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‘Het Westen zit op slot’
Kishore Mahbubani hekelt de westerse arrogantie en hypocrisie
In zijn nieuwe boek geselt de
Singaporese intellectueel
Mahbubani het Westen met
straffe uitspraken. ‘De wereld is
enorm veranderd, maar jullie
begrijpen niet wat dat betekent.’
JUURD EIJSVOOGEL

‘H

et Westen is een olifant”, zegt Kishore
Mahbubani, „een olifant met een heel dikke
huid. Als je zijn aandacht wil krijgen, moet je hem porren met een
lange stok met een scherpe punt.”
De stok van Mahbubani is zijn
nieuwe boek. De scherpe punt is de
boodschap die hij erin uitdraagt.
„Jullie in het Westen”, zegt hij,
„hebben geen idee hoe de rest van de
wereld tegen jullie aankijkt. Ze zien
een keizer zonder kleren. De wereld
is enorm veranderd, maar jullie begrijpen totaal niet wat dat betekent.
De stormachtige economische opkomst van Azië gaat grote gevolgen
hebben. Maar Europa en de VS weigeren zich daaraan aan te passen.”

Mahbubani is een vooraanstaande
Aziatische intellectueel, die zich met
gemak door de wereld beweegt. De
Singaporees studeerde filosofie in
eigen land en in Canada. Hij werd diplomaat, was ambassadeur bij de
Verenigde Naties en schreef onder
meer een essaybundel met de provocerende titel Can Asians Think?
Nu leidt hij de Lee Kuan Yew
School of Public Policy in Singapore.
Zijn nieuwste boek heet The New Asian Hemisphere; The Irresistable Shift of
Global Power to the East. Het lijkt over
Azië te gaan, maar het onderwerp is
eigenlijk het Westen – of althans, het
westerse onvermogen een antwoord
te formuleren op de veranderingen
die zich in Azië voltrekken.
Mahbubani praat zacht – een
vriendelijke man, die de westerse
wereld beleefd maar vastberaden de
waarheid zegt. „We gaan een volkomen nieuw tijdperk binnen”, zegt
hij tijdens een kort bezoek aan Amsterdam. „We komen aan het einde
van de westerse overheersing van de
geschiedenis. Dat betekent niet het
einde van het Westen. Maar de opkomst van Azië zal de wereld even
ingrijpend beïnvloeden als eens de
opkomst van het Westen deed. Het is
belangrijk dit te begrijpen – maar
dat lukt het Westen niet. Mij baart
dat grote zorgen. De kracht van het
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‘De Aziaten willen
het Westen alleen
maar nadoen’
Westen was altijd de openheid van
geest, de flexibiliteit om je aan te
passen en te veranderen. Maar nu is
het Westen gesloten geworden, en
afkerig van verandering.”

Maar dat Azië enorm in opkomst is
zien we heel goed. Wat ontgaat ons
dan precies?
„Vooral de zakenwereld is doordrongen van de Aziatische opkomst.
Ik ken geen enkel groot bedrijf zonder Chinastrategie. Maar die verschuiving van economische macht
brengt ook een verschuiving van politieke en culturele macht mee. En
dat wil men niet zien. Want het Westen wil zijn machtspositie behouden. Kijk naar de grote internationale instellingen: om IMF-directeur te
worden moet je uit Europa komen,
om president van de Wereldbank te
worden uit Amerika. En de 3,5 miljard Aziaten? Zij vormen de meerderheid van de wereldbevolking,
hebben de snelst groeiende economieën en de grootste financiële reserves. Maar voor die topbanen komen zij niet in aanmerking. Dat is
toch absurd?
„Hetzelfde zie je bij de VN-Veiligheidsraad – dat is voor de rest van de
wereld nog stuitender. Vijf landen
hebben een permanente zetel: de VS,
Rusland, China, en twee Europese
landen: het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk. De Europese Unie streeft
naar een gemeenschappelijk buitenlands beleid, dus wat zou logischer
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