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VOORAF

Micha Nederland zet zich in om het thema gerechtigheid onder de aandacht te brengen
bij kerken en christenen in Nederland. Armoede, schepping, duurzaamheid en tax justice
staan hierbij centraal. Met de campagne Gerechtigheid in Geld vraagt Micha Nederland
aandacht voor belastingontwijking. Door belastingontwijking wordt belastinggeld niet betaald op de plek waar het hoort. Daardoor komen overheden in ontwikkelingslanden geld
tekort om armoedeproblemen aan te pakken. Het maakt het moeilijker onderwijs aan te
bieden of de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijker te maken. Daar komt Micha
Nederland tegen in actie!
Het probleem
In Nederland betalen we allemaal belasting. Belasting over loon, belasting over eten en
belasting over producten die we kopen. Van deze belastingen betaalt de overheid onder
andere publieke diensten zoals ziekenhuizen, wegen en onderwijs. Dat is ook wat wij van
de overheid verwachten. Omdat wij belasting betalen, hebben we ook het recht om de
overheid aan te spreken als zij in het verzorgen van deze publieke diensten tekort schiet.
In veel ontwikkelingslanden is de situatie heel anders. Er zijn maar weinig overheden die
in staat zijn om belasting te heffen. Vaak vallen zij terug op ontwikkelingsgeld en leningen
om publieke diensten in hun land te bekostigen. Het is voor ontwikkelingslanden echter
belangrijk om minder afhankelijk te zijn van ontwikkelingsgeld. Niet alleen omdat veel
gevende landen op ontwikkelingshulp bezuinigen, maar ook omdat ontvangende landen
daarmee meer zelfstandig worden.
Een oplossing hiervoor is het heffen van belasting. Het probleem is echter dat veel mensen in ontwikkelingslanden te weinig verdienen om belasting over hun loon te kunnen betalen. Personen en bedrijven die wel genoeg verdienen, verplaatsen hun geld vaak naar
landen waar zij minder of geen belasting hoeven te betalen. Het ontwijken van belasting
door multinationals - waaronder veel Europese en Amerikaanse bedrijven - is een groot
probleem voor ontwikkelingslanden. Zo blijken ontwikkelingslanden jaarlijks 160 miljard
dollar aan belastingen mis te lopen.
Het tegengaan van belastingontwijking helpt ontwikkelingslanden zelfstandig te worden.
Ook draagt het bij aan een meer rechtvaardige en eerlijke wereld. De oplossing is om
zichtbaar te maken hoe de geldstromen van bedrijven en multinationals lopen. Op dit
moment is het voor ontwikkelingslanden namelijk niet mogelijk om inzicht te krijgen in
deze geldstromen. Als land is het belangrijk om te weten wie wat bezit, waar dit bezit zich
bevindt en wie er van profiteert. Als multinationals worden gedwongen openbaarheid te
geven van hun geldstromen, zijn ontwikkelingslanden beter in staat om op een goede manier belasting te heffen en daarmee publieke diensten op te zetten voor hun inwoners.
In zijn leven op aarde koppelde Jezus vaak geloof aan het in de praktijk brengen van
normen en waarden van het geloof. Het feit dat andere mensen door belastingontwijking
in armoede leven, geen toegang tot onderwijs en zorg hebben en slachtoffer worden van
uitbuiting daagt ons als gelovige uit om hier wat aan te doen. Geloof verplicht ons om
onrechtvaardigheid tegen te gaan. Direct iets aan belastingontwijking doen is lastig voor
ons als individuele burger. Wel kunnen we gezamenlijk de structuren, politici en bedrijven
als Ikea, Grolsch en Starbucks uitdagen om een eerlijk belastingsysteem na te streven.
Samen kunnen we zorgen voor een meer barmhartige en rechtvaardige economie.
Cursus
Deze cursus staat stil bij het systeem van en de oplossingen voor belastingontwijking,
waarom het als christen belangrijk is hier aandacht aan te besteden en op welke manier
we iets - hoe klein ook - aan het probleem kunnen doen. De cursus bestaat uit drie modules, elke module duurt tussen de anderhalf en twee uur en is bedoeld voor groepen van
8-15 personen. De modules kunnen los van elkaar gebruikt worden.
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MODULE 1
Gerechtigheid in Geld

In deze module staan we stil bij ons gebruik van geld en bij het systeem van belastingontwijking.
Centraal staat hoe we eerlijk met geld kunnen omgaan, zonder daarbij anderen onrecht aan te doen.
Wie herkent het niet? Ergens een financieel voordeel uitslaan en je tegelijkertijd aan de regels houden.
Ideaal toch en geen probleem? “Want als ik het niet doe, doet een ander het” is daarbij een veelgebruikt
argument. De vraag is echter of het eerlijk is?
Er zijn meerdere situaties te noemen in het dagelijks leven, waarin we op zoek zijn naar de voordelen waar
anderen het slachtoffer van zullen zijn. Als het gaat om belasting betalen, zorgen we bij het invullen van
onze belastingaangifte dat we zo weinig mogelijk belasting hoeven te betalen. Op zichzelf niets mis mee.
Maar daarbij ronden we bedragen af in ons eigen voordeel en benutten we de ‘grijze’ gebieden. Of we
houden zelf bepaalde inkomsten achter. Als we dit uitvergroten en kijken naar bedrijven en multinationals,
noemen we dit belastingontwijking. Multinationals en andere bedrijven die belasting ontwijken houden zich
prima aan de regels, maar zoeken wel naar gaten en mazen in de regelgeving om zo min mogelijk belasting te ontwijken. Is dat eerlijk? Is dat rechtvaardig?
Doel van deze module:
• leren hoe belastingontwijking werkt
• leren over het probleem van belastingontwijking voor Nederland en landen in het Zuiden en wat 		
oplossingen zijn
• ontdekken wat de Bijbel leert over gerechtigheid en belasting
• in actie komen tegen het onrecht van belastingontwijking
Op zoek naar voordeel
Opdracht 1
Bespreek met elkaar de volgende vragen:
• In wat voor situaties ben jij op zoek naar voordelen?
• Wat voor gevoel geeft het als het je lukt ergens een voordeel uit te slaan?
• Zijn de situaties van de anderen herkenbaar?
• Denk je bij het behalen van het allervoordeligste wel eens aan een ander en de eventuele gevolgen voor
hem/haar?
• Is het erg om zo altijd het voordeligste uit een afspraak of aankoop te halen?
Opdracht 2
a. Pak een groot vel papier (of een paar A4-tjes) en schrijf daarop al jullie associaties met het woord belasting. Schrijf alles op, geen enkele associatie is fout!
b. Bespreek de volgende vragen in twee- of drietallen.
• Wat betekent belasting voor jullie?
• Zijn de associaties positief of negatief en waarom?
• Hoe belangrijk is belasting voor jullie als burgers?
• Met wat voor gevoel vullen jullie je belastingaangifte elk jaar in?
Bespreek daarna jullie antwoorden in de groep.
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Wist jij dat ontwikkelingslanden jaarlijks 160 miljard dollar
mislopen door belastingontwijking? En dat dit meer is dan
de 120 miljard dollar aan ontwikkelingshulp die rijke landen
jaarlijks overmaken naar ontwikkelingslanden?
Multinationals die in ontwikkelingslanden ondernemen
betalen vaak geen, of minder belasting in ontwikkelingslanden, omdat zij hun winsten verplaatsen naar een land
waar de belastingtarieven voordeliger of zelfs afwezig zijn.
Een van deze voordelige landen is Nederland. Doordat
ontwikkelingslanden belasting mislopen, is er minder geld
voor de lokale gezondheidszorg, infrastructuur, onderwijs,
het opzetten van een goed belastingsysteem(!) en andere
cruciale instellingen die deze landen nodig hebben om uit
de armoede te komen.

Ontwikkelingslanden lopen jaarlijks $160
miljard mis door belastingontwijking

Dit is meer dan de $120 miljard die
zij jaarlijks krijgen aan ontwikkelingshulp

Is belastingontwijking eerlijk?
Bekijk filmpje 1 op www.gerechtigheidingeld.nl.
Lees na het bekijken van het filmpje Lucas 3: 10-14:
De mensen vroegen hem: ‘Maar wat moeten wij dan doen?’ Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren
heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ Er kwamen ook tollenaars
om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ Hij zei tegen hen: ‘Vorder
niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’
Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je
soldij.’ (Nieuwe Bijbelvertaling)
Opdracht 3
a. Bespreek na het bekijken van dit filmpje en het lezen van de Bijbeltekst de volgende vragen in twee- of
drietallen.
• Wat vind je van het filmpje?
• Wat heeft jou in het filmpje geraakt?
• Wat vind je oneerlijk aan wat je hebt gehoord?
• Welke informatie vind je schokkend? Waarom?
• Welke (vervolg)vraag komt er bij je naar boven na het zien van het filmpje?
• Als christen vinden we het belangrijk eerlijk te zijn. Toch lukt dat niet altijd. Bedenk een paar situaties
waarin het niet lukt eerlijk te zijn. Op welke manier zijn deze situaties vergelijkbaar met wat je in het
filmpje zag?
• Vergelijk het filmpje met Lucas 3: 10-14. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? Hoe zouden we op basis van de Bijbel - om moeten gaan met belasting betalen?
• Ben jij tevreden met jouw ‘soldij’?
b. Koppel jullie antwoorden plenair kort terug en praat er met elkaar over.
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Belastingontwijking is wat anders dan belastingontduiking. Bij dit laatste is er sprake van het overtreden
van regels, bij belastingontwijking maken multinationals alleen maar slim gebruik van gaten en mazen in de
wet- en regelgeving.

Hoe belastingparadijzen hun kosten verbergen

1p Winst

10.5p Kosten
1.5p Arbeiders

Land van productie

8p
8p

4p 4p

6p

17p

1p

39p

Land van verkoop

Belastingparadijzen
Opdracht 4
• Wat vind jij van het gebruik maken van gaten en mazen in de wet- en regelgeving? Wat zou jij doen als
jij dezelfde mogelijkheid zou hebben?
• Het aanpakken van belastingontwijking is belangrijk. Wiens verantwoordelijkheid is het om belastingontwijking te voorkomen, denk je? En waarom?
• Denk jij dat je zelf ook een rol kunt spelen tegen belastingontwijking? En op welke manier? Kunnen
jullie samen iets bedenken wat zou helpen? Noteer een van jullie ideeën en bespreek deze plenair met
elkaar!
Opdracht 5 – Kom in actie!
Wat kan ik als christen doen om belasting rechtvaardiger te maken en het oneerlijke systeem tegen te
gaan? Hoe kan ik mij inzetten voor mijn naasten ver weg die de dupe zijn van het oneerlijke (financiële)
systeem?
1. Teken de petitie! Ga naar www.michanederland.nl/petitie/ en teken de petitie om met Micha Nederland in
actie te komen tegen belastingontwijking door multinationals!
2. Kijk op www.gerechtigheidingeld.nl om in actie te komen voor een rechtvaardige en eerlijke wereld met
eerlijke geldstromen en zonder belastingontwijking.
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MODULE 2

Gerechtigheid in Welvaart

In deze module staan we stil bij onze welvaart en die van anderen. Centraal staat de verdeling van
welvaart en hoe we samen welvaart eerlijker kunnen verdelen in de wereld.
God heeft de hemel en aarde gemaakt. Wij mensen zijn slechts tijdelijk op zijn aarde en zijn daarmee
gasten (Leviticus 25:23). Hoewel ieder mens evenveel recht heeft op een stukje aarde en alles wat daarop
groeit, is er in werkelijkheid veel ongelijkIn 2016 zullen de rijkste 1% mensen over meer
heid. In 2014 beschikte de rijkste 1% menwelvaart beschikken dan de overige 99%
sen over 48% van de te verdelen welvaart
op deze aarde. In 2016 zullen - als het
mensen bij elkaar
doorgaat in dit tempo - de rijkste 1% mensen over meer welvaart beschikken dan de
overige 99% mensen bij elkaar.
Hoe kan dit? Hoe kunnen wij - als christen wat aan de welvaartsverdeling in de wereld
doen? Nederland behoort tot de zes rijkste
landen van de wereld. Is het eigenlijk erg
is om rijk te zijn? Mogen we van ons geld
genieten en wat is daarvoor de beste manier? In deze module staan we stil bij hoe
geld ons leven beïnvloedt en hoe eerlijke geldstromen een rol kunnen spelen in een eerlijkere verdeling
van welvaart.
Doel van deze module:
• ontdekken welke rol welvaart in ons leven speelt
• nadenken over de verdeling van welvaart in de wereld, onder andere met betrekking tot belasting		
ontwijking en handel.
• stilstaan bij wat de Bijbel leert over omgaan met geld en rechtvaardigheid in welvaart.
• in actie komen voor een rechtvaardige wereld
Opdracht 1 - Verdeling van welvaart in de wereld
a. Bespreek met elkaar de volgende vragen. Ben je met een grote groep? Bespreek ze dan in groepjes
van twee- of drietallen en koppel je bevindingen naar elkaar terug.
• Wat betekent welvaart voor jou?
• Welke ‘schatten’ (bijvoorbeeld jouw huis, jouw auto of jouw kleding) op deze aarde zijn erg belangrijk
voor jou?
b. Bepaal op een schaal van 1-10 in hoeverre je vindt dat welvaart invloed heeft op jouw leven. Deel het
gekozen cijfer met elkaar en leg uit. Bespreek daarna de volgende vragen:
• Bepaalt welvaart jouw geluk, of juist niet?
• Komt de invloed van welvaart overeen met hoe belangrijk jij welvaart vindt?
c. We lazen net dat de welvaart in de wereld niet evenredig verdeeld is. Slechts 1% van de wereldbevolking heeft (bijna) meer welvaart dan 99% van de wereldbevolking.
• Wat vind je van deze welvaartsverdeling?
• Hoe komt het dat de welvaart zo verdeeld is, denk je?
• Ben jij dagelijks met jouw welvaart bezig? Op welke manier?
• Zou jij op een andere manier met welvaart bezig willen zijn? Hoe dan?
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d. Bespreek met elkaar de onderstaande stellingen:
• Welvaart is als een taart, die verdeeld moet worden (oftewel, minder welvaart voor de een betekent
meer welvaart voor de ander en omgekeerd).
• Onze rijkdom wordt betaald door ontwikkelingslanden.
• Welvaart is nu eenmaal oneerlijk verdeeld, daar is niks aan te doen.
• Mensen willen best met een ander delen, maar het mag niemand wat kosten.
• De rol die Nederland speelt in belastingontwijking laat zien dat we in Nederland alles doen om onze
eigen welvaart te behouden, ook als andere mensen daar het slachtoffer van worden.
• Delen kan op veel manieren. Dat hoeft niet per se in geld.
Opdracht 2 - Gevecht om Geld
Speel het spel “Gevecht om Geld” (zie de bijlage voor speluitleg).
Wat leert de Bijbel over gerechtigheid in welvaart?
Nederland behoort tot de zes rijkste landen ter wereld. Toch zijn we constant bezig met het vergroten van
onze welvaart. De groei van onze economie staat vaak centraal in onze politiek en samenleving. We maken ons zorgen of we kunnen
behouden wat we hebben
en hoe we onze welvaart het
beste kunnen beschermen.
Bewust en onbewust gaat
dit soms ook ten kosten van
anderen en hun kwaliteit van
leven. 795 miljoen mensen
lijden aan ondervoeding1, 2,5
miljard mensen hebben geen
geen drinkwater
geen sanitair
geen voeding
toegang tot hygiënische sanitaire voorzieningen en ruim
780 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater.2 De vraag is waar het geld vandaan moet
komen om deze problemen op te lossen?

795
mln

€460
mln

2,5
mrd

780
mln

In veel van de landen waar deze problemen voorkomen, wordt geen
belasting geheven door de overheden. Hier zijn verschillende redenen
voor, waaronder belastingontwijking. Rijke personen en multinationals die
hun geld naar belastingparadijzen verplaatsen, zodat zij minder, of geen
belasting hoeven te betalen. Nederland is een van die belastingparadijzen.
Geschat wordt dat bedrijven via Nederland jaarlijks zo’n 460 miljoen euro
aan belasting ontwijken. Belastingontwijking gebeurt dus onder onze neus!
Onze belastingregels zijn – hoewel vaak goed bedoeld – dus zo genereus
dat ze ten koste gaan van belastingopbrengsten in ontwikkelingslanden,
en daarmee ten koste van levens van mensen in deze landen. Zoals in
Zambia (zie kader).

In 2012 werd in Zambia – een land rijk aan grondstoffen, maar waar 60% van de mensen onder de
armoedegrens leeft – ongeveer 1 miljard dollar aan belasting ontweken. Het nationale budget van
Zambia voor de gezondheidszorg was dat jaar 527 miljoen dollar. De gezondheidszorg van Zambia had dus verbeterd kunnen worden met de misgelopen belastingopbrengst. Hetzelfde geldt voor
problemen rondom honger en ondervoeding. Met meer belastingopbrengsten kunnen overheden in
ontwikkelingslanden kleine boeren steunen, bijvoorbeeld door microkrediet, zaden en irregatiemogelijkheden toegankelijk te maken.
Bronnen:
1. http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf
2. http://www.unicef.nl/wat-doet-unicef/ons-werk-wereldwijd/onzevier-prioriteiten/gezond-opgroeien/water-sanitatie-en-hygiene/
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Lees Matteüs 6:24-25, 33:
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd
zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je
zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? [...] Zoek liever
eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
(Nieuwe Bijbel Vertaling)
Opdracht 3 - De bijbel en welvaart
Bespreek met elkaar de volgende vragen. Ben je met een grote groep? Bespreek ze dan in groepjes van
twee- of drietallen en koppel je bevindingen naar elkaar terug.
• Wat vind jij van de rol die Nederland speelt bij het ontwijken van belasting door bedrijven?
• Veel mensen twijfelen eraan of overheden van ontwikkelingslanden wel op een juiste manier belastingopbrengsten (zouden) investeren in hun land. Hoe denk jij daarover?
• En maakt dit – als je kijkt naar vers 33 van de Bijbeltekst – eigenlijk uit voor het wel of niet aanpakken
van belastingontwijking?
• Hoe zouden wij als consument kunnen reageren op bedrijven, zoals Ikea en Apple, die belasting ontwijken?
• Wat zou jij kunnen doen tegen het ontwijken van belasting door bedrijven (bijvoorbeeld Apple en Ikea)?
Opdracht 4 – Kom in actie!
De verdeling van welvaart draait om de manier waarop ieder mens gebruik maakt van de aarde en al haar
grondstoffen en op welke manier producten worden gemaakt. Het is daarom belangrijk om van producten
te weten hoe en waarvan ze gemaakt zijn. Wij geven je alvast een aantal tips waarmee je zelf gelijk aan de
slag kan:
1. Zoek (thuis) uit op welke manier jouw kleding, jouw voedsel, jouw stroom en andere producten geproduceerd zijn en welke invloed jouw merken hebben op het milieu en arbeidsomstandigheden van mensen.
Welke winkel is goed bezig en welke winkel minder goed? Een goede website om jouw producten te
testen is www.rankabrand.nl. Op deze site kun je ook een formulier invullen om jouw favoriete winkel
aan te moedigen (nog) meer te doen tegen klimaatverandering, milieuvervuiling en slechte arbeidsomstandigheden.
2. Veel banken ontwijken belasting. Zoek uit of jouw bank dit ook doet, of het voor bedrijven mogelijk
maakt. Je kunt hier onder andere informatie over vinden op www.eerlijkebankwijzer.nl. Via deze site kun
je jouw bank aanschrijven om op te komen voor eerlijke belasting en tegen corruptie, maar ook voor
goede arbeidsomstandigheden, mensenrechten en andere belangrijke thema’s.
3. Op de website www.gerechtigheidingeld.nl staan nog meer dingen die jij kunt doen in de strijd voor een
rechtvaardige en eerlijke wereld.
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MODULE 3

Gerechtigheid en de rol van macht en corruptie

In deze module staan we stil bij macht en corruptie en de onrechtvaardigheid die daarmee gepaard
gaat. Centraal staat de invloed van macht, hoe daarmee levens van andere mensen beïnvloed worden en wat wij kunnen doen voor een meer rechtvaardige wereld en gerechtigheid in geld.
In de Bijbelboeken Koningen 1 en 2 gaat het regelmatig over belasting. Hier wordt belasting verbonden
met regeren en het uitvoeren van macht. Ook Paulus leert ons belasting te betalen aan degene met macht,
omdat deze machten regeren bij de gratie Gods.
Het hebben van macht brengt daarmee ook verantwoordelijkheid met zich mee. De profeet Micha constateert dat veel leiders niet het goede voorbeeld geven. Hij concludeert dat het gedrag van leiders (overheden, rechters, het bedrijfsleven en de kerk) de samenleving verziekt. Ondanks dat het geloof ons leert om
onze overheid te respecteren en gehoorzamen, gaat Micha tegen zijn overheid in vanwege het verkeerde
gedrag dat zij tonen. Micha laat zien dat het ook belangrijk is om, als het nodig is, de overheid te bekritiseren en aan te moedigen om recht te doen.
In Marcus lezen we dat Jezus om een andere vorm van leiderschap vraagt. Leiderschap dat draait om het
dienen van de ander. Niet alleen de overheid, maar ook bedrijven hebben in onze tijd invloed op hoe we leven en welke keuzes we maken. Het bedrijfsleven is belangrijk voor onze welvaart, maar is het daarom ook
goed om het kritiekloos te volgen? En moeten we niet oppassen dat grote bedrijven hun macht en invloed
gebruiken zonder te denken aan de gevolgen voor milieu & klimaat, arbeidsomstandigheden en mensenrechten?
Ook bij belastingontwijking speelt macht en invloed van grote bedrijven een belangrijke rol. In deze module
staat centraal hoe we met macht, beïnvloeding en machtsmisbruik om kunnen gaan op de wijze die Jezus
ons leert.
Doel van deze module:
• ontdekken hoe macht en corruptie een rol spelen bij de ongelijkheid in de wereld en wat de rol is van
belastingontwijking
• nadenken over het gebruik en misbruik van macht in ons dagelijks leven
• stilstaan bij wat de bijbel leert over het gebruiken van macht
• in actie komen tegen machtsmisbruik door overheden, bedrijven en personen
Rol van macht in onze wereld
In onze wereld wordt vaak gestreden om macht, invloed en geld. De stem van de sterkste overstemt vaak
die van de zwakste. Wie sterk is krijgt macht en wie macht heeft kan zorgen dat hij of zij veel geld verdient.
Een belangrijke vorm van macht van bedrijven is invloed uitoefenen op de (internationale) besluitvorming
van overheden. Bij het ontwijken van belasting speelt macht een belangrijke rol. Bedrijven en personen
hebben dan vaak als doel om de welvaart van hun bedrijf te behouden en/of te vergroten. Want minder
belasting betalen betekent meer geld voor de bedrijfskas. En meer geld betekent weer meer invloed.
Bekijk filmpje 2 op www.gerechtigheidingeld.nl.
Opdracht 1 – Rol van macht
Bespreek met elkaar de volgende vragen. Ben je met een grote groep? Bespreek ze dan in groepjes van
twee- of drietallen en koppel je bevindingen naar elkaar terug.
• Hoe merk je dat bedrijven macht en invloed hebben op onze samenleving?
• Wat vind je van de manier waarop bedrijven hun macht en invloed gebruiken zoals in het filmpje verteld
wordt? Wat zou Jezus hiervan zeggen, denk je?
• Bedrijven gebruiken hun macht op grote schaal. Ga bij jezelf na op welke manier jij jouw macht en invloed gebruikt en met welke redenen?
• Wat vind jij van de manier waarop jij omgaat met macht? Wat zou Jezus hiervan zeggen?

GERECHTIGHEID IN GELD

10

Opdracht 2 – Praktijkvoorbeelden
a. Lees een van de praktijkvoorbeelden die te lezen zijn op www.gerechtigheidheidingeld.nl.
b. Bespreek dit voorbeeld met elkaar en bepaal de verschillende machtsstructuren die een rol spelen.
Maak daarbij gebruik van onderstaande vragen:
• Wat vind je van deze situatie?
• Welke rol speelt macht en corruptie in het verhaal?
• En welke rol speelt belastingontwijking, denk je?
• Wat vind je van de aanpak van de ontwikkelingsorganisaties om deze mensen te helpen?
• Wat zou er (nog meer) gedaan kunnen worden om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen
en de situatie rechtvaardig te maken?
Bijbel en macht
Bekijk dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=_YZlDz4kwfc
Lees daarna Marcus 12: 1-12:
Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen: ‘Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij
groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en
ging op reis. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst
van hen te ontvangen; maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege landen
terug. Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden.
Hij stuurde nog een derde, die ze doodden, en nog vele anderen; sommigen werden door de wijnbouwers
mishandeld en anderen werden door hen gedood. Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over; die
stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar
de wijnbouwers zeiden tegen elkaar: “Dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons. Ze grepen hem vast en doodden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. Wat zal de
eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij zal zelf komen om de wijnbouwers om te brengen en hij zal de
wijngaard aan de anderen geven.”
(Nieuwe Bijbelvertaling)
Misbruik van macht en uitbuiting van anderen is van alle tijden, zoals de profeet Micha duidelijk maakt in dit
filmpje. Ook in de gelijkenis van Jezus gebruiken mensen hun macht en positie om vooral zichzelf beter te
maken.
Wat Jezus ons met zijn gelijkenis wil leren, is om niet gebruik te maken van je gaven en mogelijkheden
voor eigen gewin, maar voor het Koninkrijk van Jezus. Het is erg belangrijk als gelovige beseffen dat je leven niet je persoonlijke bezit is. Je leven is het eigendom van Jezus om daarmee God en de medemensen
te dienen. Als je dat doet ben je een bruikbare ‘pachter’ die te zijner tijd ruimschoots zal worden beloond.
Opdracht 3 – Gebruik van macht
a. Bespreek na het bekijken van dit filmpje en het lezen van de Bijbeltekst de volgende vragen. Ben je met
een grote groep? Bespreek ze dan in groepjes van twee- of drietallen en koppel je bevindingen naar
elkaar terug.
• Wat wil Jezus ons met deze gelijkenis (nog meer) bijbrengen, denk je?
• Welke situaties waarin we nu delen en krijgen zijn te vergelijken met wat Jezus ons vertelt in de gelijkenis?
• Welke situaties waarin macht wordt gebruikt (misschien wel misbruikt) zie jij om je heen in de Nederlandse samenleving?
• Wat doet dit met jou?
• Kun je voorbeelden noemen van mensen die hun macht en invloed op een goede manier gebruikten ter
verbetering van de mensen om hen heen? Wat kun jij van hen leren?
• Hoe kun je jouw talenten en kwaliteiten inzetten om de wereld meer rechtvaardig te maken?
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b. Schrijf allemaal op een whiteboard of op een groot vel papier in één woord wat Jezus en Micha met
elkaar gemeen hebben. Bespreek deze woorden met elkaar. Op welke manier hebben deze woorden
betrekking op macht, corruptie en belastingontwijking?
Opdracht 4 – Kom in actie
1. Een meer rechtvaardige en eerlijke wereld begint bij jezelf, ook als het gaat om het tegengaan van
machtsmisbruik. Jezus leert ons onze macht en invloed te gebruiken om mensen dichtbij en ver weg te
dienen. Het is daarom belangrijk naar onszelf te kijken en na te gaan in welke situaties wij macht gebruiken voor puur eigen gewin. Dit begint met oplettend zijn, misbruik herkennen en opkomen voor wie dat
voor zichzelf niet kan.
Bedenk voor jezelf een situatie waarin je een rol kunt spelen in het tegengaan van machtsmisbruik.
Schrijf dit op en bespreek met elkaar hoe je dit gaat aanpakken en welke hulp je de anderen kunt gebruiken. Vraag elkaar bij een volgende bijeenkomst naar ervaringen.
2. Er zijn veel hulporganisaties die voor mannen, vrouwen en kinderen opkomen die verdrukt worden door
macht en corruptie van anderen. Veel van deze organisaties zijn aangesloten bij het netwerk van Micha
Nederland. Kijk op de Michawebsite wat deze organisaties doen en hoe jij daarbij zou kunnen helpen.
Dit kan in de vorm zijn van gebed, het beschikbaar stellen van tijd, het ondertekenen en promoten van
petities en andere acties, of in het geven van een gift.
3. Kijk op de website www.gerechtigheidingeld.nl wat jij nog meer kunt doen voor een rechtvaardige en
eerlijke wereld zonder belastingontwijking.
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SPEL

Gevecht om geld

Het doel van dit spel is om stil te staan bij de verdeling van geld en de ongelijkheid in de wereld. Hoewel
geld alleen de welvaart niet bepaalt, heeft het vaak wel invloed op iemands welvaart. Het doel van het spel
is dan ook om kritisch na te denken over de welvaartsverdeling en de gevolgen voor mensen die in armoede leven.
Benodigdheden (gebaseerd op 12 personen):
• Eén spelleider die de handleiding leest en het spel stap voor stap begeleidt.
• 90 muntjes (of iets vergelijkbaars: bijvoorbeeld dropmunten)
• Groot blad papier
• 3 paar sokken
Deel één - Verzamelen
Er zijn muntjes verdeeld over de ruimte. Jullie gaan individueel zoveel mogelijk muntjes verzamelen. Een
belangrijke regel is dat jullie elkaar niet mogen aanraken bij het gevecht om de muntjes.
De spelleider wijst deelnemers aan die de rol van migrant krijgen toebedeeld. Als migrant mag je niet praten en onderhandelen tijdens het spel. Ook wijst de spelleider deelnemers aan die bij het verzamelen een
paar sokken om beide handen dragen (als een soort handschoenen).
De spelleider roept “START” om het verzamelen van de muntjes te laten beginnen
Ga na het verzamelen van alle muntjes in een kring zitten. Iedere deelnemer vertelt hoe rijk hij/zij is geworden. Hoe meer munten, hoe meer geld, macht en mogelijkheden. Het aantal munten dat je bezit, geeft aan
in welke mate jij kunt voorzien in jouw basisbehoeften (bijvoorbeeld basisonderwijs, geschikte voeding, een
goede gezondheidszorg, goede huisvesting) en jouw wensen kan vervullen (bijvoorbeeld hoger onderwijs,
auto’s, computers, speelgoed, tv’s en andere luxegoederen).
Deel twee - Verdelen
De groep wordt in drie verschillende groepen verdeeld door de spelleider. Elke groep moet een plan bedenken hoe te komen tot een eerlijke verdeling van de munten, zodat de kloof tussen de verschillende standen
kleiner wordt. Elke groep wijst een woordvoerder aan die de plannen straks kan toelichten en vragen kan
beantwoorden.
Nadat de plannen bedacht zijn, krijgt iedere groep de kans haar plannen uit te leggen en te beargumenteren waarom haar plan het beste is. Er mogen vragen gesteld worden.
Als alle plannen duidelijk zijn, is het tijd om te stemmen om te beslissen welk plan wordt aangenomen.
Hiervoor geldt het volgende:
• de groep deelnemers met “veel geld en macht” – vijf stemmen
• de groep deelnemers met “voldoende geld en macht” – twee stemmen
• de groep deelnemers met “weinig geld en macht” – een halve stem
De spelleider zal de uitslag van de stemming bekend maken. Als het duidelijk is welk plan gewonnen heeft,
zullen de munten herverdeeld worden door de spelleider.
Deel drie - Evaluatie
Ga met elkaar in gesprek over wat er tijdens het spel gebeurd is.
• Wat dacht je van de manier waarop de munten verkregen en verdeeld werden?
• Werd je eerlijk behandeld?
• Wat was met de deelnemers met de sokken? Welk soort mensen vertegenwoordigen ze? In welke groep
eindigden ze?
• Wat was er met de “migranten”, die aan de groepen toegewezen werden? Voelden ze zich eerlijk behandeld? Is wat er met hen gebeurd is, vergelijkbaar met wat er gebeurt met mensen in heel de wereld?
Welk soort mensen?
• Was dit een juiste voorstelling van degenen met meer of minder macht in de wereld? Worden er mensenrechten geschonden in deze ongelijke verdeling van rijkdom en macht? Indien ja, welke?
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• Zouden de rijken bezorgd moeten zijn over de situatie van de armen?
• Om welke redenen? Omwille van veiligheidsredenen, economische, morele/religieuze of politieke redenen? Waarom zouden de rijken geld of middelen geven aan de armen? Is dit een manier om de armoedeproblemen op te lossen?
Eventueel kunnen ook deze vragen besproken worden:
• Heb je munten weggegeven en waarom?
• Hangt het enkel van het toeval af waar we terechtkomen?
• Welke verschillen waren er in de plannen voor een eerlijke verdeling?
• Gaven de plannen een beeld van de rijkdom van de groep die het voorstel heeft gemaakt? Waarom
kregen sommige groepen meer stemmen dan andere?
• Wie zijn de armen en de rijken in de wereld, in jouw land en in jouw gemeente? Hoe kwamen ze in deze
positie terecht?
• Wat zouden de armen moeten doen om hun situatie te verbeteren? Welke acties hebben armen in heel
de wereld en in ons land zoal ondernomen om de ongelijkheden in rijkdom en macht aan te pakken?
• Denk je dat er een herverdeling van rijkdom en macht moet komen in de wereld? Waarom of waarom
niet? Indien ja, wat zou jij voorstellen om dit te bereiken? Welke principes zouden jouw voorstellen tot
verandering bepalen?
• Kan een mensenrechtenbenadering gebruikt worden om een nieuwe herverdeling van rijkdom te steunen?
• Kan je burgerlijke en politieke rechten gebruiken om meer rechtvaardigheid te creëren, om rijkdom en
macht te herverdelen?
• Kan je economische en sociale rechten gebruiken voor deze doelstelling?
Slotvraag: wat heb je geleerd van het spel?
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Handleiding voor de spelleider

Voorafgaand aan het verzamelen van de muntjes:
Verspreid de muntjes zoveel mogelijk door de kamer/zaal heen (doe dit aan het begin van de avond al,
bijvoorbeeld tijdens het eten). Leg uit wat het doel is van het spel, namelijk zoveel mogelijk muntjes verzamelen. De muntjes stellen de welvaart in de wereld voor. Deelnemers mogen elkaar bij het verzamelen van
de muntjes niet aanraken.
Kies ¼ van het aantal deelnemers uit die migranten voorstellen. Zij mogen niet praten en onderhandelen
tijdens het spel.
Geef ¼ van het aantal deelnemers een paar sokken. Deze sokken moeten zij om hun hand binden voor ze
muntjes verzamelen.
Na het verzamelen van de muntjes
Bespreek hoe rijk iedereen is geworden. Maak een scheiding in de groep tussen rijke mensen, modale
mensen en arme mensen. Er ontstaan daarmee drie groepen:
• Rijke mensen - Zes of meer munten – mensen zullen in al hun basisbehoeften en in de meeste van hun
‘wensen’ kunnen voorzien,
• Modale mensen - Drie tot vijf munten – mensen zullen in staat zijn in hun basisbehoeften te voorzien,
• Arme mensen - Twee of minder munten – mensen zullen het moeilijk hebben om te overleven vanwege
ziekte, gebrek aan onderwijs, ondervoeding en onaangepaste huisvesting.
Licht deze verdeling toe.
Voorafgaand aan deel twee – Verdelen
Geef de groepen pennen en papier.
Verdeel de migranten evenredig over de drie groepen. Let daarbij op de reactie van de groep, maar ga niet
in discussie over de migranten. De migrant is nu onderdeel van de groep.
Geef iedere groep de opdracht een plan uit te tekenen voor een eerlijke verdeling van de munten (het geld
van de wereld), zodat de kloof tussen de verschillende categorieën van geld en macht kleiner wordt. Iedere
groep moet in zijn actieplan:
• haar plan beschrijven
• aantonen waarom haar plan eerlijk is.
Voorafgaand aan het presenteren van de plannen
Elke groep krijgt vijf minuten om haar plannen op te stellen. Het is niet nodig om diep in te gaan op het uittekenen van het plan. Het is eerder de bedoeling om enkele mogelijke acties te belichten om het probleem
van de armoede aan te pakken.
Elke groep wijst een woordvoerder aan om haar plan aan de anderen uit te leggen en vragen te beantwoorden. Let wel op de tijd en kap als het nodig is af.
Maak op een groot blad papier een lijst van de voorgestelde plannen.
Stemmen
Laat de deelnemers stemmen. Noteer de stemmen voor elk plan op het grote vel papier.
Kondig aan welk plan zal worden uitgevoerd.
Voer dit plan uit door het geld te herverdelen als dit nodig is.
Evaluatie
Gebruik hierbij de volgende vragen
• Wat dacht je van de manier waarop de munten verkregen en verdeeld werden?
• Werd je eerlijk behandeld?
• Wat was met de deelnemers met de sokken? Welk soort mensen vertegenwoordigen ze? In welke groep
eindigden ze?
• Wat was er met de “migranten”, die aan de groepen toegewezen werden? Voelden ze zich eerlijk behandeld? Is wat er met hen gebeurd is, vergelijkbaar met wat er gebeurt met mensen in heel de wereld?
Welk soort mensen?
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• Was dit een juiste voorstelling van degenen met meer of minder macht in de wereld? Worden er mensenrechten geschonden in deze ongelijke verdeling van rijkdom en macht? Indien ja, welke?
• Zouden de rijken bezorgd moeten zijn over de situatie van de armen?
• Om welke redenen? Omwille van veiligheidsredenen, economische, morele/religieuze of politieke redenen? Waarom zouden de rijken geld of middelen geven aan de armen? Is dit een manier om de armoedeproblemen op te lossen?
Eventueel kunnen ook deze vragen besproken worden:
• Heb je munten weggegeven en waarom?
• Hangt het enkel van het toeval af waar we terechtkomen?
• Welke verschillen waren er in de plannen voor een eerlijke verdeling?
• Gaven de plannen een beeld van de rijkdom van de groep die het voorstel heeft gemaakt? Waarom
kregen sommige groepen meer stemmen dan andere?
• Wie zijn de armen en de rijken in de wereld, in jouw land en in jouw gemeente? Hoe kwamen ze in deze
positie terecht?
• Wat zouden de armen moeten doen om hun situatie te verbeteren? Welke acties hebben armen in heel
de wereld en in ons land zoal ondernomen om de ongelijkheden in rijkdom en macht aan te pakken?
• Denk je dat er een herverdeling van rijkdom en macht moet komen in de wereld? Waarom of waarom
niet? Indien ja, wat zou jij voorstellen om dit te bereiken? Welke principes zouden jouw voorstellen tot
verandering bepalen?
• Kan een mensenrechtenbenadering gebruikt worden om een nieuwe herverdeling van rijkdom te steunen?
• Kan je burgerlijke en politieke rechten gebruiken om meer rechtvaardigheid te creëren, om rijkdom en
macht te herverdelen?
• Kan je economische en sociale rechten gebruiken voor deze doelstelling?
Slotvraag: wat heb je geleerd van het spel?
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