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Inleiding
Dit is de Atlas van de vooruitgang. Een aantal verbazingwekkende, 

prachtige en positieve dingen die gebeuren in de wereld, die we  

niet kunnen zien omdat we te gefixeerd zijn op de negativiteit van  

het nieuws. 

Als het nieuws je voornaamste blik op de wereld is – zoals dat bij mij 

het geval is – is het moeilijk om het niet te zien als een hels landschap 

vol conflict, moord, onenigheid, tragedie en geweld. 

Dat is op zijn best een oneerlijke weergave van de wereld. Op zijn ergst 

is het onjuist, verstorend en slecht voor je mentale gesteldheid. 

Een van de functies van tabellen en grafieken is altijd geweest om 

ons te laten zien wat we van nature niet kunnen zien. In dit geval de 

trage ontwikkelingen, stille tendensen die ongezien en onderbelicht 

gebeuren. Decennialange toenames. Generationele verschuivingen. 

Historische afnames. Incrementele veranderingen. Subtiele stijgingen. 

De langzaam maar zekere symfonie van vooruitgang. 

Zonder deze vooruitzichten is het makkelijk toe te geven aan onheil, 

pessimisme en machteloosheid. De schaal en complexiteit van de 

wereldproblematiek voelt overweldigend. Maar vaak kan begrijpen het 

tegengif zijn. 

Daarom bestaat dit boek niet alleen uit prachtige trends, maar ook 

uit inleidende infographics – visuele uitleg van ingewikkelde maar 

belangrijke onderwerpen – zodat je ze beter kunt begrijpen wanneer 

ze in het nieuws zijn. 

Gedurende de maanden waarin ik intensief werkte aan deze zaken 

met alle bijbehorende data en informatie, voelde ik een verschuiving 

in mijzelf en mijn kijk op het leven. Iets minder zwaar, wat helderder. 

Misschien zelfs… een beetje hoopvol? 

De wereld is niet perfect. En zal dat ook nooit worden. Maar het is ook 

niet zo slecht als het eruitziet. Dat is duidelijk.

Ik heb het gevoel dat optimisme een spier is. Een die ondersteund kan 

worden door regelmatige training en een gezonde dosis informatie. 

Dus als het nieuws fastfood is - naar meer smakend maar ongezond –  

dan is dit boek meer een heerlijke salade. Vol verse ideeën en 

voedzame perspectieven om je geest te revitaliseren, je hart te 

versterken en iets lekkers om op te kauwen…

 

David McCandless, juni 2021
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Buitenlandse hulp is geëxplodeerd
Geld gegeven aan armere landen

bron: OECD, constant dollars
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*behalve Vaticaanstad en Brunei
bron: Pew Research Center
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Vrouwen kunnen eindelijk overal stemmen*
% van de landen
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bronnen: United Nations Food & Agriculture Organization

Honger in de wereld heeft het
laagste punt in 20 jaar bereikt

2000 2019
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