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Voorwoord

Laten we maar met de deur in huis vallen. Waarom mogen 
we de collectant voor Unicef op straat niet gewoon straal 

voorbijlopen? Wat is er mis met het volledig wegbezuinigen van 
ontwikkelingssamenwerking? Waarom zou de koffie die we ko-
pen fair trade moeten zijn? Moeten we echt weten hoe en door 
wie onze T-shirts worden gemaakt? Is het niet fantastisch dat 
ons overschot aan voedsel tegen bodemprijzen in Afrika wordt 
verkocht? Al deze vragen hebben iets belangrijks gemeenschap-
pelijk. Direct of indirect hebben ze te maken met het vraagstuk 
dat in dit boek centraal staat: mondiale rechtvaardigheid.

Dat thema lijkt ver van ons af te staan, maar deze indruk klopt 
niet. Veel van de dingen die wij in het dagelijks leven doen, veel 
van de producten die wij eten of kopen, hebben namelijk niet 
alleen te maken met de mensen in onze directe omgeving, maar 
hebben ook gevolgen voor het lot van mensen die duizenden ki-
lometers van ons vandaan leven. Onze kleren, stoelen of compu-
ters worden vaak in China of Bangladesh gemaakt. De uitstoot 
van co2 in onze omgeving is van invloed op de voedselproductie 
in Afrika. Ons afval wordt regelmatig naar ontwikkelingslanden 
versleept. Soms heeft deze mondiale relatie positieve gevolgen, 
maar vaak ook niet.

Neem de nieuwste tablet die je net hebt gekocht. Enerzijds 
geeft deze je veel vrijheid. Je kunt altijd en overal met je vrien-
den in contact blijven via Skype, Twitter of Facebook. Ander-
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m on d i a l e  r e c h t va a r di g h e i d



zijds heeft deze nieuw verworven vrijheid ook een schaduwkant. 
Veel tablets worden gemaakt door Chinese arbeiders die onder 
zeer ongezonde en gevaarlijke omstandigheden moeten werken. 
Hetzelfde geldt voor het leuke T-shirt dat je alvast voor de zo-
mervakantie hebt gekocht. Onze economie is, zoals dat heet, een 
mondiale economie geworden en daarom is de kans groot dat 
het T-shirt afkomstig is uit een Vietnamese of Cambodjaanse 
sweatshop waar kleine kinderen tegen een laag loon lange uren 
moeten werken. Als je dat nu weet en toch die nieuwe tablet of 
dat nieuwe T-shirt koopt, handel je dan onrechtvaardig? Je zou 
zeggen van niet. Jij bent immers niet verantwoordelijk voor die 
mondiale economie. Of is iedereen die ervan profiteert toch me-
deschuldig aan de ellende van die anderen?

Of bedenk eens wat de prijs is die koffieboeren in Peru of 
Mexico voor hun bonen krijgen. Vaak verdienen ze niet eens 
genoeg om voor hun kinderen te zorgen. Grote ondernemin-
gen kopen die bonen op en kunnen in belangrijke mate de prijs 
dicteren. Als koffieboer heb je daar weinig over te zeggen. Het 
lijkt daarom belangrijk om te weten waar onze producten van-
daan komen, hoe ze worden gemaakt en welke prijs ervoor wordt 
betaald. De Internationale Arbeidsorganisatie (iao) maakt zich 
bijvoorbeeld hard voor eerlijke en veilige werkomstandigheden. 
Ook Fair Trade Original – de Nederlandse organisatie achter de 
fair trade-producten die we in de schappen van de supermarkt 
vinden – zorgt ervoor dat producenten een eerlijke prijs krijgen 
voor hun koffie, chocolade of wijn. Zodat de winst ook aan de 
kleine boeren ten goede komt. 

Al deze voorbeelden hebben te maken met de huidige mon-
diale economie. Ze stellen direct of indirect het probleem van 
mondiale rechtvaardigheid aan de orde. Mondiale rechtvaardig-
heid gaat over de vraag of mensen – ongeacht hun plaats in de 
wereld – bepaalde verantwoordelijkheden of plichten tegenover 
elkaar hebben. In het dagelijkse leven accepteren we vaak zonder 
veel nadenken dat we verantwoordelijkheden of plichten hebben 
tegenover onze naasten en medeburgers. Denk aan de verant-
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v o o r w o o rd

woordelijkheid van ouders voor hun kinderen of aan de plichten 
die werknemers en werkgevers ten opzichte van elkaar hebben. 
Maar om wat voor verantwoordelijkheden en plichten gaat het 
bij mondiale rechtvaardigheid?

Wat bedoelen mensen wanneer ze zeggen dat het onrecht-
vaardig is wanneer cacaoboeren een te lage prijs voor hun koffie-
bonen krijgen, wanneer kleine kinderen in vieze ondergrondse 
naaiateliers T-shirts moeten maken of wanneer ontwikkelings-
geld wordt ingezet voor de aanschaf van gevechtsvliegtuigen? 
Wat is er precies ‘onrechtvaardig’ aan dergelijke situaties? En 
wie heeft de plicht om daar iets aan te doen? De vele vragen die 
hier naar voren komen, zijn niet eenvoudig te beantwoorden. 
Het boek dat je nu leest heeft dan ook niet de pretentie om met 
‘definitieve antwoorden’ op al deze vragen te komen. We wil-
len vooral een kritisch overzicht geven van de meest gebruik-
te filosofische theorieën over mondiale rechtvaardigheid en de 
verschillende aspecten daarvan (zoals armoede, ongelijkheid, de 
effectiviteit van ontwikkelingshulp en humanitaire interventie). 
Door deze gerichtheid op het hedendaagse filosofische debat, 
zullen lang niet alle interessante vragen rond wereldarmoede en 
mondiale ongelijkheid aan bod komen. We hopen echter dat de 
lezer aan het einde van het boek toch een duidelijk inzicht heeft 
gekregen in de vele vragen waarmee de filosofen van de mon-
diale rechtvaardigheid worstelen. Om dit inzicht nog verder te 
stimuleren zijn in de tweede helft van dit boek primaire teksten 
opgenomen van zowel klassieke als hedendaagse filosofen die 
zich over het thema van (mondiale) rechtvaardigheid gebogen 
hebben. De volgorde van deze primaire teksten stemt overeen 
met de thema’s die in de eerste helft van het boek behandeld 
worden.
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