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 IMMIGRATIE 



IMMIGRATIE
Wat is dat daar in de verte? Dat lijkt wel…een 
bootje? 

Ja, het is een bootje met mensen aan boord. En 
ze lijken op jouw eiland af te komen. Fijn, nieuw 
gezelschap! Maar het is hier al zo krap soms… Je 
moet beslissen.

 Wat doe je met deze nieuwkomers? 
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IMMIGRATIE: WELKOM
Iedereen is welkom op je eiland. Je geeft de 
bootjesmensen een warm onthaal en biedt hen 
eten en een slaapplaats aan.  Mocht je in hun  
 schoenen staan, zou je ook willen dat je  
 goed wordt opgevangen, is het niet?  Je legt 
hen de regels van het eiland uit en helpt hen zich 
goed aan te passen.
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IMMIGRATIE:  
NIET WELKOM
Die nieuwkomers zijn  niet welkom  op je eiland. 
Je weigert hen de toegang; ze moeten maar 
naar een ander eiland varen. Het is al krap 
genoeg op je eiland, en er is niet voldoende eten 
om al die extra monden te voeden. Daarbij, je 
weet helemaal niet wie in dat bootje zit. Je kent 
hen niet; het is te gevaarlijk om ze zomaar toe te 
laten!
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IMMIGRATIE:  
OPVANGKAMP
Je laat de boot aanmeren, want het is te 
gevaarlijk op zee. Maar tegelijk wil je die mensen 
niet zomaar opnemen op je eiland. Je kent hen 
niet, en er is sowieso al weinig plaats en eten.  
 Je beslist dus om een opvangkamp te  
 bouwen.  Daar zijn ze veilig en vallen ze 
niemand lastig. Ze mogen het opvangkamp niet 
verlaten, want je wilt op elk moment van de dag 
weten waar ze zich bevinden.
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IMMIGRATIE:  
EEN SELECTIE
Op het eiland heb je al een tijdje nood aan 
timmerlui en metselaars om de kampen te 
verstevigen. Je stuurt een boodschapper naar 
het bootje om te vragen of er toevallig timmerlui 
of metselaars aanwezig zijn. Enkele mannen 
knikken.

 In dat geval  zijn die mannen welkom op je 
eiland, want je kunt hun hulp goed gebruiken. 
De rest van de bootjesmensen heeft geen 
vaardigheden die je kan gebruiken, dus die 
moeten terug vertrekken.
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IMMIGRATIE:  
WELKOM MAAR OP 
VOORWAARDEN
Op je eiland zijn de mensen welkom  die in hun  
 eigen land gevaar lopen.  Mensen die in hun 
eigen land niet langer veilig zijn, doordat ze tot 
een bepaalde sociale groep behoren of een 
bepaalde politieke voorkeur, religie of seksuele 
geaardheid hebben, mogen op je eiland blijven. 
Ook oorlogsvluchtelingen zijn welkom. Maar 
mensen die naar je eiland komen op zoek naar 
een beter leven, die moeten terugkeren naar 
hun eigen eiland.
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KLIMAAT
Wat is dat voor nattigheid aan je voeten?! Je 
schrikt wakker uit je slaap. Het zeewater staat 
tot in je hutje! Is het eiland aan het zinken?

Nee, door de opwarming van de aarde smelten 
de ijskappen sneller dan normaal. Daardoor 
stijgt het zeeniveau, met als gevolg dat je eiland 
langzaam aan het onderlopen is. En dat is niet 
het enige klimaatprobleem waarmee je wordt 
geconfronteerd. Plastic zakken drijven in zee 
en zijn slecht voor de vissen, iedereen gooit 
z’n rommel gewoon op de grond... Je moet 
beslissen: 

 Wat onderneem je om je in te zetten voor  
 het klimaat en het milieu? 
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KLIMAAT:  
JE DOET NIETS
Je gelooft niet in de klimaatopwarming. En 
daarbij, zelfs als je er al in zou geloven, wat kan jij 
daaraan doen?  Eén persoon zal het verschil  
 niet maken.  Zo vervuilend vind je jezelf 
ook niet; de schuld ligt eigenlijk bij de grote 
industrieën in andere landen. Die zouden beter 
minder vervuilen. Je besluit dan ook om niets te 
doen.
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KLIMAAT:  
JE VERANDERT HIER EN 
DAAR WAT
Je gelooft wel in de klimaatopwarming, maar je 
vindt het niet gemakkelijk om er iets aan te doen. 
Zou dat nu zo’n impact hebben, als jij beslist om 
geen plastic meer te gebruiken, of om je uitstoot 
te verminderen? Je twijfelt.

Toch beslis je  om enkele dingen te  
 veranderen.  Zo mag er vanaf nu geen plastic 
meer in zee worden gegooid. Dat is een kleine 
ingreep die je gemakkelijk kan doorvoeren.

Het klimaat is hier niet mee gered.
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KLIMAAT:  
JE NEEMT HARDE 
MAATREGELEN
Je beslist dat het zo niet verder kan en neemt 
drastische maatregelen. Plastic is vanaf nu 
verboden. Het vuur mag overdag niet meer 
worden aangemaakt, want de rook is schadelijk 
voor het klimaat. Vlees mag niet meer worden 
gegeten, want dieren creëren uitstoot en daar 
is er al te veel van. Het milieu en het klimaat 
moeten gered worden, en daar moet iedereen 
zijn steentje voor bijdragen.  Er is maar één  
 aarde, en die mogen we niet om zeep  
 helpen. 

 Het klimaat is hiermee gered. 
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KLIMAAT:  
JE INVESTEERT IN 
INNOVATIEVE TECHNOLOGIE
Je gelooft keihard in de wetenschap en denkt 
dat de wereld kan gered worden door nieuwe 
technologie. Het zijn niet de mensen of de 
bedrijven die hun gedrag moeten aanpassen,  
 het is de wetenschap die voor oplossingen  
 moet zorgen.  Windturbines, zonne-energie, 
stuwdammen… Out of the box denken, dat is de 
oplossing. Dat kost wel veel geld, maar je bent 
ervan overtuigd dat het nodig is.
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PUBLIEKE  
DIENSTVERLENING
De hulp laat langer op zich wachten dan je had 
gehoopt. Samen met de andere eilandbewoners 
beslis je om  te investeren in bepaalde  
 diensten.  Dat kost natuurlijk veel geld. Je 
voorziet:

 ! een schooltje waar de kinderen les kunnen 
volgen. Benodigdheden: een schoolgebouw, 
tafels en stoelen, lesmateriaal, een leerkracht.

 ! een ziekenboeg waar gewonden en 
zieken verzorgd kunnen worden voor 
hun verwondingen, kwallenbeten en 
voedselvergiftigingen. Benodigdheden: een 
gebouwtje, ziekenhuismateriaal, een dokter en 
verplegend personeel.

 ! een waterleiding om het drinkbare water 
uit een verafgelegen bronnetje naar de 
kampplaats te brengen, én een rioolsysteem 
om het vuile water af te voeren.

 ! een systeem om vuilnis op te halen, zodat het 
stinkend visafval niet langer voor je hutje ligt. 
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PUBLIEKE  
DIENSTVERLENING:  
ALLE DIENSTEN ZIJN GRATIS
Je kan gratis gebruik maken van alle diensten. In 
ruil daarvoor draag je je steentje bij: je helpt bij 
de opbouw van het schooltje, je draait een shift 
in het ziekenhuis, je helpt een aantal dagen bij de 
vuilnisophaling… 

Kortom,  in ruil voor je werk mag je gratis  
 gebruik maken van de verschillende  
 diensten.  De kwaliteit van de dienstverlening 
is daarentegen niet altijd top. De meeste 
dienstverleners doen wel hun best, maar dat 
kan niet van iedereen gezegd worden.



14

 

 PUBLIEKE  
 DIENSTVERLENING 

 JE BETAALT  
 ALLES ZELF 



PUBLIEKE  
DIENSTVERLENING: 
JE BETAALT ALLES ZELF
Voor alle diensten betaal je zelf de volle pot. 
Word je ziek? Wil je dat jouw afval wordt 
opgehaald? Tast dan maar diep in de buidel.  
 Financieel draai je zelf voor alles op,  maar je 
hebt daardoor wel iets te zeggen over de manier 
waarop de dienstverlening verloopt. Jij bepaalt 
zelf hoe de school eruit moet zien en hoe het 
stuk waterleiding aan je hutje erbij moet liggen, 
want je betaalt het zelf. Kwaliteit kost veel geld, 
maar niet iedereen heeft zoveel geld. Sommigen 
kunnen zich daardoor geen bezoek aan het 
ziekenhuis veroorloven.
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PUBLIEKE  
DIENSTVERLENING:  
JE DEELT DE KOSTEN MET DE 
ANDEREN
Iedereen staat een deel van zijn inkomsten af 
aan de groep. Deze bijdragen worden verzameld 
in een groepspot en verdeeld over de diensten. 
Dat betekent dat alle diensten gefinancierd 
worden met geld dat afkomstig is van alle 
eilandbewoners.  Iedereen betaalt dus mee  
voor een school, een ziekenhuis, riolering… zelfs 
als jij daar geen gebruik van maakt. Het kan dus 
zijn dat je betaalt voor onderwijs, terwijl je zelf 
geen kinderen hebt. Maar je bent wel solidair 
met de andere bewoners die wel van die dienst 
gebruik maken.
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PUBLIEKE  
DIENSTVERLENING:  
JE KIEST ZELF WAAR JE 
BIJDRAGE NAARTOE GAAT
Iedereen staat een deel van zijn inkomsten af 
aan de groep. Deze bijdragen worden opnieuw 
verzameld in een groepspot en verdeeld over 
de diensten, maar deze keer kan je zelf kiezen 
voor welke diensten je wilt bijdragen. Als je geen 
kinderen hebt, dan kan je bijvoorbeeld wel mee 
helpen betalen voor een ziekenhuis, maar niet 
voor een school.  Je geeft geld aan de  
 diensten die je zelf belangrijkste vindt.  
Sommige diensten ontvangen daardoor meer 
geld dan andere; het kan gebeuren dat bijna 
niemand wil investeren in een waterleiding. Die 
is daardoor dan ook van belabberde kwaliteit.
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HERVERDELING VAN 
INKOMSTEN
Omdat de hulp zo lang op zich laat wachten, 
is er ondertussen op je eiland een echte 
economie ontstaan. Mensen verkopen allerlei 
zelfgemaakte spulletjes en voedsel, ze ruilen 
of verkopen hun diensten aan elkaar, en zo veel 
meer. Kortom,  je eiland wordt een  
 mini-maatschappij waarin mensen geld  
 verdienen. 

Op het eiland gebruik je waardevolle schelpen 
als geld. De ene verdient meer schelpen dan 
de andere. Sommige mensen dreigen zo in 
armoede terecht te komen.  Hoe ga je om met  
 deze ongelijkheid? 
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HERVERDELING VAN 
INKOMSTEN:  
NIEMAND MOET 
BELASTINGEN BETALEN
Je beslist om de schelpen niet te herverdelen.  
 Iedereen werkt voor zijn eigen inkomen.  
Wil je geld? Dan moet je maar gaan werken in 
plaats van thuis te blijven zitten. Je bent niet van 
plan om ook maar iets van je eigen inkomen af 
te staan aan anderen, want je hebt er zelf hard 
genoeg voor moeten werken. Dat anderen in 
armoede terechtkomen, is niet jouw probleem. 
Ze moeten maar de handen uit de mouwen 
steken.
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HERVERDELING VAN 
INKOMSTEN:  
IEDEREEN MOET EVENVEEL 
BELASTINGEN BETALEN
Om iets te doen aan de inkomensongelijkheid 
van de eilandbewoners, hef je een belasting 
van 13%. Dat betekent dat iedereen 13% van zijn 
schelpen moet afstaan. Of jij nu meer of minder 
schelpen verdient dan je buurman, daar wordt 
geen rekening mee gehouden.  Er gaat  
 sowieso 13% van je schelpen weg.  De leiding 
verzamelt alle bijdragen van de burgers en 
gebruikt die om publieke diensten te betalen 
en om mensen zonder schelpen ook een 
inkomen te geven. Het principe waarbij iedereen, 
ongeacht het inkomen, een even groot deel van 
zijn inkomen moet afstaan, wordt de vlaktaks 
genoemd. 
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HERVERDELING VAN 
INKOMSTEN:  
WIE MEER HEEFT, BETAALT 
MEER BELASTINGEN
Je beslist om de inkomens te herverdelen op 
basis van een progressieve belasting.  Dat  
 wil zeggen dat wie veel verdient, een groter  
 deel van zijn inkomsten moet afstaan dan  
 wie weinig verdient.  Op die manier wordt er 
meer herverdeeld van rijk naar arm. Het geld 
wordt door de leiding opnieuw verzameld en 
gebruikt om publieke diensten te betalen en om 
mensen zonder schelpen een inkomen te geven.
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HERVERDELING VAN 
INKOMSTEN:  
HERVERDELING VAN 
RIJKDOM
Om de rijkdom te herverdelen ga je niet alleen 
naar het inkomen kijken zoals bij de progressieve 
belasting, maar kijk je ook naar de eigendommen 
van een persoon. Iemand met drie hutjes heeft 
meer eigendom dan iemand met maar een hutje. 
Zo’n persoon is met andere woorden rijker, ook 
al bestaat die rijkdom niet in de vorm van geld, 
maar in de vorm van bezit.  
 Hoe meer bezittingen, hoe meer schelpen je  
 ook moet afstaan.  Dit gaat dus nog een stapje 
verder dan progressief belasten op het loon.


