensen aan deze aspecten
werken? Hoe kunnen ze dit het
beste doen?

1. Leven. De mogelijkheid een leven van gemiddelde lengte te leiden; niet
vroeg overlijden of in slechte omstandigheden leven.
2. Fysieke gezondheid. Toegang hebben tot goede gezondheid, inclusief
seksuele gezondheid; toegang tot voldoende gezonde voeding; toegang tot
veilig onderdak.
3. Fysieke vrijheid. De kans hebben jezelf vrij te verplaatsen; bescherming
tegen geweld, zoals seksueel geweld, verkrachting binnen het huwelijk en
huiselijk geweld; kans op seksuele bevrediging en een eigen keus als het
gaat om voortplanting.
4. Zintuigen, voorstellingsvermogen, gedachten. In staat zijn de zintuigen te
gebruiken; in staat zijn te fantaseren, te denken en te redeneren – en dit op
een “echt menselijke” manier te doen, geïnformeerd en gecultiveerd door
goed onderwijs, geletterdheid en basiskennis van wiskunde en wetenschap;
in staat zijn de eigen fantasie en gedachtes te gebruiken om zich uit te
drukken naar vrije keuze (binnen religie, literatuur, muziek, etc.); in staat zijn
de geest te gebruiken en daarin vrijheid van meningsuiting te hebben, binnen
zowel de politiek als de kunst en religie; in staat zijn plezier te hebben en pijn
te vermijden.
5. Emoties. In staat zijn gehecht te raken aan dingen en mensen buiten
onszelf; in staat zijn te houden van degenen die van ons houden en voor
ons zorgen; in staat zijn hun afwezigheid te betreuren; in het algemeen
in staat zijn lief te hebben, te rouwen, te verlangen, dankbaar te zijn
en gerechtvaardigd boos te zijn; niet beperkt te worden in emotionele
uitdrukking door angst of zorgen. (Steun van andere mensen is aantoonbaar
essentieel voor de ontwikkeling.)
6. Praktisch redeneren. In staat zijn een beeld te vormen van wat juist is en
kritisch te reflecteren op de voortgang van het eigen leven. (Hierbij moet
men vrij mogen denken.)
7. Verwantschap. (a) In staat zijn voor en met anderen te leven, anderen te
erkennen en verzorgen, verschillende vormen van sociale interactie aan
te gaan; in staat zijn zich in te leven in een ander en mee te leven met een
situatie; gevoelens van rechtvaardigheid en vriendschap voelen. (Om dit
aspect te beschermen, zijn er beschermde instituten nodig die mensen
samenbrengen en die vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering
beschermen.) (b.) Een sociaal vangnet hebben van respect en acceptatie;
behandeld worden met waardigheid en als persoon die gelijk is aan anderen.
(Hierbij moet ook beschermd worden tegen discriminatie.)
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8. Andere soorten. In staat zijn te zorgen voor en samen te leven met dieren,
planten en de natuurlijke wereld.
9. Spelen. In staat zijn te lachen, te spelen en hobby’s te hebben.
10. Controle over de omgeving. (a) Politiek: Effectief deel mogen nemen
aan de politieke keuzes die het leven beïnvloeden; het recht van politieke
participatie, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering.
(b) Materieel: In staat zijn eigendommen te bezitten (zowel land als
goederen); het recht op betaald werk op gelijke voet met anderen; vrijheid
van ongegrond onderzoeken en innemen van bezit. In het werk, humaan
behandeld worden en zinvolle relaties aan kunnen gaan met collega’s.
Bron: M. Nussbaum, Creating Capabilities, 2011.

BETAALDE EN ONBETAALDE HANDELINGEN
1

Teken een tabel net als degene
hiernaast. Maak een lijst van
de taken die je iedere week
onderneemt, zowel thuis als
ergens anders. Kruis in de
tweede kolom aan voor welke
taken je betaald krijgt en kruis
in de derde kolom aan voor
welke taken je niet betaald
krijgt

2

2 De taken in de derde kolom
worden niet met geld beloond.
Vaak kan de waarde van deze
taken niet bepaald worden.
Hebben ze een andere soort
waarde?

3

Werk met een klasgenoot
samen en schrijf minstens
vijf andere taken op die in
eerste instantie geen financiële
waarde hebben, maar toch
kwalitatieve en kwantitatieve
waarde hebben.

UREN
VAN DE DAG

BETAALDE
HANDELINGEN

ONBETAALDE
HANDELINGEN

Wat voor sporten doe je? Daar krijg je niet voor betaald (je moet er vaak
juist voor betalen!), dus in eerste instantie maak je er geen winst mee. Maar
als je sporten leuk vindt, voel je je goed. Je waardeert wat je eruit haalt,
omdat het goed voor je is. Je investeert in je gezondheid, zodat je minder
vaak ziek wordt en minder van gezondheidszorg afhankelijk bent. Iedere
onbetaalde taak heeft een eigen waarde en kan voordelen bieden voor jou, de
samenleving, de overheid en het milieu.

Schrijf de positieve gevolgen op
van deze taken.
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Hoeveel migranten zijn er in Europa?

HOEVEEL MIGRANTEN ZIJN ER IN EUROPA?
Migranten stromen in de afgelopen decennia veel naar West-Europa. Wat
vinden Europeanen over het algemeen van migranten in hun land?

1

Lees het staafdiagram over
de beleving van het aantal
migranten in een aantal landen.
A. In welke volgorde staan de
landen?
B. Teken de grafiek opnieuw,
maar gebruik nu de aantallen
migranten die daadwerkelijk
in deze landen wonen (zet het
land met de hoogste aantallen
bovenaan en de laagste
onderaan).
C. Vergelijk de twee grafieken
en beantwoord de vraag:
Waarom denk je dat er zoveel
verschil tussen zit? Bespreek
dit met je klasgenoten.

Bron van de staafgrafiek: 10
Trends Shaping Migration,
European Political Strategy
Centre, European Commission,
2017.

2

Geef nu aan welke van de
volgende uitspraken volgens
jou kloppen of misschien
kloppen.

De Europese Unie en de overheden van Europese landen hebben geen goede
nationale of internationale strategieën om met migratie om te gaan.
Conservatieve Europese overheden willen angst en weestand tegen
migranten creëren, vooral door mensen uit de lagere klassen bang te maken
dat migranten hun banen afpakken.
Europeanen hebben een vertekend beeld van het aantal en de invloed van
immigranten in hun land.
Het groeiende aantal migranten ontstaat door ongekende ongelijkheid
tussen rijke en arme landen.

3

Wat denk jij? Wat vind jij van de
migranten die naar jouw land
komen? Schrijf je eigen mening
op.

Het groeiende aantal migranten ontstaat ook door de rampzalige gevolgen
van klimaatverandering in veel landen over de hele wereld.
Migranten verlaten hun land om werk te vinden in andere landen.
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IS BEWEGINGSVRIJHEID EEN MENSENRECHT?
Als je het woord “migratie” hoort, denk je meestal niet aan mensen die
vanuit jouw land verhuizen naar een ander land; meestal denk je aan
migranten die naar jouw land komen. Wat is het verschil tussen “emigratie”
en “immigratie”? Waar is ons beeld van migratie op gebaseerd?

1

Lees de volgende tekst en
zoek de definitie op van de
onderstreepte woorden en
uitdrukkingen.

Hebben we het recht tot mobiliteit? De Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens (Artikel 13-2) zegt: “Eenieder heeft het recht welk
land ook, met inbegrip van het zijne, te verlaten en naar zijn land terug
te keren.” Het recht te emigreren wordt erkend, maar hoe zit het met
het recht om te immigreren? Deze vraag is bijzonder relevant, omdat het
huidige migratiebeleid steeds vaker rust op het beperken van internationale
bewegingsvrijheid. Terwijl geschoolde arbeiders makkelijk een nieuwe plek
kunnen vinden, hebben anderen weinig kansen tot migratie, of in ieder geval
geen legale kansen. Mondialisering maakt het verplaatsen van kapitaal,
informatie, goederen en zelfs diensten steeds makkelijker, dus de beperkte
bewegingsvrijheid van mensen is een duidelijke uitzondering. Dit verschil in
internationale migratie wordt aangevochten door ontzettend veel mensen die
proberen te migreren en overheden die ze tegenhouden. Om deze uitdaging
met betrekking tot migratie op te lossen, moeten mensen expliciet het recht
tot beweging krijgen.”
Bron: A. Pécoud, P. De Guchteneire, International Migration, Border Controls
and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility, “Journal
of Borderlands Studies”, Volume 21, No. 1, 2006.

MOBILITEIT:
EMIGRATIE:
IMMIGRATIE:
BEPERKING VAN BEWEGINGSVRIJHEID:
GESCHOOLDE ARBEIDERS:
LEGALE MIDDELEN:
BEPERKING VAN VRIJHEID:
HET RECHT TOT BEWEGING:
Stel je voor dat verwoestende overstromingen jouw land raken en dat de
regering ineens overgenomen wordt door een dictator die alle financiële
middelen gebruikt om zich voor te bereiden op een oorlog, in plaats van de
mensen te helpen die alles zijn kwijtgeraakt. Jij en je familie besluiten naar
een ander land te verhuizen. EU landen accepteren geen vluchtelingen uit
jouw land, omdat ze bang zijn een oorlog uit te lokken. Kies een niet-EUland en gebruik het internet om te onderzoeken hoe je dat land binnen kan
komen. Bedenk dat jouw land geen toeristenvisums verleent. Schrijf een
stappenplan op voor de migratie.

2
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Doe mee met de verandering

1/3

DOE MEE MET DE VERANDERING

Kijk naar de afbeeldingen en
lees de onderschriften. Zoek
vervolgens meer informatie
op en vul de tabel in bij iedere
beweging.

Dit zijn afbeeldingen en teksten over bewegingen van jonge mensen die
vechten om de wereld te verbeteren. Ze denken dat verandering van onderaf
komt: de kracht komt van gewone mensen. Iedereen kan een bijdrage
leveren aan deze bewegingen.

(Links) “Friday for Future” is een
beweging van jonge mensen over
de hele wereld. Deze beweging is
begonnen door Greta Thunberg
(rechts). Activisten binnen
deze beweging willen mensen
ervan bewust maken dat ze hun
levensstijl moeten veranderen
zodat ze minder invloed hebben op
het milieu.

IDENTITEITSKAART
NAAM VAN DE BEWEGING
HOOFDDOELEN
JAAR VAN OPRICHTING
LOCATIE (LANDEN, GROEPEN)
WEBSITE
HOE JIJ MEE KAN HELPEN

“4ocean” is een Amerikaans
for-profit bedrijf dat armbanden
verkoopt die van gerecycled
materiaal gemaakt zijn, meestal
kleding en plastic flessen. Het
bedrijf gebruikt een deel van de
winst om plastic uit de oceaan op te
ruimen: voor iedere armband wordt
een pond afval opgeruimd.

IDENTITEITSKAART
NAAM VAN DE BEWEGING
HOOFDDOELEN
JAAR VAN OPRICHTING
LOCATIE (LANDEN, GROEPEN)
WEBSITE
HOE JIJ MEE KAN HELPEN
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DOE MEE MET DE VERANDERING

De “youth4peace” beweging wil
jongeren over de hele wereld
stimuleren bij te dragen aan
vredesopbouw. Deze foto werd
genomen tijdens de Youth Summit
van 2012 in Pualas in de Filipijnen.

IDENTITEITSKAART
NAAM VAN DE BEWEGING
HOOFDDOELEN
JAAR VAN OPRICHTING
LOCATIE (LANDEN, GROEPEN)
WEBSITE
HOE JIJ MEE KAN HELPEN

De “Association for Women’s
Rights in Development” is een
internationale feministenbeweging
die werkt aan gendergelijkheid,
duurzame ontwikkeling en
vrouwenrechten.

IDENTITEITSKAART
NAAM VAN DE BEWEGING
HOOFDDOELEN
JAAR VAN OPRICHTING
LOCATIE (LANDEN, GROEPEN)
WEBSITE
HOE JIJ MEE KAN HELPEN
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Doe mee met de verandering

DOE MEE MET DE VERANDERING

Het “Degrowth”-webportaal
helpt iedereen contact te maken
met groepen, bewegingen en
verenigingen die werken aan
“een samenleving en economie
die gericht is op het welzijn van
iedereen en het behoud van het
natuurlijke leven” (www.degrowth.
info/en/).

IDENTITEITSKAART
NAAM VAN DE BEWEGING
HOOFDDOELEN
JAAR VAN OPRICHTING
LOCATIE (LANDEN, GROEPEN)
WEBSITE
HOE JIJ MEE KAN HELPEN
Van welke bewegingen zou jij lid willen worden?
Hoe kan jij meehelpen?
Schrijf je keuze op en de redenen waarom je die keuze gemaakt hebt.

2
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wereldwijde geschiedenis die laten zien hoe
lokale veranderingen over een periode van
duizenden jaren verbonden zijn met bredere
regionale, intercontinentale en wereldwijde
veranderingen. Dit verhaal illustreert de
veranderende relatie tussen mens en natuur, de
grote migratiegolven die de menselijke soort
altijd hebben onderscheiden, evenals het
ontstaan en de ontwikkeling van ongelijkheden.
Dit leerboek wil de kennis van een reeks
historische en cross-sectionele competenties
verdiepen die nuttig zijn om de wereldsamenleving te begrijpen en daarin te functioneren.
Deze kennis omvat het vermogen om de
interacties tussen verschillende temporele en
ruimtelijke schalen te begrijpen, de verbinding
tussen het verleden en het heden, en de nietprogressiviteit van de geschiedenis.
Lezers kunnen geconfronteerd worden met
nieuwe gezichtspunten.

Deze publicatie is tot stand gekomen met de
financiële steun van de Europese Unie. De inhoud
ervan valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid
van de auteur/contractpartner/uitvoerende partner/
internationale organisatie en weerspiegelt niet
noodzakelijk de standpunten van de Europese Unie.
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