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Profit Over People Neoliberalism And Global Order
Fout geld. Vroeger kon je dat uitgeven aan een auto, een vakantie of een bontjas. Veel meer zat er niet in. Tot een paar
bankiers in Londen op een briljant idee kwamen. Zou het niet mogelijk zijn om een plek te creëren waar de
belastingdienst je kapitaal nooit zou kunnen vinden? Neem bijvoorbeeld het Kanaaleiland Jersey, waar je al je geld kunt
verstoppen in een mooie trust. Of denk eens aan Nevis, een Caribisch vulkaaneilandje dat zich ontwikkelde tot een
onweerstaanbaar belastingparadijs dat inmiddels al meer bedrijven dan inwoners telt. In Moneyland laat Oliver Bullough
ons zien hoe de superrijken, de criminelen en de multinationals erin slagen hun geld uit handen van de belastingdienst te
houden. Bullough legt uit hoe onze banken witwassen en hoe sommige westerse landen tot het uiterste gaan om grote
bedrijven binnen te halen, zodat uiteindelijk alleen de gewone man nog zijn belastingen betaalt. Moneyland vertelt het
verbijsterende verhaal van rijkdom en macht in de eenentwintigste eeuw.
Hyeonseo Lee is een naïef vijftienjarig meisje dat gelooft dat Noord-Korea de beste plek ter wereld is en Kim Il-Sung
haar redder. Als ze illegaal haar geboorteland verlaat om op bezoek te gaan bij familie in China, weet ze nog niet dat het
jaren zal duren voor ze haar moeder weer zal zien. Hyeonseo's afwezigheid wordt door de autoriteiten snel opgemerkt
en uit angst voor zware straf raadt haar moeder haar aan weg te blijven. Pas veertien jaar later keert Hyeonseo terug
naar de Noord-Koreaanse grens om haar moeder en broer naar Zuid-Korea te smokkelen, een levensgevaarlijke missie.
Ze riskeert gevangenisstraf, marteling en mogelijk publieke executie.
This book explores community education in Ireland and argues that neoliberalism has had a profound effect on
community education. Rather than retain its foundational characteristics of collective, equality-led principles and
practices, community education has lost much of its independence and has been reshaped into spaces characterised by
labour-market activation, vocationalisation and marketisation. These changes have often, though not always, run contrary
to the wishes of those involved in community education creating enormous tensions for practitioners, course providers
and participants.
Tourism has become increasingly shaped by neoliberal policies, yet the consequences of this neoliberalisation are
relatively under-explored. This book provides a wide-ranging inquiry into the particular manifestations of different variants
of neoliberalism, highlighting its uneven geographical development and the changing dynamics of neoliberal policies in
order to explain and evaluate the effects of neoliberal processes on tourism. Covering a variety of different aspects of
neoliberalism and tourism, the chapters investigate how different types of tourism are used as part of more general
neoliberalisation agendas, how neoliberalism differs according to the geographic context, the importance of discourse in
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shaping neoliberal practices and the different approaches of putting the neoliberal ideology into practice. Aiming to initiate
debates about the connections between neoliberalism and tourism and advance further research avenues, this book
makes a timely contribution which discusses the relationships between markets, nation-states and societies from a social
science perspective. Neoliberalism is considered as a political-economic ideology, as variants of the global neoliberal
project, as discourse and practices through which neoliberalism is enacted.
Why is the Atlantic slowly filling with crude petroleum, threatening a millions-of-years-old ecological balance? Why did
traders at prominent banks take high-risk gambles with the money entrusted to them by hundreds of thousands of clients
around the world, expanding and leveraging their investments to the point that failure led to a global financial crisis that
left millions of people jobless and hundreds of cities economically devastated? Why would the world’s most powerful
military spend ten years fighting an enemy that presents no direct threat to secure resources for corporations? The culprit
in all cases is neoliberal ideology—the belief in the supremacy of "free" markets to drive and govern human affairs. And in
the years since the initial publication of Noam Chomsky’s Profit Over People: Neoliberalism and Global Order, the bitter
vines of neoliberalism have only twisted themselves further into the world economy, obliterating the public’s voice in
public affairs and substituting the bottom line in place of people’s basic obligation to care for one another as ends in
themselves. In Profit Over People, Chomsky reveals the roots of the present crisis, tracing the history of neoliberalism
through an incisive analysis of free trade agreements of the 1990s, the World Trade Organization, and the International
Monetary Fund—and describes the movements of resistance to the increasing interference by the private sector in global
affairs. In the years since the initial publication of Profit Over People, the stakes have only risen. Now more than ever,
Profit Over People is one of the key texts explaining how the crisis facing us operates—and how, through Chomsky’s
analysis of resistance, we may find an escape from the closing net.
This updated third edition contains new chapters on important issues—including race, gender, sexuality, and
multiculturalism—affecting social studies education.
Capturing the voices of Americans living with student debt in the United States, this collection critiques the neoliberal
interest-driven, debt-based system of U.S. higher education and offers alternatives to neoliberal capitalism and the
corporatized university. Grounded in an understanding of the historical and political economic context, this book offers
auto-ethnographic experiences of living in debt, and analyzes alternatives to the current system. Chapter authors
address real questions such as, Do collegians overestimate the economic value of going to college? and How does the
monetary system that student loans are part of operate? Pinpointing how developments in the political economy are
accountable for students’ university experiences, this book provides an authoritative contribution to research in the fields
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of educational foundations and higher education policy and finance.
Designed specifically for students with little or no education background, Thinking About Schools is an essential
collection of classic and contemporary readings that provides a complete, balanced overview of educational foundations.
Anchored in classic scholarship from the 1960s to today, this book also incorporates a number of thought-provoking
popular essays that will engage students and encourage critical thinking about vital issues concerning the purpose of
education, curriculum content, the roles and responsibilities of students and teachers, and new directions for education in
the twenty-first century. In addition to selecting each reading for its impact and accessibility, editor Eleanor Blair Hilty
further promotes student comprehension by including introductions, discussion questions, guides to further reading, and
related resources for each of the five parts.
In this classic talk delivered at the Poetry Center, New York, on February 16, 1970, Noam Chomsky articulates a clear,
uncompromising vision of social change. Chomsky contrasts the classical liberal, libertarian socialist, state socialist, and
state capitalist world views and then defends a libertarian socialist vision as "the proper and natural extension . . . of
classical liberalism into the era of advanced industrial society." In his stirring conclusion Chomsky argues, "We have
today the technical and material resources to meet man’s animal needs.We have not developed the cultural and moral
resources or the democratic forms of social organization that make possible the humane and rational use of our material
wealth and power. Conceivably, the classical liberal ideals as expressed and developed in their libertarian socialist form
are achievable. But if so, only by a popular revolutionary movement, rooted in wide strata of the population and
committed to the elimination of repressive and authoritarian institutions, state and private. To create such a movement is
a challenge we face and must meet if there is to be an escape from contemporary barbarism."
Zonder de jarenlange investeringen van de Amerikaanse overheid waren Apple en Microsoft nooit zo groot geworden. De
alom gewaardeerde econoom Mariana Mazzucato laat in De ondernemende staat zien hoe belangrijk een investerende
en innoverende overheid is; onontbeerlijk voor slimme en duurzame groei. Mazzucato ontkracht de mythe van een
ingeslapen, bureaucratische overheid versus een dynamische, innovatieve private sector. Aan de hand van veel
casestudy’s laat zij zien dat het tegenovergestelde waar is. Pas als de overheid heeft geïnvesteerd, volgt de private
sector. Voorbeelden te over: internet, geneesmiddelen, biotechnologie, algoritme. Met een ondernemende overheid de
crisis uit, dat is wat Mazzucato ons met dit boek ook wil voorhouden.
Education is a field sometimes beset by theories-of-the-day and with easy panaceas that overpromise the degree to
which they can alleviate pressing educational problems. The two-volume Encyclopedia of Educational Theory and
Philosophy introduces readers to theories that have stood the test of time and those that have provided the historical
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foundation for the best of contemporary educational theory and practice. Drawing together a team of international
scholars, this invaluable reference examines the global landscape of all the key theories and the theorists behind them
and presents them in the context needed to understand their strengths and weaknesses. In addition to interpretations of
long-established theories, this work offers essays on cutting-edge research and concise, to-the-point definitions of key
concepts, ideas, schools, and figures. Features: Over 300 signed entries by trusted experts in the field are organized into
two volumes and overseen by a distinguished General Editor and an international Editorial Board. Entries are followed by
cross references and further reading suggestions. A Chronology of Theory within the field of education highlights
developments over the centuries; a Reader’s Guide groups entries thematically, and a master Bibliography facilitates
further study. The Reader’s Guide, detailed index, and cross references combine for strong search-and-browse
capabilities in the electronic version. Available in a choice of print or electronic formats, Encyclopedia of Educational
Theory and Philosophy is an ideal reference for anyone interested in the roots of contemporary educational theory.
Het kapitalisme bloeide de afgelopen tweehonderd jaar dankzij zijn aanpassingsvermogen; op de golven van de
economische cycli heeft het zich steeds aangepast en getransformeerd om uiteindelijk sterker uit verschillende crises op
te rijzen. Maar de grens is bereikt, stelt Paul Mason. In de uithoeken van het marktsysteem ontdekken mensen nieuwe
vormen van eigendom, lenen en zaken doen – van 3D-printen tot zelf managende websites als Wikipedia en van
duurzame energiecoöperaties tot parallelle valuta. In het hart van die veranderingen staat de informatietechnologie, een
revolutie die volgens Mason de potentie heeft om onze notie van werk, productie en waarde totaal te veranderen én om
een economie gebaseerd op marktwerking en privaat eigendom te vernietigen. In dit baanbrekende boek laat Mason zien
hoe we, vanuit de as van de recente financiële crisis, de kans hebben om een meer sociale, rechtvaardige en duurzame,
globale economie te bouwen.
Explores the internal workings of neoliberalism by dissecting the diverse interpretations that have been advanced in
academia. Using a critical geographical approach the book arrives at a discursive understanding of neoliberalism by
combining interpretations from political economy with poststructuralist thought.
Wat is populisme? biedt een overtuigende analyse van wat er nu eigenlijk aan de hand is en is een must read voor
eenieder die de oorzaken en het succes van dit snelgroeiende fenomeen wil begrijpen. Populisten als Donald Trump,
Marine Le Pen en Geert Wilders drukken steeds duidelijker hun stempel op de mondiale politiek. Het fenomeen
verspreidt zich razendsnel over heel Europa en de rest van de wereld. Maar wat ís populisme eigenlijk precies? In dit
essay geeft Jan-Werner Müller antwoord op deze zeer actuele en dringende vraag. Brengt populisme regering en volk
nader tot elkaar of is het een bedreiging voor de democratie? Wat is het verschil tussen links en rechts populisme? Uit
Page 4/10

Read Book Profit Over People Neoliberalism And Global Order
wie bestaat ‘het volk’ eigenlijk en wie kan namens dat volk spreken? Aan de hand van deze en andere prangende
vragen zet Jan-Werner Müller in zijn baanbrekende boek een heldere theorie over het populisme uiteen. Ook stelt hij met
behulp van concrete strategieën voor hoe we het best met dit oprukkende verschijnsel om kunnen gaan en de claims van
populisten kunnen weerleggen. Een ware eyeopener. ‘Populisme en rechtsstaat gaan moeizaam samen. Müller gaat
een stap verder: ook de democratie blijft niet onaangetast.’ Bastiaan Rijpkema, auteur van Weerbare democratie ‘Dit is
een mooi essay over populisme waarin alles wat er over gezegd kan worden, gezegd wordt.’ Meindert Fennema,
biograaf van Geert Wilders ‘Hoe populisme tot verlies aan pluraliteit leidt, wordt glashelder beschreven [door] JanWerner Müller.’ Marli Huijer in Filosofie Magazine
In 9-11, published in November 2001 and arguably the single most influential post 9-11 book, internationally renowned thinker
Noam Chomsky bridged the information gap around the World Trade Center attacks, cutting through the tangle of political
opportunism, expedient patriotism, and general conformity that choked off American discourse in the months immediately
following. Chomsky placed the attacks in context, marshaling his deep and nuanced knowledge of American foreign policy to trace
the history of American political aggression--in the Middle East and throughout Latin America as well as in Indonesia, in
Afghanistan, in India and Pakistan--at the same time warning against America’s increasing reliance on military rhetoric and
violence in its response to the attacks, and making the critical point that the mainstream media and public intellectuals were failing
to make: any escalation of violence as a response to violence will inevitably lead to further, and bloodier, attacks on innocents in
America and around the world. This new edition of 9-11, published on the tenth anniversary of the attacks and featuring a new
preface by Chomsky, reminds us that today, just as much as ten years ago, information and clarity remain our most valuable tools
in the struggle to prevent future violence against the innocent, both at home and abroad.
This timely book situates environmental education within and against neoliberalism, the dominant economic, political, and cultural
ideology impacting both education and the environment. Proponents of neoliberalism imagine and enact a world where the primary
role of the state is to promote capital markets, and where citizens are defined as autonomous entrepreneurs who are to fulfill their
needs via competition with, and surveillance of, others. These ideas interact with environmental issues in a number of ways and
Neoliberalism and Environmental Education engages this interplay with chapters on how neoliberal ideas and actions shape
environmental education in formal, informal and community contexts. International contributors consider these interactions in
agriculture and gardening, state policy enactments, environmental science classrooms, ecoprisons, and in professional
management and educational accountability programs. The collection invites readers to reexamine how economic policy and
politics shape the cultural enactment of environmental education. This book was originally published as a special issue of
Environmental Education Research.
Al enkele jaren staat ongelijkheid in het middelpunt van de politieke belangstelling: in grote delen van de wereld zijn de rijksten
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nog vermogender geworden, terwijl de welvaart van anderen stagneert of terugloopt. Met een internationaal team van
gezaghebbende economen (verenigd in het 'World Inequality Lab') schreef Piketty het Rapport over de ongelijkheid in de wereld,
2018. Het presenteert de stand van zaken, ook in opkomende economieën zoals China, India en Brazilië. Deze economieën
trekken zich op aan het Westen, en de ongelijkheid tussen landen lijkt te verminderen. Tegelijk heeft de ongelijkheid binnen
landen zich veelal verdiept. Uit de verschillen tussen landen is op te maken welk beleid ongelijkheid bevordert. Het rapport is een
belangrijk document voor iedereen die zich zorgen maakt over een van de meest urgente onderwerpen in de hedendaagse politiek
en economie. De informatie die erin gepresenteerd wordt, is van vitaal belang voor politici, beleidsmakers en wetenschappers over
de hele wereld.
Website van de Lean in-community Volg Lean in op Facebook Volg Lean in op Twitter
Maatschappelijke veranderingen hebben gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzoekt de effecten van
dertig jaar neoliberalisme, vrijemarktwerking, privatisering en de relatie tussen de maakbare samenleving en onze identiteit. Wie
wij zijn wordt zoals altijd bepaald door de context waarin wij leven. Die context bepaalt op dit moment: Wie geen succes heeft zal
ziek zijn. De dwang tot succes en geluk blijkt een keerzijde te hebben: het leidt tot verlies aan zelfbesef, tot desoriëntatie en
vertwijfeling. De mens is eenzamer dan ooit. De liefde is moeilijk te bereiken en betekenisvol leven is diepgaand problematisch
geworden. Vanuit zijn klinische ervaring als psychotherapeut laat Verhaeghe zien hoezeer de veranderde maatschappij doorwerkt
in de hedendaagse individuele psychische problemen. Mensen komen met andere psychische klachten bij de psychiater dan
voorheen. Identiteit is een vervolg op Verhaeghes bestseller Liefde in tijden van eenzaamheid en zijn al even succesvolle Het
einde van de psychotherapie.
Fuelled by forces of globalization, China has gradually shifted from a centrally planned economy to a socialist market economy.
Under the market economy China has experienced a massive and protracted economic boom. It is not clear however whether
recent economic changes have brought the same miracle to education in China. Spotlight on China brings together established
and emerging scholars from China and internationally in a dialogue about the profound social and economic transformation that
has resulted from the market economy and its concomitant impact on education in China. The book covers a wide range of topics,
including: • Market economy and curriculum reform• Teaching under China’s market economy• Changes in higher education•
Transitions from education to work • Market economy and social inequality With its broad scope and fresh critical perspectives,
this collection offers a most contemporary and comprehensive analysis of possibly the largest education system in the world.
Lessons learned from the China experiment will inform researchers and educators about social and educational reforms in other
countries which are undergoing similar fundamental changes. Spotlight on China provides a state of the art picture: dynamic,
partial, full of contradictions and tensions, and, as we speak, in movement and local reconfiguration.” – Allan Luke, Queensland
University of Technology. “The book moves social science research on China’s education another step forward by refining the
balance between the viability of mainstream western concepts and the analytical possibilities of creating a new scholarship based
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on a deeper understanding of the historically grounded realities of contemporary Chinese education.” – Gerard A. Postiglione, The
University of Hong Kong"
Het lijkt soms alsof de mens genoeg heeft van rust en vrede. Kwaadaardige politici spelen in op angst bij een deel van de
bevolking. De mensen reageren erop met keuzes die irrationeel lijken, en levensgevaarlijk zijn: zoals voor een Brexit, voor
presidentskandidaat Donald Trump, of voor het idee om ‘de grenzen dicht te gooien’. Angst en woede vormen de drijfveer,
destructiedrift en negativisme zijn het gevolg. Ze dreigen onze maatschappij te ontwrichten. En de vraag is: hoe is het mogelijk?
Pankaj Mishra beschrijft in Tijd van woede op een beknopte en briljante manier de geschiedenis van woede als politieke drijfveer.
Met verrassende historische parallellen laat hij zien dat deze tijd niet uniek is: ook het begin van de twintigste eeuw was vol van
destructiedrift, nationalisme en terrorisme. Dat is geen geruststellende gedachte en Tijd van woede is dan ook een alarmerend
boek: er zal een mentaliteitsverandering nodig zijn om onze vrijheid, welvaart en stabiliteit te behouden.

Education Policy, Neoliberalism, and Leadership Practice is a foundational book describing all aspects of neoliberalism
and its broad scale impact in education. Drawing on research and canvassing policy developments across a range of
contexts, this book critically analyzes neoliberal education policies, the practices and outcomes they spawn, and the
purposes they serve. It interrogates how education leaders perceive and interpret neoliberal influences and the dilemmas
and opportunities they create, while unpacking questions of why neoliberalism is the basis for educational policy, how
neoliberalism impacts on education, and what this means for the future.
Come see what's new with Neoliberalism. There has never been a Neoliberalism Guide like this. It contains 47 answers,
much more than you can imagine; comprehensive answers and extensive details and references, with insights that have
never before been offered in print. Get the information you need--fast! This all-embracing guide offers a thorough view of
key knowledge and detailed insight. This Guide introduces what you want to know about Neoliberalism. A quick look
inside of some of the subjects covered: Neoliberalism - Mont Pelerin Society, Neoliberalism - Class project, Neoliberalism
- Terminology, Economic history of Chile (1973-1990) - Pragmatic "Neoliberalism" (1982-90), Neoliberalism (international
relations), Anti-globalization movement - Global opposition to neoliberalism, Communist Party of Brazil - Opposition to
neoliberalism and Lula administration, Social democracy - Response to neoliberalism, contemporary era, 1979 to
present, Cultural imperialism - Ties to neoliberalism, Social democrats - Response to neoliberalism, contemporary era,
1979 to present, Neoliberalism - Effects in Latin American urbanization, Profit over People: Neoliberalism and Global
Order, Neoliberalism - Neoliberal economics, Capitalism - Keynesianism and neoliberalism, Neoliberalism - Globalization,
Counter-mapping - Neoliberalism, Neoliberalism in international relations, Neoliberalism - Conservatism, Neoliberalism Crony capitalism, Neoliberalism - Policy implications, Socialism - Social democratic parties' move to to neoliberalism,
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Neoliberalism - Germany, Neoliberalism (international relations) - Development, Anarchy (international relations) Neoliberalism, Neoliberalism - Effects on global health, Neoliberalism - Classical liberalism in the 20th century,
Neoliberalism - The rule of law, Neoliberalism - Policy, and much more...
De beroemde filoloog geeft een verklaring voor het neo-kolonialistische gedrag van de Verenigde Staten ten opzichte
van de Derde Wereld.
With its dream worlds of power, commercialization, and profit making, neoliberalism has ushered in new Gilded Age in
which the logic of the market now governs every aspect of media, culture, and social life-from schooling to health care to
old age. As the social contract becomes a distant memory, the new "corporate state" distances itself from workers and
minority groups, who become more disposable in a new age of uncertainty and manufactured fear. This is the only book
to connect the history, ideology, and consequences of neoliberal policies to education and cultural issues that pervade
almost every aspect of daily life. A significantly revised and updated new version of Giroux's 2003 book, The Terror of
Neoliberalism, this book points to ways in which neoliberal ideology can be resisted, and how new forms of citizenship
and collective struggles can be forged, to reclaim the meaning both of a substantive politics and of a democratic society.
Against the Terror of Neoliberalism was featured in the New York Times in the Stanley Fish blog: Stanley Fish Blog
This book situates public theology within the genre of political theology. Drawing upon the distinct strands of political
theologies identified by Daniel M. Bell, Jr., Gnana Patrick treats public theology as the form of political theology for our
contemporary era and takes special care to relate these strands of political theologies to the Indian context, thereby
opening up the theological horizon for Indian public theology. Further, Public Theology dwells upon certain prominent
features of our contemporary global world and discerns the human need for experiencing transcendence today. Taking
faith to be the catalyst for this experience of transcendence, it points to civil society as the interstice through which faith
can be imparted to the contemporary world. And, it argues for the relevance of public theology for that work.
In Het einde van de Amerikaanse droom ontleedt legendarische activist en filosoof Noam Chomsky messcherp de
opkomst van het neoliberalisme. Actueler dan ooit stelt Chomsky dat de American Dream in rook is opgegaan, onder
andere door de ongekende inkomensongelijkheid die de hoop van de gewone Amerikaan op een betere toekomst teniet
heeft gedaan. De gevolgen daarvan zijn niet alleen funest voor de Verenigde Staten, maar evengoed op globaal niveau.
Chomsky formuleert tien principes die leiden tot een ongekende concentratie van rijkdom en macht, zoals het gebruik
van angst en de ondermijning van solidariteit. Zijn grondige kritiek is geënt op overheids- en bedrijfsdocumenten, maar
ook op filosofen als Aristoteles, Adam Smith en Malcolm X. Het einde van de Amerikaanse droom is een indringende
diagnose van een zieke Amerikaanse samenleving.
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"The ethnics are coming"-and the fear of many observers is that the quality of traditional disciplines will suffer as a result.
Immigrant Voices is a book which shows that such fear is unfounded. Ethnic scholars of international repute come
together in this collection of essays to meditate upon the single most important social phenomena in America today:
immigration.
Kritische analyse van vrijemarktdenken Er zijn misschien wat nadelen aan verbonden, maar er is eigenlijk geen alternatief voor de
vrijemarkteconomie. We worden er toch ook allemaal beter van? Fout. Ha-Joon Chang, een van de meest gerespecteerde
economen ter wereld, maakt in dit boek korte metten met de grootste mythes over de economie in het algemeen en het
vrijemarktdenken in het bijzonder. Niet iedereen wordt rijker van marktwerking, duurbetaalde managers leveren niet per se betere
prestaties en we leven niet in een postindustriële economie. Chang weet elk idee dat wij over economie hebben op zn kop te
zetten. 23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme, boordevol informatie over geld, gelijkheid, vrijheid en hebzucht, laat
zien dat de vrije markt veel verliezers kent en vaak leidt tot een inefficiënte manier van economie bedrijven. In dit prikkelende boek
legt de auteur, die in de traditie staat van John Kenneth Galbraith and Joseph Stiglitz, uit hoe de economie echt werkt en waarom
verstandig overheidsbeleid meestal tot betere resultaten leidt dan pure marktwerking.
Globalisering is een van de belangrijkste thema's van onze tijd, in dit boek heeft Manfred Steger alle grote ontwikkelingen van de
afgelopen jaren opgenomen; van de financiële crisis, tot aan de revoluties in het Midden Oosten en de zware aardbeving in Japan.
Elementaire Deeltjes is een serie boekjes van AUP die kennis toegankelijk maakt voor een breed publiek. Het is de manier om
snel kennis op te doen over onderwerpen die je interesseren. Experts nemen je mee op een ontdekkingsreis waarbij elk thema in
de meest beknopte vorm volledig uitgediept wordt. De handige en handzame boekjes geven altijd antwoord op de vraag: 'Hoe zit
dat nu eigenlijk?'
Hoe extreem Trump ook is, hij is een logisch voortvloeisel uit de meest kwalijke trends van de voorbije vijf decennia. Dat is wat
Naomi Klein betoogt in Nee is niet genoeg. Ze laat zien welke kwaadaardige krachten schuilen achter Trumps opkomst, en
poneert een activerende visie die een massabeweging in staat stelt in te gaan tegen opkomend militarisme, racisme en een
toenemende privatisering van de overheid, zowel in de Verenigde Staten als in de rest van de wereld.
Een van de grootste problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling van kapitaal. Dat hangt nauw samen met
problemen van ongelijkheid, van concentratie van welvaart en van economische groei. Bevredigende oplossingen voor die
problemen waren tot nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar relevant historisch onderzoek was niet voorhanden. In
Kapitaal in de 21ste eeuw analyseert Thomas Piketty een groot aantal gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen.
Zo weet hij fundamentele economische en sociale processen bloot te leggen. Hij toont aan dat de moderne economische groei en
de spreiding van kennis ons in staat hebben gesteld om de ongelijkheid op apocalyptische schaal die Marx had voorspeld te
voorkomen. Maar de diepere structuur van kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet door veranderd, zoals we in ons optimisme
na de Tweede Wereldoorlog dachten. De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat de opbrengst op kapitaal
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groter is dan de economische groei - iets wat nu tot extreme ongelijkheid dreigt te leiden. Het wakkert de onvrede aan en
ondermijnt democratische verworvenheden. Het is aan de politiek om die tendens in te tomen. Kapitaal in de 21ste eeuw is een
buitengewoon ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend. Het is een herbezinning op de
economische geschiedenis en het dwingt ons de werkelijkheid nuchter onder ogen te zien.
Ivan Krastev en Stephen Holmes geven in Falend licht een scherpzinnige analyse van onze politieke cultuur. Het idee, de belofte,
was dat Oost-Europese landen na de val van de Muur steeds meer op West-Europa zouden gaan lijken. Maar anno 2019 worden
we wakker in een wereld waarin het Westen juist steeds meer inspiratie lijkt te putten uit de antiliberale populistische leiders uit de
voormalige Sovjet-Unie. Ergens is iets verschrikkelijk misgegaan, dat staat vast. In dit briljante boek, dat zowel politieke
psychologie, geopolitieke analyse als cultuurkritiek is, laten Krastev en Holmes overtuigend zien dat we terug moeten naar 1989
om de wereld van vandaag te begrijpen. In dat jaar werd Oost-Europa min of meer verplicht het westerse liberale model over te
nemen. De wrok hierover resulteerde uiteindelijk in het xenofobe populisme van vandaag. Ironisch genoeg lijken de rollen nu
omgedraaid. Het einde van de geschiedenis bleek het begin van het tijdperk van imitatie.
‘Dit boek is niet bedoeld als hetze tegen Europa of Griekenland, noch als iets anders wat mijn dochter zou kunnen vervelen. Ik
heb het geschreven om te kijken of ik een recalcitrante tiener ervan kon overtuigen dat economie te belangrijk is om alleen aan
economen over te laten – en te leuk om veronachtzaamd te worden door mensen die zich doorgaans niet met geld en financiën
bezighouden. Dat er, als je goed kijkt, achter elke economische theorie een fascinerend debat schuilgaat: een debat over
menselijke angsten waaraan tot nog toe alleen dichters, toneelschrijvers en musici een zinnige bijdrage hebben geleverd.’
From bank bailouts to austerity, Europe's and Ireland's response to the economic crisis has been engineered specifically to shift
the burden of paying for the crisis onto ordinary citizens while investors, financiers, bankers and the privileged are protected. The
authors expose the class-based nature of Ireland's crisis resolution.
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