Een nieuwe driedeling
De eerste, tweede en derde wereld bestaan niet meer
Lange tijd werden de landen op aarde ingedeeld in drie
blokken. De eerste, tweede en derde wereld. Eigenlijk is
deze indeling een beetje ouderwets. Een echte tweede en
derde wereld bestaat namelijk niet meer.
De westerse landen, waaronder Amerika, Nederland,
Engeland, Frankrijk en Duitsland, waren de eerste wereld.
Dit waren de rijkere landen van de wereld. De tweede
wereld werd gevormd door de communistische landen,
zoals Rusland en Cuba. Onder de derde wereld verstonden
we de arme ontwikkelingslanden in Afrika.
Dekt lading niet meer
De tweede wereld bestaat niet meer omdat Rusland, het grootste communistische land, ophield te
bestaan. De derde dereld bestaat niet meer omdat de verschillen binnen de groep van
ontwikkelingslanden zo groot zijn geworden, dat je ze moeilijk nog als één groep van derde
wereldlanden kunt beschouwen.
Kloof
Dit alles neemt niet weg, dat er nog steeds een aanzienlijke welvaartskloof gaapt tussen de rijke
industrielanden en de arme ontwikkelingslanden. Veel van deze laatste landen hebben nog steeds te
kampen met massale armoede en een zwakke economie.
Oorzaken
De oorzaken van die problemen liggen zowel binnen als
buiten de ontwikkelingslanden. Oorzaken binnen de landen
kunnen bijvoorbeeld de ongunstige natuurlijke
omstandigheden zijn, maar ook een ondemocratisch bestuur
waarbij een kleine elite de macht in handen heeft. Bij de
oorzaken van buitenaf gaat het vooral om de positie van de
ontwikkelingslanden in het mondiale handelssysteem,
waarbij ze in allerlei opzichten afhankelijk zijn van de rijke landen. Net als in de koloniale tijd
bestaat hun uitvoer nog steeds voornamelijk uit grondstoffen, terwijl ze veel industrieproducten
moeten invoeren.
Nieuwe industrielanden
Een aantal landen in Latijns-Amerika en Azië is erin geslaagd zich te ontwikkelen tot wat we
tegenwoordig de nieuwe industrielanden (NIC’s) noemen. Voorbeelden hiervan zijn Brazilië, Zuid-
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Korea en Taiwan. Al met al kunnen we dus vaststellen, dat binnen het mondiale handelssysteem een
nieuwe driedeling is ontstaan:

de rijke industrielanden;
de ontwikkelingslanden;
de nieuwe industrielanden
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