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Gaswinning in Bolivia: vloek of zegen?

Paul Collier (2009) - vier vallen die verklaren waarom één miljard mensen achter 
blijven in ontwikkeling:
• slecht bestuur in kleine staten;
• geen verbinding met zee in combinatie met slechte buren;
• gevangen in conflictsituaties: herstel van conflicten duurt lang;
• de vloek van natuurlijke hulpbronnen: kans op conflicten, lage 

belastinginkomsten, Dutch disease.

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt9vrJ6sTLAhUiYZoKHYfaBYYQjRwIBw&url=http://wiki.eanswers.com/es/Bolivia&bvm=bv.116954456,d.ZWU&psig=AFQjCNF7Lw9QLG0GuuESlcF2a552x5dmoA&ust=1458204852165891
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt9vrJ6sTLAhUiYZoKHYfaBYYQjRwIBw&url=http://wiki.eanswers.com/es/Bolivia&bvm=bv.116954456,d.ZWU&psig=AFQjCNF7Lw9QLG0GuuESlcF2a552x5dmoA&ust=1458204852165891


Gaswinning in Bolivia: vloek of zegen?



Onvrede: gas- en waterconflict

https://www.youtube.com/watch?v=hn9wujK0ho4
https://www.youtube.com/watch?v=hn9wujK0ho4
https://vimeo.com/34077671
https://vimeo.com/34077671


Opkomst Evo Morales



Resource nationalism

http://energypolicyinfo.com/2014/09/latin-america-heavy-crude-and-resource-nationalism/
http://energypolicyinfo.com/2014/09/latin-america-heavy-crude-and-resource-nationalism/


Resource nationalism en FDI netto inflow (US$)
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https://www.export.gov/article?id=Bolivia-Opening-To-Foreign-Investment
https://www.export.gov/article?id=Bolivia-Opening-To-Foreign-Investment


Tweedeling

http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2012/04/Mapa-33-Pobreza-minas-hidr.pdf
http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2012/04/Mapa-33-Pobreza-minas-hidr.pdf
http://www.pbs.org/frontlineworld/election2008/2008/10/bolivia-a-country-divided.html
http://www.pbs.org/frontlineworld/election2008/2008/10/bolivia-a-country-divided.html


Politieke instabiliteit

http://latinamericagoesglobal.org/2016/02/what-bolivias-no-vote-means-for-its-political-future/
http://latinamericagoesglobal.org/2016/02/what-bolivias-no-vote-means-for-its-political-future/


8. De kandidaat kan actuele vraagstukken in de in subdomein D1 aangewezen 
macroregio vanuit een geografisch perspectief beschrijven, analyseren en 
verklaren. Het betreft:
a. milieuvraagstukken samenhangend met het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
en natuurlijke gevaren samenhangend met natuurrampen;
b. kenmerken van de hedendaagse ontwikkeling in de steden en op het platteland 
van de betreffende macroregio, samenhangend met het proces van mondialisering;
c. conflicten in de betreffende macroregio, voor zover ze verband houden met de 
etnische en culturele diversiteit in de regio.
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Bolivia in examenstructuur



Typologie van conflicten
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http://www.csm-fpn.org/wp-content/uploads/2011/12/TPRS-Intra-State-Conflicts.pdf
http://www.csm-fpn.org/wp-content/uploads/2011/12/TPRS-Intra-State-Conflicts.pdf


Waar komen conflicten voor?
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Grondstofconflicten

Conflicten waarbij de winning van grondstoffen [ofwel het gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen] bijdraagt aan gewelddadige acties tussen twee groepen. Kan 

bijdragen aan:

• aanleiding van het conflict

• lengte van het conflict

• intensiteit van het conflict (Ross, 2003).



Waar komen conflicten voor?

https://ejatlas.org/
https://ejatlas.org/


Gaswinning in Bolivia: vloek of zegen?

Paul Collier (2009) - vier vallen die verklaren waarom één miljard mensen achter 
blijven in ontwikkeling:
• slecht bestuur in kleine staten;
• geen verbinding met zee in combinatie met slechte buren;
• gevangen in conflictsituaties: herstel van conflicten duurt lang;
• de vloek van natuurlijke hulpbronnen: kans op conflicten, lage 

belastinginkomsten, Dutch disease.

https://ejatlas.org/country/bolivia
https://ejatlas.org/country/bolivia


Wat doe je ermee in de les? Welke vragen stel je aan 
je leerlingen?

• Welke rol speelt de overheid bij het conflict in Bolivia?
• Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen het conflict 

in Bolivia en andere grondstofconflicten?
• Welke factoren hebben een belangrijke rol gespeeld bij het 

conflict in Bolivia?
• Hoe zal het conflict in Bolivia zich in de toekomst 

ontwikkelen?
• Welke kansen zijn er om het conflict in Bolivia te 

beëindigen?




