
Mexico en Maleisië

Par 1.

Mexico:

- Bevolkingsgroepen: Indianen
(Maya’s, Azteken) en Spanjaarden
(kolonisatie in 16e eeuw)

- Mestiezen: grootste bev.groep in 
Mexico tegenwoordig.



• Indiaanse gebieden in het zuiden

- Ze houden zich vast aan de cultuur, niet
geschoold, minder kansen en analfabeet.

- Bedreiging door de economische activiteiten
van andere bevolkingsgroepen en buitenlandse
ondernemingen.

- Spaanse invloed in Mexico goed merkbaar: 90% 
spreekt Spaans, 83 % is katholiek.

- Bevolkingssamensteling: 75% mestiezen, 14% 
indianen, 10% blanken, 1% overige



Maleisië

• ligt op de grens van de Zuid-Chinese en de Indische
Oceaan. 

• Kolonie geweest van Portugal, Nederland en Engeland. 
Merkbaar aan de leenwoorden in het Maleis vb: teksi
(taxi), komunikasi (communicatie)

• Eeuwenlang ontmoetingsplaats voor handelaren uit
oost en west: hierdoor in contact met veschillende
culturen

• Tot 13de eeuw: boedhistische en hindoeïstische
invloeden

• Tegenwoordig 60% van de bevolking moslim
• Engels meest gebruikte taal (onderwijs en rechtspraak)



• Culturele verscheidenheid in Maleisie: groot

• Grote groepen chinezen en indiers vanaf 19de 
eeuw

• De regering bevoordeelt de Maleisiers boven
andere bev.groepen

• Verdraagzaamheid onderling is groot

• Bevolkingsamenstelling: 54% Maleisiers, 26% 
chinezen, 12% inheemse groepen, 8% Indiers



2. Natuurlijke hulpbronnen

Mexico

- Energie

Aardolie belangrijkste inkomstenbron. 

Niet genoeg raffinadrijen. 

Geen kennis om moeilijke olievoorraden te
boren

Aantrekking buitenlandse bedrijven om te
investeren.



Water

Noordelijke deel droog: water dus schaars

Door aanleg dammen probeert men water vast 
te houden

Voor landbouw (veel water nodig) dus afbouwen

Watervervuiling groot probleem: mijnbouw, 
industrie, huishoudens dumpen hun afval in 
meren en rivieren



Maleisië

Energie

• Export van aardolie en aardgas. Maar de 
voorraden raken nu op

• Oplossing: waterkracht (goed voor 16% van de 
energievoorziening)

• Ook via biomassa(afvalprod. van houtkap
rubber, palmolie→ gebruikt om
energiecentrales van brandstof te voorzien

• Palmolie→ biobrandstof



• Water

• Geen gebrek aan water→tropisch
regenwoudklimaat. (regent 2.500mm per jaar)

• Toch waterprobleem in grote steden (Kuala 
Lumpur): afhankelijkheid van water reservoirs 
en zuiveringsinstallaties. Tunnel gegraven die 
water aanvoert

• Industrieën lozen hun afval in rivieren: 
milieuschade en watertekorten ontstaan



3. Economie

Mexico
-‘80 vrijhandelsovereenkomst met VS en Canada (NAFTA): 

groei van fabrieken, werkgelegenheid, goedkope arbeid
voor buitenlandse bedrijven.

-export en welvaart vanaf ‘90 gegroeid (omvang 14de in 
de wereld)

- Aardolie belangrijk voor export. Grootste deel van de 
bevolking tegenwoordig: dienstensector.

- Toerisme belangrijk
- Nadeel groei van de economie: inkomensverschillen

zijn groot, veel criminaliteit, veel drugsbazen



• richt zich op het buitenland. ‘70 ontdekking aardolievelden: 
toename inkomsten.

• De overheid trok buitenlandse bedrijven aan met lage
belastingen en vrijhandelszones

• Productielokatie voor buitenlandse ondernemingen (vb. 
electronicabedrijven uit Japan) 

• Economie groeide snel, welvaart nam toe, land 
moderniseerde snel.

• Maleisie: richt zich op islamitische landen. grootste
islamitische bank

• Toerisme: ook een belangrijke bron van inkomsten
• Maar ook veel ongelijkheid: inheemse bevolkingsgroepen

profiteren niet van de welvaart.

Maleisië



4. Bevolking en gezondheid

• Mexico

Bevolking→ overgang van piramide naar
urnmodel. Oorzaak: demografische
transitie(sterft.c is laag, maar geb.c. is nog
hoog). Bevolking vanaf 1960 tot 2010 
verdrievoudigd. Geremd: door emmigratie van 
de bevolking naar VS.



Gezondheid

• Mexico

Eet en drinkcultuur, consumptie van ongezonde
vetten, suikers en alcohol. Mensen bewegen
weinig. Gevolg→ overgewicht, suikerziekte, hart-
en vaatziekten.

Gezondheidszorg goed georganiseerd. Elke grote
stad: ten minste 1 ziekehuis.

Indianenvolken eigen traditionele behandelingen en 
maken weing gebruik van gezondheidszorg



• Maleisie:
Bevolking
Maakt ook een demografische transitie door.
Geboortecijfer ligt hoger dan in Mexico:toename

bevolking
Immigranten uit Zuid- en Zuidoost-Azie: sinds ‘80 

vestigingsoverschot in maleisie.
Gezondheid
Toename overgewicht en suikerziekte, hart-en vaatziekte, 

griep en longontsteking (door tropische klimaat) 
Oorzaken: roken, stress.

Gezondheidszorg van goede kwaliteit: in de steden
Platteland: tekort aan medisch personeel. Leidt tot hogere

kindersterfte


