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over het globaliseringscomplex:
machtsrelaties, niet-statelijke actoren
en de positie van de natiestaat
ies bestaan er en welke zijn nodig om de boel bij
elkaar te houden? Hier kwamen machtselementmiddelen in het spel. In de jaren 90 publiceerde ik
als een van de eerste academici in Duitsland een
balisering.
-

-

Zoals u weet is globalisering een heel breed con-

Het is ten eerste behulpzaam om een voorvoegsel
aan het woord toe te voegen. Zo is er bijvoorbeeld
ing, culturele globalisering en milieu-globalisering.
Economische globalisering is het vrij bewegen van

hebben allerlei vergaderingen die tussen wereldLaten we beginnen met een paar inleidende vra- machten plaatsvinden. Ondanks dat er pogingen
gen, kunt u bijvoorbeeld kort uw academische
isering en macht?
Mijn interesse in mondiale problemen ontstond van globalisering, maar ze hebben allemaal iets te
al eind 1970, toen de term globalisering nog niet
werd gebruikt. Ik hield me vooral bezig met de
economische kant van globalisering. Toen er in de
- versturen en ontvangen verschilt per samenleving,
aal debat ontstond over het einde van de Ameri- wat betekent dat sommige samenlevingen meer
kaanse hegemonie, begon ik mezelf de volgende macht hebben dan anderen.
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Op welke manier verandert volgens u de macht
voor autoriteiten wanneer het globaliseringsproces intensiveert?
Wat we nu zien is het zogeheten uithollen van de
-

-

macht dan voorheen. Dit is bijvoorbeeld te zien in
ervoor kiezen hun liberale rechten gebruiken om
hun welvaart te gebruiken in een ander land, zoals
jk een ondermijning van de macht van de Duitse
zaakt ondermijning van veel elementen die de natWat denkt u dat globalisering doet met de
machtsverhoudingen in de wereld?
Dat is een interessante vraag. Vanuit mijn perlaire wereld in plaats van de unipolaire wereld die
bestond na de Tweede Wereldoorlog. We hebben
nu meer spelers in het spel, denk aan China of
de V.S.. Globalisering verhoogt voor sommige acdie ontstaat. Hier kan je bijvoorbeeld denken aan
Hij maakt namelijk gebruik van het feit dat Euroenergiebronnen. De machtsverhoudingen raken
gesteld aan globalisering maakt ze kwetsbaar.

et-statelijke actoren?

-

veel belangrijkere rol dan ooit moeten en zullen
actoren te integreren omdat ze bang zijn dat ze
anders de controle over de civiele maatschappij
kwijtraken. Mensen zijn heel slim, ze maken geb-

ruik van sociale media. Dit zien we in landen zoals
Turkije of toen de Arabische Lente plaatsvond:
naarmate de niet-statelijke actoren macht verkrizal veranderen. De civiele samenleving zou eigenlijk de macht moeten hebben om gebeurtenissen te voorkomen. Ze zouden niet alleen dingen
gingen creëren en ondersteuning krijgen van alle
sectoren. Ik hoop dat dit zal gebeuren, we zien
loos is.
Als ik de middenweg zou nemen, zou ik zeggen dat
van toepassing zijn. We moeten echter niet ontbalisering bestaan. Een voorbeeld van een, naar

macht ontstaan door de hoge mobiliteit van kapitaal. Wanneer het beleid van een bepaald land
het kapitaal niet bevalt door bijvoorbeeld belasting, kan het kapitaal dreigen naar een ander land
van economische globalisering, wat voor mij een

