Op 4 december 2017 sprak:
Prof. dr. R. (Rob) de Wijk,
Non-executive director van het “De Haag Centrum voor Strategische
Studies”

over:
De nieuwe revolutionaire golf
Brexit. Trump. Le Pen. Wilders. Ze worden in verband gebracht met een opstand tegen de politieke
elite. De situatie nu, doet sterk denken aan eerdere revolutionaire golven die Europa hebben
overspoeld, zoals die van 1848. Die waren, net als nu het gevolg van de globalisering.
Maar het is de afgelopen eeuwen niet eerder voorgekomen dat zoveel ingrijpende ontwikkelingen
samenvielen en elkaar versterkten: verschuiving van de economische en politiek macht naar het
oosten, een financiële crisis en langdurige economische stagnatie, opstanden en ontwrichting in het
Midden Oosten en Noord-Afrika, terrorisme en vluchtelingenstromen, conflict met Rusland,
toenemende spanningen in de Zuid- en Oost-Chinese Zeeën, afnemende voorzieningszekerheid en
sterk fluctuerende prijzen van grondstoffen en energie, klimaatverandering en een nieuwe
industriële revolutie die de productie ingrijpend verandert en banen overbodig maakt. Al deze
ontwikkelingen hebben het vertrouwen in de politiek ondermijnd.
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