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Lezing: Inkomensongelijkheid zuigt

Er zijn grote verschillen tussen landen in rijkdom. Deze verschillen zie je niet terug in de levensverwachting: Noorwegen is twee keer zo rijk (per hoofd) als Israel of Griekenland maar mensen worden er even oud.
Binnen landen bestaat juist een strak verband tussen rijkdom en levensduur. Hoe rijker, hoe langer je leeft. De effecten van ongelijkheid werken niet tussen volken maar wel tussen mensen.

Dat betoogt Richard Wilkinson, ex-hoogleraar sociale epidemiologie in Nottingham in een lezing die pas op YouTube is gezet. Hij heeft de inkomensongelijkheid in een groep westerse landen in een cijfer uitgedrukt en is gaan kijken hoe goed die landen het in  allerlei opzichten doen. Als je kijkt naar een index waarin behalve de levensverwachting ook het aantal moorden zit, het aantal tienermoeders, zwaarlijvigheid, verslaving, kindersterfte en nog zo wat, blijken de landen met de meeste ongelijkheid het het slechtst te doen. Dus ongeacht hoe rijk ze zijn.

Een paar sleutelzinnen: "Niet een of twee dingen gaan mis bij grote ongelijkheid, maar de meeste dingen." Als hij vaststelt dat ook de kansen om op te klimmen, lijden onder ongelijkheid, zegt hij: "Als je de Amerikaanse droom wilt najagen, kun je dat het best doen in Denemarken." En inderdaad staan de VS, nog altijd rijk maar kampioenen in ongelijkheid, in alle grafieken aan de verkeerde kant van de schaal. (16:55)

http://www.youtube.com/watch?v=cZ7LzE3u7Bw		BEELD 2:11


Animatie: Zomertijd ontzenuwd

Waarom is zomertijd ook weer verzonnen? Wat waren de voordelen? Presentatie vol nuchterheid van Amerikaanse time-management-goeroe C.G.P. Grey. Komisch wordt het bij de absurditeiten, zoals welke gebieden meedoen en wanneer ze overschakelen. En toch lekker dat het 's zomers langer licht blijft. (6:40)

http://www.youtube.com/watch?v=84aWtseb2-4		BEELD 5:40


Reclame: Een lolly pijpen, mag dat?

Aantrekkelijke dame zuigt achter haar bureau zo suggestief op een lolly dat alle mannelijke collega's haar aanstaren. Valt dit onder ongewenste intimiteiten? En zo ja van wie? Dit zou een reclamespot zijn van de Finse vereniging van advocaten maar waarom is-ie dan in het Engels? Kan ook een grap of parodie zijn. (0:44)

http://www.youtube.com/watch?v=V6vAloJQXZg		BEELD 0:26


Muziek: Kwaliteitsjazz uit 1944

Fotograaf Gjon Mili van het blad Life regisseerde de schitterende zwartwitfilm Jammin' the Blues met topartiesten als LesterYoung en Barney Kessel. De priorieit lag bij de fotografie, daarom moesten de muzikanten playbacken, maar dat merk je niet. Let op het magistrale openingsshot met de hoed en de rook. (9:52)

http://www.youtube.com/watch?v=2v_Y3Pbiims		BEELD 1:03

