
Almaar meer regeringen voeren een bespa-
ringsbeleid. De inkomensongelijkheid stijgt. 
De werkloosheid ook. Miljoenen mensen  
leven ontheemd, in gevangenschap of 
zijn op de vlucht voor conflicten. Land- en  
waterreserves raken uitgeput… 

Is er een verband tussen al deze ontwik-
kelingen? Auteur Saskia Sassen meent 
van wel. Ze stelt dat we de huidige sociaal-
economische en ecologische ontwrichting 
niet meer kunnen vatten in termen van 
armoede en onrecht. Zelf gebruikt ze de 
term ‘uitstoting’ om de gelijkenis tussen al 
die ontwikkelingen te beschrijven. 

‘Alle huidige vormen van kennis en technolo-
gie worden al te vaak op zo’n manier ingezet, 
dat ze elementaire wreedheden veroorza-
ken’, aldus Saskia Sassen. Ze verwijst daar-
mee naar de complexiteit van financiële 
systemen. Naar de technische expertise 
die exploitatie van het milieu veroorzaakt, 
zoals bijvoorbeeld in de mijnbouw. Naar de 
juridische deskundigheid van rijke landen, 
die daardoor terrein winnen ten koste van 
arme landen. Die rijke landen hebben zich 
ontwikkeld tot machtige actoren in een 
cluster van kennis en belangen. Zij onder-
nemen acties, waarvan de gevolgen veel 
verder reiken dan wat één individu, een 
bedrijf of een regering kan teweegbrengen. 
Alsof het nog niet genoeg was: de enorme 
complexiteit van de wereldeconomie maakt 
het haast onmogelijk om te zeggen wie  
verantwoordelijk is voor de uitwassen ervan. 

• voorwoord: Dirk Geldof & Stijn Oosterlynck 
• nawoord:  Dirk Holemans

In een nuchtere analyse actualiseert Saskia 
Sassen ons begrip van de wereldeconomie 
in de 21e eeuw. In Uitstoting laat ze een sys-
teem zien, met verwoestende gevolgen, 
zelfs voor wie zich onkwetsbaar waant. Ze 
legt daarbij verrassende verbanden om de 
logica van die uitstoting te verklaren.

SASKIA SASSEN is econome en sociologe. 
Ze werkt als academicus in de VS. Ze is 
wereldvermaard voor haar onderzoek 
naar globalisering en internationale mi-
gratie. Haar boeken verschenen in twaalf 
talen en ze is lid van de Club van Rome. 
Met Uitstoting sluit ze zich aan bij een toe- 
nemend aantal auteurs die schrijven over 
de opvallende stijging van ongelijkheid in 
verschillende landen van de wereld. Ze wordt 
ook wel ‘de vrouwelijke Piketty’ genoemd.

BRUTALITEIT & 
COMPLEXITEIT IN DE
WERELDECONOMIE

‘ANDERS DAN BIJVOORBEELD PIKETTY 
OF STIGLITZ FOCUST SASKIA SASSEN 
NIET OP DE DYNAMIEK DIE ERTOE 
LEIDT DAT KAPITAAL STEEDS MEER 
GECONCENTREERD RAAKT IN DE 
HANDEN VAN DE 1 PROCENT. ZIJ 
BEGINT AAN DE ONDERKANT VAN DE 
SAMENLEVING EN STELT VAST DAT 
DE GROEIENDE KLOOF TUSSEN RIJK 
EN DE REST VAN DE SAMENLEVING 
AAN DIE ONDERKANT LEIDT TOT HET 
UITSTOTEN VAN GROTE GROEPEN 
ARMEN EN LAGERE-MIDDENKLASSERS 
UIT BANEN EN BESTAANSZEKERHEID.’
Gie Goris in MO-Magazine
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Woord vooraf

Van globalisering tot uitstoting: 
het uitdagende oeuvre van 
Saskia Sassen

Dirk Geldof  & Stijn Oosterlynck

Het boek Uitstoting. Brutaliteit en complexiteit in de wereldeconomie biedt een sug-
gestieve en confronterende zoektocht naar het wezen van de vroeg-21ste-
eeuwse wereldeconomie door een van ’s werelds toonaangevende sociolo-
gen. Het boek Uitstoting haakt in op het debat over de verregaande sociale 
gevolgen van verschillende decennia van neoliberalisering en de groeiende 
ongelijkheid, die vandaag onder impuls van onder meer de Franse eco-
noom Picketty in de aandacht staat. Saskia Sassen onderzoekt in Uitstoting 
hoe en waar mensen vandaag uit de samenleving worden gedreven. Het 
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boek verbreedt zo het debat over de wereldwijde financieel-economische 
crisis en gaat op zoek naar de achterliggende logica’s die het financiële en 
economische systeem toen én vandaag kenmerken. Uitstoting koppelt dat 
ook op een verrassende manier aan de ecologische crisis, met de vraag hoe 
en waar delen van de planeet en de biosfeer voor dood worden achtergela-
ten en buiten de grenzen van ons ecosysteem worden gestoten.

Saskia Sassen stelt fundamentele vragen. Ze onderzoekt hoe de com-
plexiteit van en de enorm toegenomen technische expertise in de samen-
leving vandaag leiden tot een ongekende brutaliteit. Ze zoekt naar de ver-
anderde systeemlogica. Waar de keynesiaanse welvaartsstaat uit de tweede 
helft van de 20ste eeuw iedereen bij de samenleving probeerde te houden 
vanuit een inclusiebenadering, lijkt uitstoting de logica van de 21ste eeuw 
te worden, stelt ze. Het is een uitdagende en confronterende analyse, die 
helpt om op een vernieuwende manier naar de fundamentele veranderin-
gen, uitdagingen en bedreigingen in de 21ste eeuw te kijken. 

Haar analyse snijdt dwars door uiteenlopende maatschappelijke do-
meinen: ze confronteert de huizencrisis en de financiële crisis, globali-
sering en sociale polarisatie, ecologische rampen en klimaatopwarming. 
Haar analyse snijdt bewust door politieke systeemgrenzen, met analyses 
in rijke en arme landen, in kapitalistische vrijemarktregimes en staatsge-
leide economieën. Ze zoekt naar nieuwe onderliggende logica’s en neemt 
daarbij intellectuele risico’s. Daarmee plaatst ze zich in de groeiende rij 
van prominente wetenschappers die fundamentele vragen opwerpen over 
de manier waarop we vandaag onze samenleving en onze economie orga-
niseren. 
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Het oeuvre van Saskia Sassen:  
meer dan 25 jaar vernieuwend denken over globalisering

Saskia Sassen wierp zich de voorbije decennia op als een van de toon-
aangevende hedendaagse sociologen met haar boeken over globalisering, 
arbeidsmigratie en stedelijke economische ontwikkeling. Dit boek is de 
meest recente telg in een lange rij invloedrijke boeken. De vraag in dit 
boek is niet los te zien van de inzichten die Sassen in eerder werk ont-
wikkelde. 

Sassen heeft zich altijd geprofileerd als een sociale wetenschapper die 
algemeen aanvaarde inzichten in vraag stelt en aan een empirische toets 
onderwerpt. Dat bleek al uit haar eerste boek over de mobiliteit van kapi-
taal en arbeid uit 1988. Daarin onderzocht ze de relatie tussen de interna-
tionale arbeidsmigratie en de internationale mobiliteit van kapitaal. Men 
dacht toen dat arbeidsmigratie verklaard kon worden door te verwijzen 
naar de armoede en onderontwikkeling in de landen van herkomst. Voor 
Sassen is dat maar een deel van de verklaring en ze toont een zeer sterke 
samenhang aan tussen arbeidsmigratie en de internationale mobiliteit van 
kapitaal. Buitenlandse investeringen in ontwikkelingslanden leiden dik-
wijls tot de vernietiging van kleinschalige landbouw en ambachten. Dat 
drijft grote groepen mensen naar loonarbeid, eerst in de steden en daarna 
dikwijls naar de landen waar de investeringen vandaan komen via de links 
die ondertussen met die landen uitgebouwd zijn. Op die manier voorzien 
migranten in goedkope arbeid voor ontwikkelde landen. 

Deze aandacht voor globalisering en migratie is ook aanwezig in haar 
volgende grote onderzoek, dat wereldsteden onder de loep neemt. Het 
boek The Global City verschijnt in 1991 en wordt haar bekendste en meest 
verspreide werk. Sassen argumenteert dat de globalisering geen abstracte 
en almachtige kracht is die ergens boven samenlevingen zweeft en haar 
wil oplegt aan machteloze plaatsen, maar net in steden gemaakt wordt. 
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Globalisering is het gevolg van menselijk handelen in zeer specifieke plaat-
sen, zoals bijvoorbeeld bankiers in de Londense City of  zakenmensen in 
het hoofdkwartier van transnationale bedrijven in Manhattan. Zelfs hy-
permobiele kapitaalstromen en grensoverschrijdende ICT-netwerken zijn 
ergens gelokaliseerd, en dat ‘ergens’ doet er wel degelijk toe. 

Sassen benadrukt dat transnationale bedrijven zeer hard moeten 
werken om hun wereldwijde operaties aan de gang te houden. Het 
vereist bijzonder veel coördinatie en controle om hun activiteiten op 
verschillende plaatsen in de wereld op elkaar af  te stellen. Die coördi-
natie- en controleactiviteiten vinden plaats in een beperkt aantal we-
reldsteden, zoals New York, Tokio en Londen. Die steden worden zo 
getransformeerd tot centra voor geavanceerde diensten aan producenten 
en financiële diensten. 

Maar, en hier komt het migratiethema opnieuw om de hoek kijken, 
de clusters van dienstenbedrijven in die wereldsteden draaien voor een 
belangrijk deel op laagbetaalde handenarbeid van vrouwen en migranten. 
Denk aan poetspersoneel, bewakingsagenten, leveranciers, taxichauffeurs 
of  horeca. Het cruciale punt is dat die slecht betaalde dienstenwerkers een 
integraal onderdeel vormen van de wereldeconomie. Die wordt dus niet 
alleen gemaakt door bankiers, zakenmensen en ingenieurs. Sassen vraagt 
zich dan af  wie welk deel krijgt van de toegevoegde waarde die in de dien-
stencomplexen van wereldsteden geproduceerd wordt. Haar conclusie is 
dat de hooggeschoolde en gespecialiseerde dienstenwerkers verhoudings-
gewijs een groot deel krijgen, terwijl de laaggeschoolde dienstenwerkers 
voor hun precaire jobs een verhoudingsgewijs klein deel van de toegevoeg-
de waarde krijgen. Voor Sassen is het duidelijk dat onderwaardering van 
de arbeid van laaggeschoolden een direct gevolg is van de overwaardering 
van hooggeschoolde werkers. Het is belangrijk die analyse aan te halen, 
want in haar nieuwe boek lijkt Sassen te suggereren dat er een andere trend 
zichtbaar wordt, een trend die extremer is dan de structurele vormen van 
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uitbuiting die zij in de dienstencomplexen van wereldsteden in de vroege 
jaren 1990 observeerde. 

In een van haar andere belangrijke werken, Territory, Authority, Rights. 
From medieval to global assemblages (2006), analyseert Sassen de relatie tus-
sen nationale staten en globalisering. Sassen neemt hier afstand van de 
simplistische kijk dat het lot van de nationale staat in de context van 
globalisering bezegeld is en dat wat wereldwijde machtscentra aan invloed 
winnen, automatisch verloren wordt door nationale staten. Ze ontwikkelt 
een meer complexe visie op globalisering. Die aandacht voor de complexi-
teit van globalisering inspireert zeker ook haar recentste boek. 

Sassen stelt dat de instituties van de nationale staat zoals de rechtstaat 
en het respect voor private autoriteit ook cruciale vehikels zijn die globa-
liseringsstrategieën mogelijk maken en implementeren. Globalisering en 
nationale staten zijn dus niet zomaar concurrerende entiteiten. Zo steunt 
het internationale recht op de beslissing van nationale staten om zich 
eraan te onderwerpen, terwijl de autoriteit van wereldwijde economische 
regulators zoals het IMF gebaseerd is op de financiële middelen die het 
krijgt van haar lidstaten. De nationale staat is dus een strategisch insti-
tutioneel domein waarop onontbeerlijk werk voor het ontwikkelen van 
globalisering plaatsvindt. Wanneer die instellingen onderdeel worden van 
globale strategieën, eerder dan van strategieën voor natievorming, ‘dena-
tionaliseren’ ze. Sassen wrikt hier opnieuw aanvaarde inzichten los en laat 
ons met een andere bril naar globalisering kijken. 
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Een unieke zoektocht naar de logica  
van de hedendaagse wereldeconomie

Nu is er dus Uitstoting. Het boek wil de lezer, zo vertelt de subtitel, ver-
tellen over de brutaliteit en complexiteit van de wereldeconomie. Sassen 
luidt de alarmklokken over de evoluties in de wereldeconomie en de im-
pact daarvan op de samenleving. In die zin schrijft Sassen zich in bin-
nen een hele reeks populaire wetenschappelijke boeken over de groeiende 
ongelijkheid in de westerse wereld. Zo argumenteerden de Britse sociaal 
epidemiologen Richard Wilkinson en Kate Pickett bijna een decennium 
geleden in hun boek The Spirit Level. Why more equal societies almost always do bet-
ter dat ongelijkheid niet alleen nefast is voor de mensen aan de onderkant 
van de inkomensverdeling, maar voor de hele samenleving. Ontwikkelde 
landen met meer ongelijkheid scoren volgens de data van Wilkinson en 
Pickett steevast slechter op een reeks sociale en gezondheidsindicatoren. 
Ongelijkheid kruipt onder de huid en leidt tot een voortdurende angst 
voor verlies van status, met alle gevolgen van dien voor het samenleven. 

De Franse econoom Thomas Piketty presenteert in 2014 in zijn 
bestseller Capital au XXI siècle een impressionante reeks historische data 
die haarfijn aantonen dat de ongelijkheid - na zestig jaar meer gelijk-
heid - sinds de jaren 1970 opnieuw toeneemt. De extreme vormen die de 
ongelijkheid vandaag aan het aannemen is, bedreigen volgens Piketty de 
democratie. Hij stelt dat de toenemende ongelijkheid een onvermijdelijk 
gevolg is van het kapitalisme omdat de opbrengst van kapitaal groter neigt 
te zijn dan de economische groei. Daardoor groeit de kloof  tussen wie rijk 
is en veel kapitaal heeft en de grote meerderheid van de bevolking die zijn 
inkomen louter of  vooral uit de arbeidsmarkt moet zien te halen. 

Ook de bekende Britse econoom Tony Atkinson stelt in Inequality. What 
can be done? anno 2015 vast dat de ongelijkheid toeneemt. Dat vaststellen 
alleen is voor hem echter niet genoeg. De economische beslissingen die 
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leiden tot een stijging van de ongelijkheid, kunnen we niet alleen aan 
de markt overlaten, maar moeten de inzet worden van een democratisch 
debat. Om aan te tonen dat er ook effectief  iets aan de groeiende ongelijk-
heid gedaan kan worden, schuift hij een reeks voorstellen naar voren. Een 
ervan is dat de overheid ‘employer of  last resort’ zou worden, wat betekent 
dat ze desnoods zelf  jobs creëert voor wie niet aan werk geraakt.

In Inequality and the 1% stelt de Britse geograaf  Danny Dorling dat 
de groeiende ongelijkheid in Groot-Brittannië niet alleen een economi-
sche, maar ook een culturele kwestie is. Hij legt uit hoe de groeiende 
ongelijkheid de voorbije decennia tot een natuurlijk en volstrekt legitiem 
bevonden kenmerk van de Britse samenleving verworden is. Dat verklaart 
hoe de materiële ongelijkheid in de samenleving zich steeds reproduceert. 
Ook de Britse socioloog Andrew Sayer zit in zijn recente boek Why we 
can’t afford the rich op hetzelfde spoor. Hij stelt voor de economie opnieuw 
meer vanuit een moreel perspectief  te benaderen en ons af  te vragen of  
bepaalde vormen van rijkdom en ongelijkheid wel te rechtvaardigen zijn. 

Wat voegt Sassen nu toe aan dit onvolledige rijtje auteurs die recent 
populaire boeken over ongelijkheid schreven? In Uitstoting wil ze verder 
gaan dan voornoemde auteurs. Ze onthoudt zich in dit boek bewust van 
theorie, maar legt een aantal extreme feiten over de staat van de wereld 
op tafel: feiten over krimpende economieën, over de massale aankoop van 
grond door buitenlandse regeringen en investeerders, over de destructieve 
kracht van het financiële systeem, over uithuiszettingen of  opsluitingen en 
over de ecologische degradatie van grond en water. De vraag die ze zich 
hierbij telkens stelt, is of  conventionele termen zoals ongelijkheid nog 
voldoende de brutaliteit kunnen vatten die uit die feiten spreekt. De titel 
van het boek geeft het antwoord al aan. 

In tegenstelling tot haar voorgaande boeken en die van de voornoemde 
ongelijkheidsauteurs is het Sassen hier niet zozeer te doen om de vraag 
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wie welk deel van de economische groei krijgt. Dit boek gaat over een 
meer extreme tendens waarbij groepen mensen en plaatsen uit het soci-
aaleconomische en biologische systemen gestoten worden. Die mensen 
en plaatsen bevinden zich niet zomaar in een ongelijke verhouding met 
de mainstream samenleving, ze hebben nauwelijks nog een relatie met die 
samenleving. Net zoals vele ongelijkheidsauteurs ziet ze een breuk in de 
late jaren 1970, met de teloorgang van de keynesiaanse welvaartsstaat. 
Sassen probeert die breuk echter niet te vatten in termen van stijgende 
ongelijkheid, maar wel in termen van twee tegengestelde logica’s. Onder 
de keynesiaanse welvaartsstaat domineerde de logica van incorporatie. De 
economie groeide en iedereen kreeg er een plaats in, vooral als werkers 
(ook al waren er toen allerlei mechanismen van sociale uitsluiting actief). 
De logica sinds het einde van de jaren 1970 is die van een krimpende 
economie, die mensen en plaatsen op een systematische manier uitstoot. 
Het meest sprekende zijn misschien de miljoenen uithuiszettingen van 
gezinnen sinds 2008 in Amerika. Maar ze verwijst evenzeer naar de lang-
durige werkloosheid, naar de zeer sterke groei van het gevangeniswezen in 
Amerika, naar uitgeputte gronden en fauna en flora die niet binnen mono-
culturen passen. Uitstoting is voor Sassen een meer extreem fenomeen dan 
ongelijkheid: waar mensen en groepen onderaan de inkomensverdeling 
nog in de samenleving geïncorporeerd kunnen zijn, gaat het bij uitstoting 
om breuklijnen die overschreden worden. 

Bijzonder suggestief  is de manier waarop Sassen rond het concept uit-
stoting zowel de sociale als ecologische impact van het functioneren van de 
wereldeconomie probeert te vatten. Ze zoekt naar de onderliggende me-
chanismen die zowel de degradatie van land als langdurige werkloosheid 
kunnen verklaren. Die mechanismen kunnen zeer complex zijn, bijvoor-
beeld in het financiële systeem, maar de gevolgen ervan zijn zeer eenduidig 
in hun brutaliteit. De ‘onderdrukker’ is volgens Sassen niet te identificeren 
als een persoon of  organisatie, maar is in toenemende mate een complex 
systeem – een assemblage - van mensen, netwerken en machines zonder 
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een duidelijk centrum. De brutaliteit van de huidige wereldeconomie is de 
uitkomst van steeds complexere systemen die niemand helemaal begrijpt 
en waarvoor niemand verantwoordelijkheid lijkt te dragen. Dat resoneert 
met Ulrich Becks notie van ‘georganiseerde onverantwoordelijkheid’. Sas-
sens analyse van de vormen van ecologische uitstoting die leiden tot ‘dood 
land’ en ‘dood water’, tot de uitstoting van delen van de wereld uit het 
ecosysteem, kan ook gelezen worden als extreme resultaten van wat Beck 
als onze mondiale risicomaatschappij omschrijft. 

In tegenstelling tot veel literatuur over ongelijkheid is Sassen dus niet 
zozeer geïnteresseerd in verdeling van inkomen of  groepsvorming op ba-
sis van de toegang tot materiële middelen, maar wel in wat er zich aan de 
grenzen van sociale, economische en ecologische systemen afspeelt. Haar 
interesse in extreme feiten en omstandigheden groeit vanuit de vaststelling 
dat economische groei en ruimte steeds enger gedefinieerd worden, waar-
door een groeiende groep mensen en plaatsen uit de economie en uit de 
samenleving verdreven wordt. 

Voor Sassen moet het herdenken van de categorieën waarmee we over 
de wereldeconomie nadenken, samengaan met empirisch onderzoek. De 
manier waarop Sassen er in voorgaand werk steeds in geslaagd is het on-
derzoek en denken over globalisering naar nieuwe, nog maar weinig ver-
kende terreinen te sturen, wekt vertrouwen dat de denkoefening rond het 
idee van ‘uitstoting’ in dit boek een gelijkaardig effect kan hebben. 

Plaatsen van uitstoting in de Lage Landen 

Ongelijkheid krijgt ook vorm in ruimtelijke verhoudingen. Dat inzicht is 
een van de rode draden in het werk van Sassen. In die logica gaat uitsto-
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ting haast over de creatie van niet-ruimte, over uitstoting voorbij de sys-
temische grenzen van het systeem. Het stelt de vraag naar de plaatsen van 
de uitgestotenen. Maar meer nog dan de ruimtelijke neerslag gaat dit boek 
over de processen van uitstoting en over de zoektocht naar veranderingen 
in de achterliggende systeemlogica’s. Wie Uitstoting heeft gelezen, kijkt op 
een andere manier naar de Griekse crisis en de strijd errond, naar het men-
selijk drama van de dagelijkse vluchtelingenstromen op de Middellandse 
Zee of  naar de klimaatconferenties en debatten. 

Uitstoting kan ons ook alert maken voor veranderingen in België en Ne-
derland. Ontsnappen die gevestigde welvaartsstaten en hun principe van 
inclusie door economische groei aan de door Sassen geïdentificeerde lo-
gica van uitstoting? Het soort extreme voorbeelden van uitstotingen waar 
Sassen naar verwijst, zijn gelukkig moeilijker te vinden in de Lage Landen. 
De welvaartsstaat is in België en Nederland – ondanks de crisis en het 
neoliberale beleid – nog sterker dan in de meeste andere landen ter we-
reld. De milieuwetgeving is nog steeds een compromis tussen ecologische 
noden en klassiek economische belangen, maar laat extreme ecologische 
uitstoting nog slechts zelden toe. 

Tegelijk hebben we onze eigen economie hier iets meer ‘duurzaam’ 
gemaakt door de meest vervuilende delen van de productieketen te ver-
schuiven naar verre landen. De producten die zo geproduceerd worden, 
consumeren we wél nog, bij voorkeur tegen voor ons zeer gunstige prijzen 
die de verrichte milieuschade niet mee in rekening brengen. We stellen ons 
weinig vragen over de import van hout, zeldzame metalen, energie, kassei-
en of  andere grondstoffen en de uitstotingen waartoe dat leidt in de lan-
den van ontginning. Anthony Giddens definieerde globalisering ooit als 
‘actie op afstand’, voorbij grenzen van ruimte en tijd. Is dat vergelijkbaar 
met de manier waarop we in Europa met uitstoting omgaan? Organiseren 
we in België en Nederland vaak geen uitstoting op afstand wanneer voor 
onze dagelijkse consumptie open mijnbouw, fracking, kaalkap van tropi-
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sche regenwouden en vernietigende monoculturen in het zuiden worden 
gestimuleerd? 

Toch zijn er ook in onze contreien zelf  aanzetten naar een veranderen-
de systeemlogica te ontwaren. We kenden de voorbije halve eeuw een ver-
schuiving van een keynesiaanse welvaartsstaat met bijna volledige tewerk-
stelling naar een neoliberale economie met een structureel overschot aan 
arbeidskrachten. De structurele en langdurige werkloosheid wordt van-
daag aangepakt in een steeds meer doorgedreven activeringsbeleid, waarbij 
uitkeringen veel voorwaardelijker zijn en de verantwoordelijkheid van de 
individuele werkloze steeds groter wordt. Waar empowerende activering 
voor sommigen een opstap naar een job kan zijn, leidt disciplinerende 
activering voor anderen tot stopzetting van uitkeringen en uitstoting uit 
de werkloosheidsverzekering of  de bijstand. In Sassens logica hebben het 
precariaat en de uitgeslotenen op de arbeidsmarkt amper nog een belang 
als consumenten – in tegenstelling tot de keynesiaanse welvaartsstaat – en 
dreigt ook hun uitstoting als burger.

De logica van uitstoting is bij momenten ook zichtbaar in de om-
gang met nieuwe migratiestromen, ook al liggen België en Nederland op 
een veilige afstand van de Europese grenzen waar die uitstoting de meest 
brutale vorm aanneemt. Het verstrengen van de toegang tot Europa, via 
strengere wetgeving op gezinshereniging, Frontex en grenscontroles, leidt 
tot scherpe vormen van uitstoting, ook al blijven veel van die uitgedre-
venen zonder papieren in onze steden en overleven ze in de marges van 
het systeem. De inclusieve groei waarlangs de keynesiaanse welvaartsstaat 
tijdens de 20ste eeuw grote delen van de arbeidersklasse in het econo-
mische systeem integreerde, wordt slechts selectief  toegepast voor bevol-
kingsgroepen buiten de Europese grenzen. 

De belangrijkste innovatie van het boek is misschien wel dat we niet 
meer alleen kijken naar wie wordt uitgedreven, maar dat Saskia Sassen 
ons uitnodigt om te zoeken naar de achterliggende en veranderende sys-
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teemlogica’s achter de groeiende sociale ongelijkheid, de financiële crisis, 
de klimaatcrisis, de vernieling van ecosystemen en van sociale systemen. 
Inzicht in die complexiteit en de manier waarop technische kennis en ex-
pertise mee bijdragen aan de toenemende brutaliteit in de wereldecono-
mie, wapent ons tegen de al te gemakkelijke gewenning eraan in een van de 
rijkste regio’s ter wereld. Het zet er ons bovendien toe aan om het gebruik 
van technische kennis en expertise kritischer te beoordelen. Wat als we die 
zouden inzetten voor inclusie in plaats van uitstoting?
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Inleiding

De barbaarse selectie

Vandaag worden we geconfronteerd met een enorm probleem in onze 
politieke wereldeconomie, namelijk de opkomst van nieuwe vormen van 
uitstoting. De laatste twee decennia is er een toename van het aantal mensen, 
zaken en plaatsen die uitgestoten worden uit de sociale en economische 
mainstream. Die evolutie naar radicale uitstoting is in een aantal gevallen 
het gevolg van vrij eenvoudige beslissingen, maar in andere gevallen liggen 
meer geavanceerde economische en technologische verworvenheden aan 
de basis. Als we spreken over ‘uitstoting’, dan hebben we het over veel 
meer dan de groeiende ongelijkheid als een symptoom van het huidige 
wereldkapitalisme. De term benadrukt ook het feit dat de soorten kennis 
en intelligentie waar we vandaag respect en bewondering voor hebben, 
vaak aan de basis liggen van een lang proces dat uiteindelijk kan leiden tot 
echte uitstotingen.
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In dit boek focus ik op complexe vormen van uitstoting, omdat die 
een beter inzicht geven in de belangrijkste dynamieken van onze tijd. 
Bovendien maken die extreme voorbeelden pijnlijk duidelijk wat anders 
verwarrend vaag zou blijven. Een complexe én extreme evolutie is bij-
voorbeeld dat in het Westen mensen met een laag inkomen en werklozen 
uitgesloten worden uit socialebijstands- en gezondheidsprogramma’s, niet 
meer verzekerd zijn of  geen recht op werkloosheidssteun meer hebben. 
Om die uitstoting effectief  te realiseren, moet weliswaar nog verder on-
derhandeld worden en moeten ook nieuwe wetten uitgevaardigd worden, 
maar het is en blijft een feit dat de kloof  tussen diegenen die deze voorde-
len wel en niet genieten, steeds groter geworden is en zelfs onoverbrugbaar 
dreigt te worden in de gegeven omstandigheden. Een ander voorbeeld is 
de bredere inzet van geavanceerde mijntechnieken, zoals hydrofracturatie. 
De natuur verandert hierdoor in dood land en dood water; de uitstoting 
uit de biosfeer van het leven zelf. De verschillende vormen van uitstoting 
die in dit boek onder de loep genomen worden, hebben samen allicht een 
veel grotere impact op hoe de wereld evolueert dan de snelle economische 
groei in landen als India en China. Sterker nog, die uitstotingen kunnen 
zelfs parallel lopen met economische groei. 

Die uitstotingen gebeuren ook effectief. De manieren waarop dat ge-
beurt, variëren van eenvoudige richtlijnen tot complexe instellingen, sys-
temen en technieken die gespecialiseerde kennis en complexe organisatie-
formats vereisen. Denk bijvoorbeeld aan de steeds complexere financiële 
instrumenten, die het product zijn van briljante creativiteit gecombineerd 
met geavanceerde berekeningen. Maar nadat die complexiteit ook toege-
past werd bij de ontwikkeling van de zogenaamde rommelhypotheken, 
werden enkele jaren later miljoenen mensen uit hun huis gezet. Dat was 
onder meer het geval in de Verenigde Staten, Hongarije en Letland. Een 
ander voorbeeld zijn de zeer complexe juridische en administratieve clau-
sules in de contracten waarmee de regering van een land grote stukken 
grond verwerft in een vreemde natiestaat als een soort uitbreiding van zijn 

Book-UITSTOTING.indb   20 31/08/15   11:31



De barbaarse selectie

21

eigen grondgebied, bijvoorbeeld om gewassen te telen voor de eigen mid-
denklasse. Het maakt blijkbaar niet uit of  lokale dorpsgemeenschappen 
en rurale economieën daarvoor van dat land verdreven worden. Nog een 
voorbeeld: door briljante technieken kunnen we veilig het diepste binnen-
ste van onze aarde ontginnen, maar dat het landschap daarbij verminkt 
achterblijft, moeten we er dan wel bij nemen. Onze geavanceerde politieke 
economieën hebben een wereld gecreëerd waar complexiteit al te vaak de 
oorzaak lijkt te zijn van elementaire brutaliteiten.

Uitstoting kan op heel verschillende manieren gebeuren. Door het 
bezuinigingsbeleid zijn bijvoorbeeld de economieën van Griekenland en 
Spanje gekortwiekt. Het milieubeleid hield geen rekening met de giftige 
uitstoot van grootschalige mijnexploitaties in bijvoorbeeld het Russische 
Norilsk of  de Amerikaanse staat Montana. En er zijn nog talloze andere 
voorbeelden. In dit boek hechten we veel belang aan de specifieke kenmer-
ken van elke case. Bijvoorbeeld: als we het hebben over milieuschade en 
niet over de politieke situatie tussen twee staten, dan is het feit dat de twee 
bovenvermelde mijnexploitaties zwaar vervuilend zijn, veel belangrijker 
dan het feit dat de ene mijnsite in Rusland gelegen is en de andere in de 
Verenigde Staten. 

De verschillende processen en omstandigheden die ik vat onder de 
term ‘uitstoting’, hebben één kenmerk gemeen: ze zijn een nijpend, acuut 
probleem. Het extreemste voorbeeld is de situatie van de allerarmsten in 
de wereld. Maar ik heb het ook over andere toestanden, zoals de verar-
ming van de middenklasse in rijke landen, de verdrijving van miljoenen 
kleine boeren van hun land doordat sinds 2006 al 220 miljoen hectare 
grond in handen kwam van buitenlandse investeerders en regeringen, en de 
destructieve mijnontginningen in verschillende landen, van de Verenigde 
Staten tot Rusland. Daarnaast zijn er de talloze ontheemden die gestoc-
keerd worden in officiële en officieuze vluchtelingenkampen, gemargina-
liseerde groepen in rijke landen die opgesloten zijn in gevangenissen, en 
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gezonde maar werkloze mannen en vrouwen in getto’s en sloppenwijken. 
Sommige van die uitstotingen zijn al een tijd aan de gang, maar niet in 
die mate als vandaag het geval is. Andere zijn vrij nieuw, zoals de 9 mil-
joen Amerikaanse gezinnen die uit hun huizen gezet werden in een korte 
maar brutale vastgoedcrisis die meer dan een decennium geduurd heeft. 
Kortom, de aard en inhoud van die uitstotingen en de getroffen gebieden 
variëren heel sterk, over sociale strata en fysieke condities heen, overal ter 
wereld.

De globalisering van kapitaal en de sterke toename van technische ex-
pertise hebben geleid tot grote schaaleffecten. Wat in de jaren 1980 nog 
gezien kon worden als kleine verschuivingen of  verliezen, zoals de de- 
industrialisering in het Westen en een aantal Afrikaanse landen, kreeg in 
de jaren 1990 de allures van een ware ravage (denk aan Detroit en So-
malië). Dat is niet meer alleen een kwestie van ongelijkheid, armoede en 
technische capaciteit, het gaat veel verder dan dat. Hetzelfde geldt voor 
het milieu. Al duizenden jaren gebruiken we de biosfeer en brengen we lo-
kaal schade toe aan het milieu, maar pas de laatste dertig jaar is die schade 
uitgegroeid tot een mondiaal probleem met een boemerangeffect: zelfs 
plaatsen die niets te maken hebben met de oorspronkelijke vernieling, dra-
gen er vandaag de gevolgen van. Een voorbeeld is de Arctische permafrost. 
Een vergelijkbare evolutie is ook zichtbaar in andere domeinen, weliswaar 
met hun specifieke eigenheden. 

De verschillende vormen van uitstoting die in dit boek aan bod ko-
men, leiden tot een barbaarse selectie. We hebben het doorgaans over de 
complexe organisatorische capaciteit van onze moderne wereld die samen-
levingen voortbrengt die almaar complexer worden, en zien dat als een 
positieve ontwikkeling. Maar vaak geldt dat maar gedeeltelijk of  voor een 
beperkte tijd. Als we meer situaties bekijken over een langere periode, dan 
blijkt dat er inderdaad meer aan de hand is. Dat doet de vraag rijzen of  de 
huidige maatschappij naar een brutale vereenvoudiging neigt, een evolutie 
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waarvoor historicus Jacob Burckhardt in de 19de eeuw al waarschuwde. 
Uit mijn observaties blijkt dat complexiteit niet noodzakelijk leidt naar 
brutaliteit, maar het kan wel, en vandaag gebeurt dat ook vaak. Meestal 
gaat het dan wel over een vrij simpele vorm van brutaliteit, en gelukkig 
niet altijd over zo’n grove brutaliteit als bijvoorbeeld de huidige groot-
schalige milieuschade.

Hoe kan complexiteit aanleiding geven tot brutaliteit? Het antwoord 
op die vraag heeft deels te maken met de logica achter een aantal rich-
tinggevende systemen die vandaag gelden op heel diverse gebieden, zoals 
milieubescherming en het financiële systeem. Twee voorbeelden, die ver-
der in dit boek uitgebreid aan bod komen, maken mijn standpunt dui-
delijk. Het ‘innovatie’-beleid in interstatelijke overeenkomsten over mili-
eubescherming heeft voornamelijk betrekking op de CO2

-emissiehandel. 
Kort gezegd, wil dat zeggen dat landen streven naar meer emissierechten, 
zodat ze meer CO

2
-quota kunnen kopen of  verkopen. In het financiële 

systeem heeft die logica ertoe geleid dat men onverbiddelijk hyperwinsten 
nastreeft en instrumenten uitwerkt waarmee steeds meer gefinancialiseerd 
kan worden. Een gevolg was de financialisering van zelfs de kostwinning 
van die mensen die alles verliezen als het systeem faalt. Dat was het ge-
val met de rommelhypotheken die in 2001 in de Verenigde Staten op de 
markt kwamen. Tot op vandaag dringt het nog altijd niet bij iedereen door 
dat dit financiële project erop gericht was om winsten te genereren ten 
voordele van het financiële systeem. Het was niet bedoeld om mensen met 
een bescheiden inkomen te helpen om een huis te kopen, integendeel. En 
het was dan ook helemaal niet te vergelijken met projecten die decennia 
eerder waren gelanceerd, zoals de G.I. Bill of  Rights of  leningen van de 
Federal Housing Administration (FHA; de federale huisvestingadminis-
tratie van de VS). De financiële spitstechnologie die deze systemen en 
innovaties mogelijk maakte, is op zich niet brutaliserend. Maar wanneer 
ze ingeschakeld wordt in een bepaalde logica, kan ze dat wel worden. De 
capaciteit van het financiële systeem om kapitaal te verwerven, is op zich 
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niet destructief, maar wat gebeurt er in de praktijk dan met dat kapitaal: 
wordt het geïnvesteerd in transportinfrastructuur, een brug, een waterzui-
veringssysteem, een fabriek?

Hier zitten we met een sociaal dilemma. Men zou kunnen denken dat 
die deskundigheid het sociale weefsel verder zou ontwikkelen en zo zou 
bijdragen tot meer welzijn – ook met betrekking tot de biosfeer. Maar dat 
was niet het geval. Integendeel, samenlevingen werden versplinterd door 
een extreme ongelijkheid, het leven van de middenklasse dat de liberale 
democratie hun voorgespiegeld had, werd grondig dooreengeschud, de 
kwetsbaren en armen werden verdreven van hun land, hun jobs, hun hui-
zen, en hele stukken natuur werden uit hun leefomgeving verbannen.

De talloze voorbeelden die in dit boek aan bod komen, overstijgen 
de traditionele opdelingen, zoals stedelijke omgeving versus platteland, 
Noord versus Zuid, Oost versus West... De vraag stelt zich dan ook of  
die cases de veruitwendiging zijn van een onderliggende systeemdynamiek 
die de elementen die op het eerste gezicht los van elkaar staan, met elkaar 
verbindt. Die systeemdynamiek blijkt eerder ondergronds te bewegen, en 
blijkt meer zaken met elkaar in verband te brengen dan bij de traditionele 
algemene opdelingen – de kapitalistische economie, communistisch Chi-
na, Sub-Saharisch Afrika, het milieu, het financiële systeem… Met die 
labels geven we betekenis aan situaties die het gevolg zouden kunnen zijn 
van nog onbekende onderliggende tendensen. Die mogelijkheid is de rode 
draad in elk hoofdstuk van dit boek.

Met ‘onderliggende tendensen’ bedoel ik eigenlijk ‘conceptueel onderlig-
gende tendensen’. Ze zijn moeilijk op te merken wanneer we blijven den-
ken vanuit ons traditionele geopolitieke, economische en sociale denkka-
der. Het enige domein waar ze waarschijnlijk het best tot uiting komen, is 
het milieu. We beseffen allemaal dat we de biosfeer aan het vernielen zijn, 
maar uit ons ‘milieubeleid’ blijkt dat we daar momenteel onvoldoende 
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rekening mee houden en zelfs geen duidelijk zicht hebben op hoe onze 
biosfeer er momenteel aan toe is. Bekijken we de CO

2
-emissiehandel enkel 

vanuit het perspectief  van individuele staten of  landen, dan kan die als een 
milieuvriendelijke maatregel gezien worden. Maar op mondiaal vlak heeft 
die maatregel weinig zin, omdat de lokale vernielingen zich opstapelen en 
gevolgen hebben voor de hele wereld. De nieuwe dynamieken worden vaak 
gefilterd door de traditionele harde realiteiten – zoals armoede, ongelijk-
heid, economie, politiek. Daardoor lijken die zich op het eerste gezicht te 
gaan conformeren aan de mainstream, terwijl ze eigenlijk wijzen op een 
versnelde evolutie of  een breuk met het verleden en zo ook een andere 
betekenis krijgen.

Vanuit de notie van ‘onderliggende tendensen’ kunnen we de traditio-
nele categorisering van onze economieën, samenlevingen en omgang met 
de biosfeer in vraag stellen. Zijn de huidige problemen extreme versies 
van oude situaties, of  gaat het veeleer om nieuwe, zorgwekkende toestan-
den? Ik wil nagaan of  er bredere onderliggende dynamieken aan de basis 
liggen van de verschillende vormen van uitstoting. De prevalentie van dit 
ene kenmerk – de kans op uitstoting – over de traditionele categorisaties 
heen, bracht me op het idee dat er weleens onderliggende tendensen aan 
het werk zouden kunnen zijn. Doordat onderzoek, kennis en menings-
vorming steeds meer gespecialiseerd zijn, met elk hun eigen richtlijnen en 
methoden voor het afbakenen van kaders en betekenissen, wordt het ook 
steeds moeilijker om tendensen te detecteren die onderliggend zijn aan 
onze traditionele categorisaties. Maar net dankzij die specialisatie krijgen 
we ook gerichte en gedetailleerde informatie, zodat we beter de basis kun-
nen gaan vergelijken.

Het is hier niet de bedoeling om feiten te gaan verklaren vanuit een 
theoretisch kader. Integendeel, ik doe eerder het omgekeerde: door de fei-
ten te gaan analyseren, proberen we te komen tot de basiselementen. Van-
uit die detheoretisering kunnen we dan de thema’s van ongelijkheid, het 
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financiële systeem, mijnexploitatie, landacquisities,… herbekijken, zodat 
zichtbaar wordt wat bij een meer abstracte categorisatie veeleer verborgen 
blijft. Op die manier wordt bijvoorbeeld duidelijk dat het wel degelijk om 
uitstotingen gaat, en niet louter om meer ongelijkheid, financiële specu-
latie, geavanceerde technieken van mijnexploitatie,… Samengevat: door 
afstand te nemen van de traditionele categorisaties van waaruit we de hui-
dige tendensen proberen te verklaren, zorgt dit boek ervoor dat we dichter 
bij de realiteit blijven en meer inzicht verwerven.

Scherp gesteld is dit mijn uitgangspunt: hoewel elk land op een speci-
fieke manier omgaat met mondiale crisissen, wordt steeds duidelijker dat 
er algemene tendensen aan het werk zijn, die vorm krijgen door een aantal 
basisdynamieken. Daarom is het noodzakelijk dat empirisch onderzoek 
en conceptueel hercoderen samengaan. Vanuit empirisch oogpunt kan iets 
‘Chinees’, ‘Italiaans’ of  ‘Australisch’ zijn, maar die kennis helpt ons niet 
vooruit in onze zoektocht naar het DNA van onze tijd. Zelfs niet als die 
labels verwijzen naar specifieke kenmerken. Nog altijd heeft China veel 
weg van een communistische samenleving, maar de kans is groot dat de 
toenemende ongelijkheid en de recente verarming van de middenklasse 
eigenlijk geworteld zijn in dieperliggende ontwikkelingen, die ook bij-
voorbeeld in de Verenigde Staten een rol spelen. Hoewel beide landen nog 
altijd fundamenteel verschillend zijn, kunnen ze toch allebei beïnvloed 
worden door dezelfde logica die vandaag de economie aanstuurt, namelijk 
een speculatief  financieel systeem en een streven naar hyperwinsten. Die 
parallellen en de gevolgen ervan voor de mensen, de regio’s en de econo-
mie helpen ons meer om inzicht te krijgen in onze tijd dan de verschillen 
tussen communisme en kapitalisme. Op een dieper niveau zijn die ‘pa-
rallellen’ wellicht de meervoudige materialisatie van ontwikkelingen die 
verder gaan dan speculatie en winstbejag, maar die nog altijd onzichtbaar 
zijn, omdat ze nog niet gedetecteerd, benoemd of  omschreven werden. In 
plaats van verandering te zien als het afschaffen van landgrenzen – zoals 
vandaag wel vaker gebeurt – focussen we hier op mondiale trends die 
concreet gestalte krijgen binnen de landen zelf. 
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Hier gaat het eigenlijk om een interpretatieprobleem. De manier waar-
op we veranderingen gewoonlijk proberen te verklaren, werkt niet meer 
als we kijken naar de huidige veranderingen van toenemende ongelijkheid, 
meer armoede en stijgende overheidsschuld. Dus vallen we terug op onze 
traditionele verklaringen: regeringen die hun fiscale verantwoordelijkheid 
niet nemen, gezinnen die meer schulden aangaan dan ze kunnen afbetalen, 
investeringen die niet renderen vanwege te veel regulering, enzovoort. Dat 
kan allemaal wel zo zijn, maar ik wil vooral te weten komen of  er ook an-
dere dynamieken meespelen, die los staan van die gevestigde conceptuele/
historische kaders.

De uiteenlopende feiten en gevalsstudies die in dit boek aan bod 
komen, leggen de grenzen bloot van de huidige hoofdcategorieën. On-
danks al de verschillen (bijvoorbeeld tussen communistische en liberaal- 
democratische landen, tussen Afrika en Noord-Amerika,…) zijn bepaal-
de praktijken doorslaggevend in de manier waarop we aan ontginning 
doen, iets produceren, mensen gebruiken en bij manier van spreken er 
ook nog mee wegkomen. Het politiek-economische bestel waarbinnen die 
praktijken plaatsvinden, geeft daar een eigen uitleg aan. Maar de vraag is 
of  die uitleg niet meer camoufleert dan onthult. De gevalsstudies in dit 
boek worden gebruikt als reële feiten, als concrete voorbeelden aan de 
hand waarvan we conceptueel onderliggende tendensen kunnen detecteren, 
over alle geopolitieke opdelingen heen. Is er een systemische overeenkomst 
tussen de huidige sterke stijging van het aantal ontheemden in Sub-Saha-
risch Afrika en de steile toename van langdurig werklozen en mensen die 
meermaals in de gevangenis belanden in de Verenigde Staten? Tussen de 
verarmde middenklasse in Griekenland en de verarmde middenklasse in 
Egypte, ondanks het totaal verschillende politiek-economische systeem? 
Tussen de grote mijnexploitatie in het Russische Norilsk en die van Zort-
man-Landusky in Montana (VS), beide verantwoordelijk voor de chro-
nische toxiciteit in hun streek? Die concrete feiten maken komaf  met de 
oude conceptuele superstructuren, zoals kapitalisme versus communisme.
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De wortels van die huidige transformaties gaan eigenlijk ver terug 
in de tijd. Maar we beginnen in dit boek vanaf  de jaren tachtig van de 
twintigste eeuw. Die periode is immers cruciaal omdat ze staat voor ver-
andering, zowel in het Zuiden als het Noorden, zowel in kapitalistische 
als communistische economieën. Ik ga hier verder in op twee belangrijke 
verschuivingen uit die periode. Die verschuivingen vonden plaats over de 
hele wereld, maar omdat die evoluties op lokaal vlak heel specifieke ken-
merken hadden, vormen ze hier de ideale achtergrond voor het onderzoek 
in dit boek.

Ten eerste is er de materiële ontwikkeling van steeds meer gebieden 
overal ter wereld tot extreme zones van grote economische bedrijvigheid. 
Aan de ene kant leidt dat tot een mondiale uitbesteding van productie, 
diensten en administratie, (on)vrijwillige orgaanoogst en de teelt van in-
dustriële gewassen in streken met goedkope werkkrachten en weinig regel-
geving. Aan de andere kant zien we een boom van wereldsteden die een 
strategische en geavanceerde economische functie hebben. Het gaat hier 
dan zowel om nieuwe steden die uit de grond gestampt worden, als om 
oude steden die grondig vernieuwd worden, vaak op een brutale manier. 
Het netwerk van wereldsteden leidt tot een nieuwe geografische centrali-
satie, die los staat van de oude verschillen tussen Noord en Zuid of  Oost 
en West. Dat is ook het geval voor het systeem van outsourcing. 

Ten tweede is er het toenemende aandeel van het financiële systeem in 
het netwerk van wereldsteden. Niet het financiële aspect op zich is nieuw, 
dat maakt immers al millennia deel uit van onze wereld. Maar wat wel 
nieuw is en typisch voor onze tijd, is dat het financiële systeem uiterst 
complexe instrumenten ontwikkelt waarmee de meest diverse producten 
en processen gesecuritiseerd worden. Zoiets is nog nooit eerder gezien. 
Bovendien leidt de voortdurende vooruitgang van elektronische netwer-
ken en tools tot een schijnbaar oneindige kettingreactie. Die opkomst 
van het financiële systeem heeft gevolgen voor de bredere economische 
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sector. In tegenstelling tot het traditionele bankieren, waarbij geld van de 
bank verkocht wordt, gaat het bij het financiële systeem eerder over het 
verkopen van iets dat men niet heeft. Daarom moet het financiële systeem 
kunnen binnendringen – securitiseren – in niet-financiële sectoren. De-
rivaten zijn daarvoor ideaal, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld. In 
2005, nog een heel eind voor de crisis toesloeg, bedroeg de (notionele) 
waarde van uitstaande derivaten 630 biljoen US dollar, veertien keer het 
bruto binnenlands product (bbp). Er bestaat op sommige vlakken al lan-
ger een onevenwicht tussen de waarde van het bbp en die van het financiële 
systeem, maar het verschil is nooit zo extreem geweest. Bovendien vormt 
dit een duidelijke breuk met de keynesiaanse periode, toen economische 
groei nog aangestuurd werd door de uitbreiding van de reële economie, 
zoals via massaproductie, grootschalige verkeersinfrastructuur en de groei 
van de voorsteden. Nu wil men alles financialiseren.

De evolutie van het traditionele kapitalisme naar het huidige ‘geavan-
ceerde’ kapitalisme wordt gekenmerkt door extractie en vernietiging, en 
dat is vergelijkbaar met de evolutie van prekapitalistische economieën naar 
het traditionele kapitalisme. Extreem gesteld, impliceert dat mogelijk de 
verpaupering en uitstoting van steeds meer mensen die niet meer waarde-
vol geacht worden als werkkracht of  consument. Maar vandaag kan dat 
ook betekenen dat de economische actoren die ooit van cruciaal belang 
waren voor de ontwikkeling van het kapitalisme, zoals de middenklasse 
en de burgerij, nu niet meer van belang zijn voor het bredere systeem. Die 
evoluties zijn niet abnormaal, noch zijn ze het gevolg van een crisis; ze ma-
ken deel uit van de huidige systemische verdieping van de kapitalistische 
relaties. Dat geldt volgens ons ook voor de krimpende economische ruim-
te (te onderscheiden van de financiële ruimte) in Griekenland, Spanje, de 
Verenigde Staten en vele andere ontwikkelde landen.

Consumenten en werkkrachten spelen een steeds kleinere rol in het 
genereren van winsten in heel wat economische sectoren. Een voorbeeld. 
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Vanuit het perspectief  van het huidige kapitalisme zijn de natuurlijke 
bronnen in grote delen van Afrika, Latijns-Amerika en Centraal-Azië be-
langrijker dan de mensen die er leven en werken. Dat is een groot verschil 
met vroegere vormen van kapitalisme, die net bloeiden door de uitbrei-
ding van een meer bemiddelde werk- en middenklasse. De consumptie 
van gezinnen maximaliseren was toen een belangrijke drijfveer, en dat is 
vandaag nog wel het geval in de ‘opkomende’ economieën. Maar het is niet 
meer die strategische beweegreden die het was in het grootste deel van de 
twintigste eeuw. 

Wat volgt er nu? Uit de geschiedenis leren we dat verdrukten vaak in 
opstand zijn gekomen tegen hun overheersers. Maar vandaag worden de 
verdrukten eerder uitgestoten en overleven ze ver van hun overheersers. 
Bovendien is de ‘overheerser’ meer en meer een complex systeem aan het 
worden dat personen, netwerken en machines groepeert, maar zonder een 
duidelijk centrum. En toch zijn er plaatsen waar alles samenkomt, waar 
macht concreet wordt en gegrepen kan worden, en waar de verdrukten 
deel uitmaken van de sociale hiërarchie voor macht. Dat is bijvoorbeeld het 
geval in de wereldsteden.

Die tegenstrijdige dynamieken analyseer ik in dit boek. In de algemene 
literatuur over de huidige gebeurtenissen kwam al een en ander daarover 
aan bod, maar het werd nooit gezien als een overkoepelende dynamiek die 
ons stuurt in de richting van een nieuwe fase van globaal kapitalisme. Het 
doel van dit boek is een theorievorming die vertrekt van de feiten aan de 
basis, zonder inmenging van traditionele regels, en ons meeneemt naar de 
andere kant van de traditionele geopolitieke, economische en culturele 
verschillen.
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Hoofdstuk 1

Krimpende economieën, 
toenemende uitstotingen

In de jaren 1980 zijn we in een nieuwe fase beland, een soort van ‘ge-
avanceerd’ kapitalisme gekenmerkt door heruitgevonden mechanismen 
van primitieve accumulatie. In dit hoofdstuk bouwen we verder op dat 
uitgangspunt. Vandaag vindt die primitieve accumulatie plaats via com-
plexe processen en hooggespecialiseerde innovatie, van outsourcing tot 
financiële algoritmes. Dertig jaar en vele ontwikkelingen later worden we 
geconfronteerd met krimpende economieën in grote delen van de wereld 
en toenemende schade aan de biosfeer wereldwijd. Er is ook weer een 
toename merkbaar van extreme vormen van armoede en brutaliteit, terwijl 
we dachten dat die zo goed als uitgeroeid waren.
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Economische ontwikkeling had lange tijd vooral te maken met het 
winnen van grondstoffen in een bepaald deel van de wereld en het ver-
schepen ervan naar een ander deel. De laatste decennia steeg het aantal 
ontginningsplaatsen opmerkelijk, vooral door nieuwe hoogtechnologische 
toepassingen. Vandaag is er geen evenwicht meer tussen de ontginning 
enerzijds en de natuurlijke hulpbronnen en het gebruik ervan anderzijds. 
Talrijke innovaties hebben ervoor gezorgd dat de ontginningstechnieken 
veel efficiënter zijn, maar daardoor worden ook enkele belangrijke eco-
systemen in de biosfeer bedreigd, met grote stukken dood land en dood 
water tot gevolg.

Dat is niet allemaal nieuw. Economische groei is nooit onschuldig 
geweest. Maar de escalaties van de laatste drie decennia wijzen op een 
nieuw tijdperk, waarin steeds meer mensen en plaatsen in de wereld be-
dreigd worden. Die evolutie manifesteert zich anders in de ontwikkelde 
landen van het Globale Noorden dan in de minder ontwikkelde of  anders 
ontwikkelende landen van het Globale Zuiden. Bijvoorbeeld: roofzuchti-
ge elites associeerde men vroeger vooral met arme landen die beschikten 
over rijke natuurlijke hulpbronnen en niet met ontwikkelde landen, maar 
steeds vaker zien we dat verschijnsel nu ook opduiken in de ontwikkelde 
landen, zij het in menige tussenvormen. 

Mijn stelling is dat het niet zozeer gaat om roofzuchtige elites, maar 
veeleer om roofzuchtige ‘formaties’, een mengeling van elites en systemi-
sche capaciteiten met het financiële systeem als belangrijkste instrument. 
Dat leidt naar een onafwendbare concentratie.1 Concentratie aan de top 
is niet nieuw, maar de extreme vormen die dat aanneemt in steeds meer 
domeinen, baren me wel zorgen. Ter illustratie enkele voorbeelden van 
ontwikkelingen die kunnen evolueren naar een verregaande concentratie: 
het vermogen van de rijkste 1% van de wereldbevolking is de laatste twin-
tig jaar met 60% gestegen, en de 100 rijkste miljardairs zijn 240 miljard 
US dollar rijker geworden in 2012 – met dat bedrag zou men vier keer de 
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armoede uit de wereld kunnen helpen.2 De bankactiva stegen met 160% 
tussen 2002 (nog voor de crisis op haar hoogtepunt was) en 2011 (wan-
neer de economie zich herpakte) van 40 biljoen US dollar naar 105 bil-
joen US dollar, meer dan anderhalve keer de waarde van het globale bbp.3 
In 2010, nog in volle crisis, was de winst van de 5,8 miljoen bedrijven in 
de Verenigde Staten met 53% gestegen ten opzichte van 2009, maar on-
danks die hallucinante winsten daalden de inkomsten van de Amerikaanse 
vennootschapsbelasting met 1,9 miljard US dollar, of  2,6%.

Die extreme concentratie van rijkdom in de wereld kan niet alleen 
toegeschreven worden aan rijke mensen en internationale bedrijven. Die 
hebben ook de juiste structuren nodig, en in dit geval gaat het om een 
complexe interactie tussen die actoren en systemen die bijgestuurd worden 
met het oog op extreme concentratie. Die systemische capaciteiten zijn 
een wisselende mix van technische, marktgerichte en financiële innovaties 
en overheidstussenkomsten. Het gaat om een toestand die in een groot 
deel van de wereld merkbaar is, maar die vaak pas werkt door de specifieke 
eigenheden van een bepaald land en zijn politieke economie, wetten en 
regering.4 Daardoor bestaan er veel tussenvormen, die eigenlijk functio-
neren als een soort waas, waardoor we niet duidelijk kunnen zien wat er 
precies aan de hand is. Maar anders dan een eeuw geleden wordt die waas 
nu niet veroorzaakt door de dikke sigaren van zakenlui. De structuren die 
de concentratievorming mogelijk gemaakt hebben, zijn vandaag complexe 
samenvoegingen van meerdere elementen, en niet meer het bezit van enke-
le machtige industriëlen. 

Men moet onderscheid maken tussen enerzijds een systeem dat de 
capaciteit heeft om rijkdom op die schaal te concentreren en anderzijds 
bijvoorbeeld een systeem dat streeft naar een grotere welvarende werken-
de en middenklasse, zoals in het grootste deel van de twintigste eeuw in 
het Globale Noorden, een groot deel van Latijns-Amerika en een aantal 
Afrikaanse landen, waaronder Somalië. Dat laatste systeem was verre van 
perfect: er was immers ook ongelijkheid, concentratie van rijkdom, ar-
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moede, racisme... Maar in dat systeem kon wel een middenklasse groeien, 
zelfs over verschillende generaties, omdat de kinderen het meestal beter 
hadden dan hun ouders. Dat was niet enkel de verdienste van die mensen 
zelf, ook hier speelden systemische capaciteiten mee. In de jaren 1980 
waren die oudere systemen al danig afgezwakt, en we zagen de opkomst 
van structuren die leidden tot meer concentratie aan de top in plaats van 
de ontwikkeling van een brede middenklasse. Het feit, bijvoorbeeld, dat 
de 10% hoogste inkomens in de Verenigde Staten 90% van de inkomens-
groei vanaf  2000 op hun naam konden schrijven, wijst erop dat dit niet 
alleen te maken heeft met een individuele prestatie, maar integendeel met 
die complexe mengeling die we eerder beschreven hebben als een ‘roof-
zuchtige formatie’. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk ga ik dieper in op de verschillende 
manieren waarop economische groei bewerkstelligd kan worden en op de 
gevolgen ervan. In onze moderne wereld zien we een hele reeks van zoge-
naamde primitieve vormen van accumulatie, die we doorgaans associëren 
met oudere economische systemen. Denk bijvoorbeeld aan het Engeland 
van de industriële revolutie: vanaf  toen werden schapen in omheinde wei-
den gehoed, om aan de vraag van de textielfabrieken naar meer wol te 
kunnen voldoen. Vandaag zijn ingewikkelde technische en wettelijke con-
structies nodig voor processen die eigenlijk vrij elementair zijn. Enkele 
voorbeelden: de toe-eigening door financiële ondernemingen van natuur-
lijke grondstoffen en belastinggeld, de herbestemming van uitgestrekte 
stukken land tot ontginningsplaatsen, en het bijsturen van de begroting 
in liberale democratieën in het nadeel van het sociale luik of  de werkende 
bevolking. In het derde deel kom ik hierop terug.

In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt de globale ongelijkheid 
onder de loep genomen. Als de ongelijkheid verder blijft toenemen, wordt 
dat op een bepaald moment een vorm van uitstoting. Voor diegenen die 
zich onderaan of  in de onderste helft van de sociale ladder bevinden, im-
pliceert dat een uitstoting uit hun leefsituatie. Voor diegenen die aan de 
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top staan, lijkt dat te betekenen dat ze zich hebben kunnen onttrekken aan 
hun verantwoordelijkheid als lid van de samenleving, en dat hebben ze ge-
daan door zelfverwijdering, een verregaande concentratie van de rijkdom 
en een gebrek aan wil om de rijkdom te herverdelen. Op basis van extreme 
voorbeelden van ongelijkheid focussen we in het derde deel van dit hoofd-
stuk op het feit dat ‘gewone’ situaties in buitengewone omstandigheden 
eerder ongewoon worden – het andere uiteinde van het spectrum. Aan de 
hand van voorbeelden uit de ontwikkelde landen wil ik duidelijk maken 
hoe door de huidige opgedreven systemen het ‘gewone’ vandaag evolueert 
naar extreme toestanden. Niemand had immers enkele jaren geleden dur-
ven te denken dat de economieën van Griekenland en Spanje zo zwaar 
zouden krimpen.

Die drie eerste delen van dit hoofdstuk illustreren dat iets dat min 
of  meer normaal is, razendsnel kan evolueren naar het tegenovergestelde. 
De twee laatste secties focussen op meer acute vormen van uitstoting, die 
in bepaalde delen van de wereld in de toekomst nog zullen uitbreiden. 
Ten eerste is er de toename van het aantal ontheemden tijdens de laat-
ste twee decennia, vooral in het Globale Zuiden, en ten tweede is er de 
snelle stijging van het aantal gedetineerden in steeds meer landen van het 
Globale Noorden. Naast deze twee evoluties zijn er ook nog andere oude 
situaties die aan het veranderen zijn, en die wijzen allemaal op een alom-
vattende systemische transformatie. Zowel de verschillende oorzaken van 
ontheemding in het Globale Zuiden als de toekomst van die ontheemden 
doen vragen rijzen over de formele classificaties die de Verenigde Naties 
daaromtrent hanteren, want de meeste vluchtelingen en ontheemden zul-
len nooit nog terugkeren naar hun ‘huis’ – hun thuis is nu oorlogsgebied 
geworden, of  een plantage, of  een mijn, of  dood land. Ook in het Globale 
Noorden is een vergelijkbare verschuiving merkbaar. Tot voor kort werd 
iemand alleen opgesloten na een misdaad (nog los van de vraag of  die 
persoon schuldig of  onschuldig was), maar vandaag is er steeds meer spra-
ke van menselijke opslagplaatsen, die zelfs uit zijn op winst. Met de Verenigde 
Staten op kop.
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Almaar meer regeringen voeren een bespa-
ringsbeleid. De inkomensongelijkheid stijgt. 
De werkloosheid ook. Miljoenen mensen  
leven ontheemd, in gevangenschap of 
zijn op de vlucht voor conflicten. Land- en  
waterreserves raken uitgeput… 

Is er een verband tussen al deze ontwik-
kelingen? Auteur Saskia Sassen meent 
van wel. Ze stelt dat we de huidige sociaal-
economische en ecologische ontwrichting 
niet meer kunnen vatten in termen van 
armoede en onrecht. Zelf gebruikt ze de 
term ‘uitstoting’ om de gelijkenis tussen al 
die ontwikkelingen te beschrijven. 

‘Alle huidige vormen van kennis en technolo-
gie worden al te vaak op zo’n manier ingezet, 
dat ze elementaire wreedheden veroorza-
ken’, aldus Saskia Sassen. Ze verwijst daar-
mee naar de complexiteit van financiële 
systemen. Naar de technische expertise 
die exploitatie van het milieu veroorzaakt, 
zoals bijvoorbeeld in de mijnbouw. Naar de 
juridische deskundigheid van rijke landen, 
die daardoor terrein winnen ten koste van 
arme landen. Die rijke landen hebben zich 
ontwikkeld tot machtige actoren in een 
cluster van kennis en belangen. Zij onder-
nemen acties, waarvan de gevolgen veel 
verder reiken dan wat één individu, een 
bedrijf of een regering kan teweegbrengen. 
Alsof het nog niet genoeg was: de enorme 
complexiteit van de wereldeconomie maakt 
het haast onmogelijk om te zeggen wie  
verantwoordelijk is voor de uitwassen ervan. 

• voorwoord: Dirk Geldof & Stijn Oosterlynck 
• nawoord:  Dirk Holemans

In een nuchtere analyse actualiseert Saskia 
Sassen ons begrip van de wereldeconomie 
in de 21e eeuw. In Uitstoting laat ze een sys-
teem zien, met verwoestende gevolgen, 
zelfs voor wie zich onkwetsbaar waant. Ze 
legt daarbij verrassende verbanden om de 
logica van die uitstoting te verklaren.

SASKIA SASSEN is econome en sociologe. 
Ze werkt als academicus in de VS. Ze is 
wereldvermaard voor haar onderzoek 
naar globalisering en internationale mi-
gratie. Haar boeken verschenen in twaalf 
talen en ze is lid van de Club van Rome. 
Met Uitstoting sluit ze zich aan bij een toe- 
nemend aantal auteurs die schrijven over 
de opvallende stijging van ongelijkheid in 
verschillende landen van de wereld. Ze wordt 
ook wel ‘de vrouwelijke Piketty’ genoemd.

BRUTALITEIT & 
COMPLEXITEIT IN DE
WERELDECONOMIE

‘ANDERS DAN BIJVOORBEELD PIKETTY 
OF STIGLITZ FOCUST SASKIA SASSEN 
NIET OP DE DYNAMIEK DIE ERTOE 
LEIDT DAT KAPITAAL STEEDS MEER 
GECONCENTREERD RAAKT IN DE 
HANDEN VAN DE 1 PROCENT. ZIJ 
BEGINT AAN DE ONDERKANT VAN DE 
SAMENLEVING EN STELT VAST DAT 
DE GROEIENDE KLOOF TUSSEN RIJK 
EN DE REST VAN DE SAMENLEVING 
AAN DIE ONDERKANT LEIDT TOT HET 
UITSTOTEN VAN GROTE GROEPEN 
ARMEN EN LAGERE-MIDDENKLASSERS 
UIT BANEN EN BESTAANSZEKERHEID.’
Gie Goris in MO-Magazine
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