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Het gemopper in Mijn weekblad in mijn rol als
ouwe brompot heeft mijn trouwe lezer Lex Olivier
tot een weerwoord verleid. Zijn gelijk verdient in
deze aflevering een volledig citaat van wat hij mij
schreef. Volgende week dan maar over het voorspellen van de toekomst.

De wereld van nu, gezien
door een andere bril
“Volgens Foreign Policy zijn er genoeg redenen
om het eerste decennium door een roze bril te
bekijken:
Steeds minder mensen leven in extreme armoede.
In 2007 leefde 28% van de wereldbevolking van
minder dan $ 1 per dag, in 1990 was dit nog circa
de halve wereldbevolking. Ook het gemiddelde
inkomen neemt op wereldschaal snel toe, ook in
arme Afrikaanse landen;
Er zijn steeds minder ondervoede mensen. In 2008
was 17% van de wereldbewoners ondervoed, heel

wat minder dan de 34% in 1970. Een scherpe
daling van de graanprijzen over de afgelopen decennia is een belangrijke reden. In de ontwikkelingslanden groeide de graanproductie tussen
2000 en 2008 twee keer zo snel als in de rest van
de wereld.
Mede dankzij vaccinatieprogramma's gaan er
steeds minder kinderen dood aan infectieziekten.
In 2005 overleden 60% minder kinderen aan de
mazelen dan in 1999. Ook andere infectieziekten
zijn op z'n retour, dit ondanks veel publiciteit over
SARS en Varkensgriep. Kindersterfte daalde met
17% tussen 2000 en 2008;
De gemiddelde levensverwachting van de wereldbewoner nam in het eerste decennium met 2 jaar
toe van 67 tot 69 jaar. Dit ondanks de door AIDS
gedaalde levensverwachting in tenminste 15 landen; Het opleidingsniveau steeg wereldwijd aanzienlijk, vier vijfde van de mensen kan lezen en
schrijven, steeds meer kinderen gaan naar school
en steeds meer jongeren volgen een universitaire
opleiding (dit aandeel steeg van 20% tot 25%
tussen 2000-2007);
De achterstandspositie van vrouwen is afgenomen. Steeds meer meisjes volgen een opleiding.
Het aandeel van vrouwelijke parlementsleden
steeg wereldwijd van 11% in 1997 tot 19% in
2009;
In tegenstelling tot wat we geneigd zijn te denken,
nam het aantal oorlogen en oorlogsslachtoffers
flink af ten opzichte van de periode van de koude
oorlog. Er zijn in het eerste decennium van de 21e
eeuw minder mensen door oorlogen om het leven
gekomen dan in elk ander decennium sinds WOII.
Militaire uitgaven daalden wereldwijd met ruim $
300 miljard jaarlijks tussen 1988 en 2009 (ca $
750 miljard in 1988, ca $ 425 miljard in 2009);
Meer mensen hadden toegang tot communicatie
dan ooit. 4 miljard mensen hebben nu een telefoonaansluiting, tegen 750 miljoen aan het begin
van het decennium.
Het klimaat baart natuurlijk zorgen, maar ook hier
is volgens FP reden voor optimisme.”
Tot zover wat Lex mij schreef. Ik stel vast dat hij
deze discussie op punten heeft gewonnen.

