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Wealth Poverty And Politics
Access to oil and natural gas, and their prices, are hugely important axes of geo-political strategy and global economic prospects
and have been for a century. This book, written by a Financial Times journalist who has long covered the energy sector, provides
readers with the essential information they need for understanding the shifting structure of the global oil and gas economy: where
the reserves lie, who produces what, trade patterns, consumption trends, prices. The book highlights political and social issues in
the global energy sector -- the domestic inequality, civil conflict and widespread poverty that dependence on oil exports inflicts on
developing countries and the strategies of wealthy countries (especially the United States) to control oil-rich regions. Energy
demand is on a strong upward trend. The reality of the environmental damage caused by fossil fuels cannot be doubted. What are
likely to be the human consequences: changing disease vectors, unprecedented flooding, mass migration? And what is to be done
both in the wealthy countries where consumerism drives increasing growth in demand and in developing countries aiming to grow
their economies faster? Are alternative energy sources a panacea? Or will the much vaunted hydrogen economy still be based on
oil, natural gas and coal? Here is a book that addresses what is perhaps the most pervasive and destabilizing of the issues facing
humanity.
How can we make sense of Algeria's post-colonial experience - the tragedy of unfulfilled expectations, the descent into violence,
the resurgence of the state? Oil Wealth and the Poverty of Politics explains why Algeria's domestic political economy unravelled
from the mid-1980s, and how the regime eventually managed to regain power and hegemony. Miriam Lowi argues the importance
of leadership decisions for political outcomes, and extends the argument to explain the variation in stability in oil-exporting states
following economic shocks. Comparing Algeria with Iran, Iraq, Indonesia and Saudi Arabia, she asks why some states break down
and undergo regime change, while others remain stable, or manage to re-stabilise after a period of instability. In contrast with
exclusively structuralist accounts of the rentier state, this book demonstrates, in a fascinating and accessible study, that political
stability is a function of the way in which structure and agency combine.
Kritische analyse van de gevolgen van de globalisering en de maatregelen van Wereldbank, IMF en WTO voor de economie van
de niet-westerse landen.
Verhandeling door de Griekse wijsgeer (384-322 v.Chr.) over politiek en staatsinrichting.
The World Bank and other multilateral development banks (MDBs) carry out their mission to alleviate poverty and promote
economic growth based on the advice of professional economists. But as Sarah Babb argues in Behind the Development Banks,
these organizations have also been indelibly shaped by Washington politics—particularly by the legislative branch and its power of
the purse. Tracing American influence on MDBs over three decades, this volume assesses increased congressional activism and
the perpetual “selling” of banks to Congress by the executive branch. Babb contends that congressional reluctance to fund the
MDBs has enhanced the influence of the United States on them by making credible America’s threat to abandon the banks if its
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policy preferences are not followed. At a time when the United States’ role in world affairs is being closely scrutinized, Behind the
Development Banks will be necessary reading for anyone interested in how American politics helps determine the fate of
developing countries.
Het antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote verschillen tussen arm en rijk in de wereld. In deze
internationale bestseller geeft David Landes op heldere wijze antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote
verschillen tussen arm en rijk in de wereld. David Landes beschrijft hoe Europa ?s mars naar welvaart en ontwikkeling is
begonnen. Hij laat zien dat China en de islamitische wereld ooit voorlagen, maar dat de beslissende doorbraak naar welvaart
uitbleef. `Het is zijn aanpak die Arm en Rijk tot een waardevol, zelfs onmisbaar boek maakt. - NRC Handelsblad David S. Landes
is emeritus hoogleraar geschiedenis en economie aan Harvard University.
This innovative book challenges the most powerful and pervasive ideas concerning political economy, international relations, and
ethics in the modern world. Rereading classical authors including Adam Smith, James Steuart, Adam Ferguson, Hegel, and Marx,
it provides a systematic and fundamental cultural critique of political economy and critically describes the nature of the mainstream
understanding of economics. Blaney and Inayatullah construct a powerful argument about how political economy and the capitalist
market economy should be understood, demonstrating that poverty is a product of capitalism itself. They address the questions: Is
wealth for some bought at the cost of impoverishing, colonizing, or eradicating others? What benefits of wealth might justify these
human costs? What do we gain and lose by endorsing a system of wealth creation? Do even "savage cultures" contain values,
critiques, and ways of life that the West still needs? Opening the way for radically different policies addressing poverty and
demanding a rethink of the connections between political economy and international relations, this thought-provoking book is vital
reading for students and scholars of politics, economics, IPE and international relations.
`Als Indiana Jones econoom zou zijn, zou hij Steven Levitt heten. Freakonomics leest als een detective. Wall Street Journal Wat is
gevaarlijker: een pistool of een zwembad? Wat hebben sumoworstelaars en schoolmeesters gemeen? En waarom wonen
drugsdealers bij hun moeder? Het zijn vragen die je niet gauw van een econoom zou verwachten. Maar Steven Levitt is geen
typische econoom. In Freakonomics onderzoekt hij met co-auteur Stephen Dubner de verborgen kant van de dingen om ons heen.
De geheimen van de Klu Klux Klan, bijvoorbeeld. Of de waarheid over vastgoedmakelaars. En, stelt hij, heeft het dalen van de
misdaadcijfers in plaats van met een goed draaiende economie niet eigenlijk alles te maken met de legalisering van abortus?
Freakonomics is het leukste en verhelderendste boek over economie dat je je kunt voorstellen. Een mix van essentiële feiten en
een meeslepende vertelling, die onze blik op de moderne wereld voorgoed verandert en verscherpt. `Een fascinerend en
belangrijk boek, leesbaar, compact en barstensvol informatie over de wereld om ons heen. Wie dit boek over de raadsels van het
alledaagse leven heeft gelezen moet wel concluderen: economie is belangrijk, interessant en erg leuk. de Volkskrant `Levitt stelt
ongewone vragen en geeft provocatieve antwoorden. Slim, precies en tot in detail. New York Times
Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? Ligt de verklaring in culturele
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verschillen, het klimaat of geografische omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een
van de snelst groeiende economieën ter wereld en blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld
in geweld en armoede? Daron Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat het de politieke en economische
instituties zijn die het economische succes of falen van een land bepalen; instituties die innovatie en economische groei stimuleren
en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea,
een in wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af aan de burgers en heeft de bevolking volop
economische kansen; het land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren
onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek en historische research hebben de auteurs een nieuwe,
overtuigende politiek-economische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons met andere
ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken van armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar
economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als
belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is hoogleraar aan
Harvard University en een wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en
zeer lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan
opnoemen.' Charles C. Mann `Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het verdient te worden
gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één
keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden, paarden & ziektekiemen
As the temperature of partisan rhetoric continues to rise across America, many politicians are waving Bibles and claiming that
being a Christian is part of their political credentials. Holy Politics is an attempt to change the tone of debates and disagreements,
while bringing more integrity to the process by looking at what the Bible has to say about Fear, Anger, Wealth, Poverty,
Immigration, and Political Power. This book includes passages from Scripture, along with citations that will help guide readers in
their own search for answers. Holy Politics is useful for individual exploration, study groups, and Sunday school classes. Find out
for yourself what Scripture says about how we should discuss political issues. It's in the Bible. You can look it up.
The history of nations is a history of haves and have-nots, and as we approach the millennium, the gap between rich and poor
countries is widening. In this engrossing and important new work, eminent historian David Landes explores the complex,
fascinating and often startling causes of the wealth and poverty of nations. The answers are found not only in the large forces at
work in economies: geography, religion, the broad swings of politics, but also in the small surprising details. In Europe, the
invention of spectacles doubled the working life of skilled craftsmen, and played a prominent role in the creation of articulated
machines, and in China, the failure to adopt the clock fundamentally hindered economic development. The relief of poverty is vital
to the survival of us all. As David Landes brilliantly shows, the key to future success lies in understanding the lessons the past has
to teach us - lessons uniquely imparted in this groundbreaking and vital book which exemplifies narrative history at its best.
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De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat staan voorkomen. Achterhaalde
economische theorieën hebben een wereld mogelijk gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten
elk jaar rijker worden. Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst gevaar loopt. In Donuteconomie laat
econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart
die ons kan leiden naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze
planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw.
In Wealth, Poverty, and Politics, Thomas Sowell, one of the foremost conservative public intellectuals in this country, argues that
political and ideological struggles have led to dangerous confusion about income inequality in America. Pundits and politically
motivated economists trumpet ambiguous statistics and sensational theories while ignoring the true determinant of income
inequality: the production of wealth. We cannot properly understand inequality if we focus exclusively on the distribution of wealth
and ignore wealth production factors such as geography, demography, and culture. Sowell contends that liberals have a particular
interest in misreading the data and chastises them for using income inequality as an argument for the welfare state. Refuting
Thomas Piketty, Paul Krugman, and others on the left, Sowell draws on accurate empirical data to show that the inequality is not
nearly as extreme or sensational as we have been led to believe. Transcending partisanship through a careful examination of
data, Wealth, Poverty, and Politics reveals the truth about the most explosive political issue of our time.
Een vernieuwende en confronterende visie op het systeem dat de onderklasse instandhoudt. Leven aan de onderkant is het relaas
van een psychiater over het leven in de onderklasse en een felle aanklacht tegen de mentaliteit die mensen daarin gevangen
houdt. Dalrymple werkt in een gevangenis en een ziekenhuis in een grote achterstandswijk. Hij baseert zijn analyse op de
duizenden gesprekken die hij voerde met daders en slachtoffers van roof, drugsmisbruik, mishandeling en andere vormen van
geweld. Het resultaat is een indringend portret van een wereld waarin relaties vluchtig en gewelddadig zijn, waarin vaders afwezig
zijn, waarin zelfbeheersing en eigen verantwoordelijkheid niet of nauwelijks een rol spelen. Volgens Dalrymple wordt de
onderklasse vooral instandgehouden door het waarderelativisme waarvan de westerse wereld sinds de jaren zestig van de
twintigste eeuw is doortrokken. Dat komt vooral tot uiting in het goedpraten van criminaliteit door die voor te stellen als een
onontkoombaar gevolg van armoede of discriminatie, maar ook in het verdacht maken van prestatiedrang in het onderwijs. Aan de
onderkant van de samenleving heeft dit geleid tot een slachtoffercultuur, die verhindert dat mensen hun lot in eigen handen
nemen, met alle kwalijke gevolgen van dien.
Ja, ze is een volwassen vrouw. En ja, ze kan best haar eigen boontjes doppen. Maar soms, als alles tegen zit, wil Maggie Sullivan maar één
ding: schuilen bij Sully, haar vader. En omdat nu méér dan alles tegen zit, rijdt ze naar Sullivan's Crossing in Colorado, naar de prachtige
plek in de bergen waar haar vader een plattelandswinkel en een kampeerterrein runt. Daar is al jaren alles hetzelfde, daar verandert nooit
iets en daar kan ze uitrusten. Ware het niet dat Sully de dag na haar aankomst een hartaanval krijgt. En wie gaat hem verzorgen? Juist!
'Carrs talent om heerlijke, niet al te perfecte personages neer te zetten schittert op elke bladzijde.' - Publishers Weekly
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The first large-scale study of political participation in eighteen Latin American democracies, focusing on the political participation of the
region's poorest citizens. Political regimes in Latin America have a long history of excluding poor people from politics. Today, the region's
democracies survive in contexts that are still marked by deep poverty and some of the world's most severe socioeconomic inequalities.
Keeping socioeconomic inequality from spilling over into political inequality is one of the core challenges facing these young democracies. In
Voice and Inequality, Carew Boulding and Claudio Holzner offer the first large-scale empirical analysis of political participation in Latin
America. They find that in recent years, most (but not all) countries in the region have achieved near equality of participation across wealth
groups, and in some cases poor people participate more than wealthier individuals. How can this be, given the long history of excluding poor
people from the political arena in Latin America? Boulding and Holzner argue that key institutions of democracy, namely civil society, political
parties, and competitive elections, have an enormous impact on whether or not poor people turn out to vote, protest, and contact government
officials. Far from being politically inert, under certain conditions the poorest citizens can act and speak for themselves with an intensity that
far exceeds their modest socioeconomic resources. When voluntary organizations thrive in poor communities and when political parties focus
their mobilization efforts on poor individuals, they respond with high levels of political activism. Poor people's activism also benefits from
strong parties, robust electoral competition and well-functioning democratic institutions. Where electoral competition is robust and where the
power of incumbents is constrained, the authors find higher levels of participation by poor individuals and more political equality. Precisely
because the individual resource constraints that poor people face are daunting obstacles to political activism, Voice and Inequality focuses on
the features of democratic politics that create opportunities for participation that have the strongest impact on poor people's political behavior.
Ultimately, Voice and Inequality provides important insights about how the elusive goal of political equality can be achieved even in contexts
of elevated poverty and inequality.
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.
Het denken over markt, winst en kapitaal is gebaseerd op historische concepten die afhangen van keuzes en opvattingen, niet van
wetmatigheden. In zijn nieuwe meesterwerk onderzoekt Piketty de ideeën die eeuwenlang aan de basis lagen van ongelijkheid en het leven
van de mensheid hebben bepaald: ideologische stromingen die hebben geleid tot slavernij, kolonialisme, communisme en hyperkapitalisme.
Hoe we kunnen breken met het fatalisme, de voedingsbodem voor de huidige buitensporige identiteitspolitiek? Volgens Piketty is er een
alternatief: het participatief socialisme, een ideologie van gelijkheid, maatschappelijk eigendom, onderwijs en het delen van kennis en macht.
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.
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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.
The rapid spread of the liberal market order across the globe poses a host of new and complex questions for religious believers—indeed, for
anyone concerned with the intersection of ethics and economics. Is the market economy, particularly as it affects the poor, fundamentally
compatible with Christian moral and social teaching? Or is it in substantial tension with that tradition? In Wealth, Poverty, and Human Destiny,
editors Doug Bandow and David L. Schindler bring together some of today’s leading economists, theologians, and social critics to consider
whether the triumph of capitalism is a cause for celebration or concern. Michael Novak, Richard John Neuhaus, Max Stackhouse, and other
defenders of democratic capitalism marshal a number of arguments in an attempt to show that, among other things, capitalism is more
Christian in its foundation and consequences than is conceded by its critics—that, as Stackhouse and Lawrence Stratton write, “the roots of
the modern corporation lie in the religious institutions of the West,” and that, as Novak contends, “globalization is the natural ecology” of
Christianity. The critics of liberal economics argue, on the other hand, that it is historically and theologically shortsighted to consider the global
capitalist order and the liberalism that sustains it as the only available option. Any system which has as its implicit logic that “stable and
preserving relationships among people, places, and things do not matter and are of no worth,” in the words of Wendell Berry, should be
regarded with grave suspicion by religious believers and all men and women of goodwill. Bandow and Schindler take up these arguments and
many others in their responses, which carefully consider the claims of the essayists and thus pave the way for a renewed dialogue on the
moral status of capitalism, a dialogue only now re-emerging from under the Cold War rubble. The contributors’ fresh, insightful examinations
of the intersection between religion and economics should provoke a healthy debate about the intertwined issues of the market, globalization,
human freedom, the family, technology, and democracy.
Wealth, Poverty and PoliticsHachette UK

Website van de Lean in-community Volg Lean in op Facebook Volg Lean in op Twitter
A provocative critique of the pieties and fallacies of our obsession with economic growth We live in a society in which a
priesthood of economists, wielding impenetrable mathematical formulas, set the framework for public debate. Ultimately,
it is the perceived health of the economy which determines how much we can spend on our schools, highways, and
defense; economists decide how much unemployment is acceptable and whether it is right to print money or bail out
profligate banks. The backlash we are currently witnessing suggests that people are turning against the experts and their
faulty understanding of our lives. Despite decades of steady economic growth, many citizens feel more pessimistic than
ever, and are voting for candidates who voice undisguised contempt for the technocratic elite. For too long, economics
has relied on a language which fails to resonate with people's actual experience, and we are now living with the
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consequences. In this powerful, incisive book, David Pilling reveals the hidden biases of economic orthodoxy and
explores the alternatives to GDP, from measures of wealth, equality, and sustainability to measures of subjective
wellbeing. Authoritative, provocative, and eye-opening, The Growth Delusion offers witty and unexpected insights into
how our society can respond to the needs of real people instead of pursuing growth at any cost.
Al enkele jaren staat ongelijkheid in het middelpunt van de politieke belangstelling: in grote delen van de wereld zijn de
rijksten 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.
Hailed as "the guide to capitalism," this bestseller is one of the most famous economic books of all time and has sold
more than one million copies since its first release.
In 2017 is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther, een relatief onbekende professor aan een obscure
Duitse universiteit, zich uitsprak tegen de corruptie van de lokale geestelijken. Die confrontatie mondde tot ieders
verbazing uit in een compleet nieuwe christelijke stroming: het protestantisme. In Protestanten beschrijft professor Alec
Ryrie de geschiedenis van deze religie, die volgens historici de basis was voor veel van de grote veranderingen van de
afgelopen eeuwen: het liberalisme, de industriële revolutie, de wetenschappelijke revolutie, tolerantie, intolerantie,
kapitalisme, imperialisme, democratie en fundamentalisme. Ryrie voert de lezer in zijn omvangrijke boek door de
geschiedenis van de protestanten: vanaf het fragiele begin in Centraal-Europa tot haar gewelddadige vestiging als
staatsreligie op de rest van het continent; van haar rol in de revoluties tot in de moderne wereld. Het verhaal van de
protestanten, toont Ryrie, is het verhaal van de moderne wereld.
Op eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we systematisch de verkeerde antwoorden. In Feitenkennis legt
hoogleraar Internationale Gezondheid en Hans Rosling uit waarom dit gebeurt. 'Een van de belangrijkste boeken die ik
ooit heb gelezen .' Bill Gates 'Iedereen zou dit boek moeten lezen.' de Volkskrant Op eenvoudige vragen over
wereldwijde trends geven we systematisch de verkeerde antwoorden. In Feitenkennis legt hoogleraar Internationale
Gezondheid en wereldfenomeen Hans Rosling uit waarom dit gebeurt. Hij presenteert daarbij tien redenen en komt zo
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met een radicaal nieuwe verklaring. Ons probleem is dat we niet weten wat we niet weten, en dat zelfs onze gissingen
gebaseerd zijn op vooroordelen. Het blijkt dat onze wereld in een veel betere staat verkeert dan we denken. Feitenkennis
zit boordevol anekdotes, aangrijpende verhalen en Roslings kenmerkende grafieken. Het is een inspirerend, onthullend
en essentieel boek dat de manier waarop je de wereld ziet compleet zal veranderen. 'Feitenkennis zorgt ervoor dat je
zowel meer realistisch als meer hoopvol naar de wereld kijkt. Een geweldig en belangrijk boek.' Ionica Smeets 'Zijn
laatste boek over denkfouten zou iedereen moeten lezen.' Martijn van Calmthout
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 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.
Presents an overview of efforts to reform the welfare system in America throughout history, and provides a series of
essays debating issues of welfare policy, the impact of the system on children, pregnant teens, and the disabled, and the
role of churches and charities.
Een standaardwerk. Het is tijd voor een nieuwe geschiedenis van onze democratie. Francis Fukuyama is als geen ander
geschikt om deze geschiedenis op te tekenen: hij schrijft en spreekt er al tientallen jaren over. In dit boek vertelt hij hoe
maatschappijen de overgang maakten van een organisatie die gebaseerd was op familie- en stamverbanden, naar een
meer objectieve vorm van organisatie, gebaseerd op de politieke verhoudingen die we nu ook nog hanteren. De vormen
die in de antieke cultuur zijn ontstaan, zijn nog steeds te herkennen in de manier waarop onze maatschappij is
georganiseerd, en veel problemen waarmee ontwikkelingslanden en mislukte staten nu te maken hebben nepotisme,
corruptie, chaos kunnen verklaard worden uit het feit dat ze de stap naar een moderne organisatievorm nooit hebben
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gemaakt. Fukuyama beschrijft in De oorsprong van onze politiek hoe onze democratie is begonnen. Een standaardwerk.
Over Francis Fukuyama: Helder geschreven, zeer ambitieus. Een goed beargumenteerde politieke geschiedenis en
filosofie. NEW YORK TIMES BOOK REVIEW Francis Fukuyama werd een wereldwijde ster met Het einde van de
geschiedenis en de laatste mens en hij zou lange tijd de belangrijkste theoreticus achter het neoconservatisme blijven.
Met Na het neoconservatisme nam hij afstand van deze doctrine; inmiddels heeft Fukuyama zich ontwikkeld tot een van
de meest gezaghebbende stemmen op het gebied van politiek. Hij is een van de meest gevraagde sprekers ter wereld.
Fukuyama werkt als hoogleraar internationale politieke economie aan de John Hopkins University.
Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor een hongerloon. Barbara Ehrenreich besloot zich bij dit leger van de
slechtbetaalden aan te sluiten. Ehrenreich verhuisde naar Florida en vervolgens naar Maine en Minnesota. Daar huurde
ze de goedkoopst mogelijke kamers en werkte ze als serveerster, kamermeisje, schoonmaakster, bejaardenhulp en
verkoopster. Al gauw moest ze vaststellen dat de ‘minste’ baantjes een enorme mentale en lichamelijke kracht
vereisen. En een baan is niet genoeg: wie in Amerika graag een dak boven zijn hoofd heeft, zal er ten minste twee
laagbetaalde banen op na moeten houden. Toch werd Ehrenreich getroffen door het optimisme en de solidariteit onder
de laagbetaalden. De achterkant van de Amerikaanse droom is een indrukwekkend portret van slechtverdienende
Amerikanen in al hun vasthoudendheid, angst en verrassende vrijgevigheid.
Financiële onzekerheid leidt tot irrationeel en roekeloos gedrag Het verhaal van ongelijkheid is die van de sociale ladder.
Wij kijken naar de mensen om ons heen om onze welvaart te bepalen. Een arme Amerikaan zou in India rijk zijn met zijn
ijskast en smartphone, maar hij ervaart toch echte armoede. En op het moment dat iemand zich arm voelt, is
wetenschappelijk aangetoond dat ze beslissingen op de korte termijn – die vaak op de lange termijn verkeerd zijn – gaan
nemen. Keith Payne onderzoekt hoe ongelijkheid binnen onze eigen sociale omgeving ons financieel verdeelt. Maar ook
welke ingrijpende gevolgen het heeft op de manier waarop we denken, hoe we reageren op stress, hoe onze
immuunsystemen functioneren en hoe we morele ideeën, zoals rechtvaardigheid en eerlijkheid, bekijken. Ongelijkheid
creëert sociale problemen, zoals een lagere gemiddelde levensverwachting, ernstige gezondheidsproblemen, psychische
aandoeningen en criminaliteit. De gebroken ladder onderzoekt alle fysieke, psychologische en morele effecten van
ongelijkheid en geeft zo een helder, maar ook verontrustend beeld over onze wereld in deze tijd. Keith Payne doceert
psychologie aan de Universiteit van North Carolina. Hij publiceerde meer dan zeventig artikelen en hoofdstukken over
ongelijkheid en discriminatie. Zijn werk is onder andere gepubliceerd in The Huffington Post, The Atlantic, Scientific
American en Psychology Today.
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen debuutroman ‘Gesprekken met vrienden’.
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In ‘Normale mensen’ vertelt Sally Rooney de liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden groeien op in
hetzelfde stadje in landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen
wanneer de moeder van Connell het huis van Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze Trinity College
in Dublin gaan, blijkt op die universiteit dat zich door de jaren heen een diepe band heeft gevormd. ‘Normale mensen’
van Sally Rooney is een verhaal over de diepgaande invloed die geliefden op elkaars leven hebben, en het groeiende
besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een intense roman die je je eigen liefdes laat herbeleven. ‘De stem van de
nieuwe generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991) debuteerde in 2017 met ‘Gesprekken
met vrienden’. De BBC heeft de rechten voor een televisieserie van ‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf
het script schrijft.
In this book, the reader is introduced to the concepts of politics, government, political theory and political culture with
reference to Cameroon. Defined as human activity concerned with controversies over public questions and the resolution
of those controversies, politics is concerned with the affairs of government and because government action deeply
affects us, we take a lively interest in what governments do. We form associations and organize campaigns to articulate
our demands. We negotiate with others and try to shape the goals that governments pursue. When we disagree with the
policies of the government, we protest and organize demonstration to persuade our governments to change the existing
laws. We passionately debate the actions of our representatives. In this way we look for the rationale underlying the
prevalent chaos and decay, and aspire to create a better world. To sum up, politics arises from the fact that we have
different visions of what is just and desirable for us and our society. Politics exist because we possess reason and the
ability to reflect on government actions and communicate our innermost thoughts and desires with each other. Political
theory has its roots in these twin aspects of the human being. Defined as a network of concepts and generalizations
about political life involving ideas, assumptions and statements about the nature, purpose and key features of
government Political theory systematically thinks about the values that inform political life – values such as freedom,
equality, justice, nationalism, secularism, development etc. It explains the meanings and significance of these and other
related concepts by focusing on some major political thinkers, theologians, kings, economists, sociologists, popes etc of
the past and present. It also examines the extent to which freedom or equality are actually present in the institutions that
we participate in everyday such as schools, shops, buses or trains or government offices and it looks at whether existing
definitions and institutions are adequate or must be modified to become more democratic. The objective of political theory
is to train citizens to think rationally about political questions and assess correctly the political events of our time. In
applying political theory, some countries are more successful than others due to the variations in political culture. A
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country's degree of success in operating a governmental system that is democratic in character depends, to a very large
extent, upon the nature and content of the political culture of that country. For democracy to work, the country's political
culture must be compatible with and support the very concepts of constitutionalism, the rule of law, and representative
democracy--as well as be consistent with and sustain the country's established, agreed-upon Constitution, including the
constitutionally prescribed procedures for managing and resolving controversy over public questions, making and
carrying out authoritative decisions on public policy, protecting the rights and liberties of citizens, and peacefully
transferring governing authority from one group of political leaders to another. In all discussions examples are drawn from
Cameroon and elsewhere in the world.
How can we make sense of Algeria's post-colonial experience – the tragedy of unfulfilled expectations, the descent into
violence, the resurgence of the state? Oil Wealth and the Poverty of Politics explains why Algeria's domestic political
economy unravelled from the mid-1980s, and how the regime eventually managed to regain power and hegemony.
Miriam Lowi argues the importance of leadership decisions for political outcomes, and extends the argument to explain
the variation in stability in oil-exporting states following economic shocks. Comparing Algeria with Iran, Iraq, Indonesia
and Saudi Arabia, she asks why some states break down and undergo regime change, while others remain stable, or
manage to re-stabilise after a period of instability. In contrast with exclusively structuralist accounts of the rentier state,
this book demonstrates, in a fascinating and accessible study, that political stability is a function of the way in which
structure and agency combine.
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