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Nog steeds gelukkig getrouwd?

Een gouden bruiloft in de
ontwikkelingssamenwerking
door Gijs Justaert
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FEEST!

❱ Op 21 oktober vieren de Belgische ontwikkelingssamenwer-

dankzij de wereldwijde samenwerking van vakbonden en sociale

king en de niet-gouvernementele actoren (ngo’s) hun vijftigjarige

bewegingen die mensen verenigen om samen op te komen voor

samenwerking. Exact vijftig jaar geleden ondertekende Koning

hun rechten. Dat staat te lezen in tal van documenten van de

Boudewijn een eerste Koninklijk Besluit voor de subsidiëring

Internationale Arbeidsorganisatie.

van ngo-activiteiten. Dat is zeker en vast een reden tot feest, want

Genoeg redenen dus om op 21 oktober samen een goed glas fair-

die samenwerking heeft haar vruchten afgeworpen. Daarover

tradecava te drinken. Maar laat ons toch ook van de gelegenheid

zijn kilometers dikke rapporten volgeschreven, die ongetwijfeld

gebruik maken om elkaar recht in de ogen kijken over wat voor

mooi zullen worden voorgesteld op 21 oktober in het Egmontpa-

ons ligt. Want na vijftig jaar huwelijk zit de sleur er grondig in.

leis – waar de vijftigste verjaardag feestelijk wordt gevierd. De

We denken niet meer hetzelfde over onze relatie, maar echt pra-

gezondheidstoestand van miljoenen mensen in ontwikkelings-

ten doen we daar niet over. Inhoudelijk staan we soms lijnrecht

landen is er bijvoorbeeld op vooruitgegaan, zo lezen we in het

tegenover elkaar en daar geven we elkaar de schuld van – hoe kan

Ontwikkelingsrapport van de Verenigde Naties. En dat is mede te

het ook anders. We hebben elk onze eigen visie over hoe het nu

danken aan het werk van sociale gezondheidsorganisaties, aldus

verder moet, maar het lijkt wel dat we te ver van elkaar af liggen

de VN. Minder mensen lijden honger, ook dat met dank aan

in bed om ook samen een toekomst uit te stippelen. Ook al weten

lokale boerenorganisaties en coöperatieve initiatieven. Honderd-

we allebei dat we daar belang bij hebben. Want alleen is er heel

duizenden mensen hebben meer en betere arbeidsrechten en

wat minder reden tot feest.

slagen er beter in die rechten ook daadwerkelijk af te dwingen

vijf uitdagingen als dessert

❱ Laat ons dus samen het dessert aansnijden. En samen, als

van het milieu is voor ons helaas nog net niet tastbaar genoeg

volwassen paar, praten over de uitdagingen die voor ons lig-

om er echt iets aan te doen. Maar onze kinderen zullen met de

gen. Want die dialoog ontbreekt volledig. Nochtans zijn er uit-

gebakken peren zitten. Peren die ze overigens ook zullen moe-

dagingen genoeg, meer dan we hier kunnen behandelen. Het

ten weggooien als we geen werk maken van een duurzamer

draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking neemt af, zo stelt

voedselketen: 840 miljoen mensen hebben honger, hoewel we

HIVA in een studie van 2012. Amper 8,6% van de ondervraag-

meer dan genoeg eten produceren, zo leert ons de 11.11.11-cam-

den vindt dat het geld voor ontwikkelingssamenwerking goed

pagne. Het goede nieuws is dat we iets kunnen doen aan deze

besteed wordt. En ook bij politici dreigt het draagvlak af te

en andere uitdagingen. Dus laat er ons eens samen over praten

nemen, getuige de besparingen die zich aankondigen. Min-

en niet blijven denken: “elf elf elf, koopt uw eten zelf!”

stens 750 miljoen euro de komende legislatuur, zo is te horen.

Bij deze uitnodiging voor een gesprek geef ik alvast graag een

En dat terwijl meer en meer mensen door de aanslepende cri-

mogelijke agenda mee. Vijf uitdagingen waarover we het eens

sis wereldwijd in de armoede terechtkomen. De achteruitgang

moeten hebben.
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ARMOEDEBESTRIJDING VERSUS ARMOEDEPREVENTIE

❱ Het Human Development Report 2013 van het VN-Ontwikke-

terhaald. Er zijn nog maar weinig arme landen, maar vooral

lingsprogramma UNDP is optimistisch: de wereldwijde

veel arme mensen. En die vinden we overal ter wereld. Vol-

armoede neemt af. De Millenniumdoelstelling om tegen 2015

gens een studie van de Universiteit van Oxford leeft meer dan

het aantal mensen dat moet overleven met 1,25 dollar per dag

zeventig procent van ’s werelds armste bevolking in zoge-

te halveren, werd drie jaar voor de deadline gehaald. Het aan-

naamde groei- en middeninkomenslanden. Dat zijn landen

deel van het Zuiden in de wereldhandel stijgt en bedrijven aar-

die rijk genoeg worden geacht om zelf hun armoedeprobleem

zelen steeds minder om te investeren in het Zuiden. Dat is

op te lossen. En dus zetten overheden hun schaarse ontwikke-

uiteraard goed nieuws! En toch. De armoede is in absolute cij-

lingsgeld liever in voor landen die daar niet toe in staat zijn.

fers misschien verminderd, maar de ongelijkheid is spectacu-

Armoede, zo luidt de redenering van heel wat donoren, is

lair toegenomen. Zowat 85% van de wereldwijde rijkdom is in

immers een individuele en tijdelijke toestand. Met een doelge-

handen van tien procent van de wereldbevolking, zo lezen we

richt hulpbeleid – geld geven – kunnen we een groot deel van

in de statistieken van 2011 van de Wereldbank. Twintig pro-

de armoede de wereld uit helpen. En de rest is een kwestie van

cent van de wereldbevolking moet volgens datzelfde rapport

economische groei, waarmee alles zichzelf wel oplost. Globale

rondkomen met anderhalve dollar per dag. Nemen we vier

competitie heet dat, en als we maar genoeg rijkdom creëren,

dollar, dan is dat zestig procent. En tachtig procent van de

druppelt die wel door naar zij die het minder goed hebben.

wereldbevolking doet het met tien dollar per dag – nog altijd
geen overdreven luxe. Het aantal extreem armen mag dan wel

De cijfers inzake ongelijkheid bewijzen dus het tegendeel.

gedaald zijn, maar als we de armoedenorm een beetje optrek-

Maar toch is ontwikkelingshulp lange tijd hiertoe herleid

ken, is er nauwelijks sprake van een daling van de armoede.

geweest – en dat is ze soms nog: armoedebestrijding als compensatie voor zij die, voorlopig, nog niet meekunnen met de

Nochtans zijn we rijker dan ooit. Maar de ontwikkeling van de

wereldwijde concurrentie en dus niet meegenieten van de

twintig procent van de wereldbevolking die de vruchten heeft

gecreëerde rijkdom. Ontwikkelingssamenwerking blijft zo

kunnen plukken van die rijkdom, is even spectaculair als de

noodgedwongen een pleister op een houten been: geld of goe-

snelle toename van de armoede en ongelijkheid van de tachtig

deren geven aan de armen, maar zonder hen in staat te stellen

procent anderen. Sterker nog, de ongelijkheid neemt zodanig

de krachtverhoudingen binnen de samenleving te veranderen

toe dat ze in grote delen van de wereld gevaarlijke vormen

en die ongelijkheid daadwerkelijk aan te pakken. Het gaat om

aanneemt. De Internationale Arbeidsorganisatie heeft daar

hulpverlening, crisisbeheersing, maar amper om meer dan

zelfs een nieuwe ‘social unrest’-index voor opgesteld.

dat. Pervers genoeg versterkt de ontwikkelingssamenwerking
op die manier de ongelijkheid binnen vele samenlevingen en

Deze evolutie stelt ons voor een gigantische uitdaging: hoe kun-

op wereldschaal, want ze gaat niet gepaard met de nodige

nen we hierop een antwoord formuleren met ons ontwikke-

sociale verandering.

lingsbeleid? Want door de wereldwijde uitdaging van groeiende
ongelijkheid stuiten we op de grenzen van de traditionele en

naar een beleid van armoedepreventie

beperktere agenda van armoedebestrijding die zich vooral richt

Als onze ontwikkelingssamenwerking een zinvolle bijdrage
wil leveren aan de strijd tegen de toenemende ongelijkheid,

op hulp aan een steeds kleinere groep van allerarmste landen.

dan moet ze meer doen dan directe armoedebestrijding alleen
Als we de analyse van groeiende ongelijkheid volgen, is de

en zich des te meer richten op het bestrijden en voorkomen

huidige indeling van ontwikkelingslanden misschien wel ach-

van ongelijkheid, sociale uitsluiting en kwetsbaarheid, nu en
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voor de volgende generaties. Dezelfde studie uit Oxford stelt

Zuidorganisaties, vakbonden en mutualiteiten. Dat gebeurt

dat een groot deel van de armoede in de wereld van vandaag te

niet alleen om het thema ook in het Belgische en Europese

wijten is aan sociale uitsluiting: mensen die letterlijk uitgeslo-

ontwikkelingsbeleid hoger op de agenda te plaatsen, maar ook

ten blijven van de rijkdom die in hun land wordt gecreëerd. Als

als pleidooi voor een andere ontwikkelingssamenwerking.

we ook die ongelijkheid en onrechtvaardige situatie willen aan-

Een beleid van sociale bescherming is een bijzonder doeltref-

pakken, moeten we uitgaan van een andere benadering van

fend mechanisme van herverdeling en biedt dus een ant-

armoedebestrijding. Dan volstaat hulp niet, maar moeten we

woord op het vraagstuk van de ongelijkheid. Sterker nog, een

ons richten op een echt beleid van herverdeling. Daarbij is

beleid van sociale bescherming kan de structuren van de

‘armoedepreventie’ als uitgangspunt veel beter op zijn plaats.

samenleving veranderen in de richting van meer solidariteit,

En dan gaat het om sociale verandering gericht op het herver-

rechtvaardigheid en duurzaamheid. Solidariteit binnen de

delen van de rijkdom, het versterken van en toegang verlenen

hele samenleving staat daarbij centraal, want iedereen is

tot rechten, empowerment van mensen en ondersteuning van

betrokken bij sociale bescherming: werknemer en werkgever,

krachten in de samenleving die daarbij kunnen helpen: sociale

rijk en arm, jong en oud, ziek en gezond, iedereen draagt

bewegingen die bijdragen aan een kritisch middenveld, lokale

ertoe bij en plukt er de vruchten van. Net daarin schuilt de

ondernemers die verankerd zijn in de samenleving, enzovoort.

kracht van sociale bescherming: ze stapt af van de exclusieve
aandacht voor arme mensen, maar bestrijdt ongelijkheid en

Door armoedepreventie krijgt ontwikkelingssamenwerking

verandert maatschappelijke structuren.

een heel andere invulling: armoedepreventie vergt strategieën

Met een dergelijke benadering komt ontwikkelingssamenwer-

die gericht zijn op waardig werk en sociale bescherming. Dat

king in een heel ander daglicht te staan: dan gaat het over het

zijn twee voorbeelden van ontwikkelingsstrategieën die bij

samen, met haves en have nots wereldwijd, opzetten van

uitstek mikken op het versterken en afdwingen van ieders

acties om die sociale verandering te realiseren, om het ‘inter-

rechten en die hefbomen creëren voor herverdeling in de

nationaliseren’ van een gemeenschappelijke, wereldwijde

samenleving. Sociale bescherming zal de komende jaren het

strijd tegen ongelijkheid en de systemen die de armen arm

thema zijn van een grote campagne van Belgische Noord-

houden. Waar op aarde die armen ook wonen.

CONCENTRATIE VERSUS DIFFERENTIATIE

❱ Net dat laatste druist in tegen het concentratiebeleid dat de

capaciteit van de partner of het partnerland. Dat impliceert

Belgische overheid voor ogen heeft. Om ons land beter zicht-

inderdaad dat we met sommige landen – noem het middenin-

baar te maken in de projecten, wil onze overheid liefst in zo

komenslanden – op een andere manier kunnen samenwerken.

weinig mogelijk landen actief zijn. Het valt volledig te begrij-

Maar dat mag geen excuus zijn om niet te voldoen aan de ver-

pen dat ze dit doet om de opvolging van die projecten door de

plichting om het recht op ontwikkeling te verzekeren voor

eigen administratie beheersbaar te houden. Maar dat de over-

iedereen. We haalden de cijfers al aan: meer dan 70% van ’s

heid dit ook zou opleggen aan alle andere actoren en hen daar-

werelds armste mensen woont in de middeninkomenslanden.

mee zou verhinderen de strijd aan te gaan met de ongelijkheid

Slechts één kwart woont in de armste landen, meestal in Afri-

waar ook ter wereld, druist in tegen elke logica van internatio-

ka. Deze cijfers maken eens te meer duidelijk dat rechten,

nale solidariteit.

waardige werkgelegenheid, sociale bescherming en welzijn
niet eenvoudigweg zullen voortvloeien uit economische groei

De aard van een partnerschap is natuurlijk afhankelijk van de

en een stijgend BNP. Samenwerking of internationale solidari-

❯
5

paper

89
80

teit, en indien nodig hulp, zullen nog altijd noodzakelijk zijn.

reportage van de Britse omroep BBC naar aanleiding van de

Maar dat vraagt meer aandacht voor het vraagstuk van de onge-

ramp in Rana Plaza toont hoe in tien maanden tijd zeker vijftig

lijkheid en daarbij stappen we best af van het huidige principe

fabrieksbranden uitbraken. In Bangladesh zijn minstens vier-

om landen uit te sluiten op basis van economische criteria.

duizend dergelijke ateliers – het land is voor zeventig à tachtig
procent van zijn export afhankelijk van de textielsector. Er wer-

We kunnen natuurlijk met ons allen in Centraal-Afrika gaan

ken in totaal ongeveer vier miljoen arbeiders, tachtig procent

zitten en al onze middelen in dezelfde landen stoppen. Maar er

daarvan vrouwen. Ze werken voor een gemiddeld loon van der-

is vooralsnog geen bewijs dat meer concentratie ook een snel-

tig euro per maand. Wie klaagt, wordt op straat gezet – er zijn

lere of betere ontwikkeling oplevert. Integendeel, de kans op

er genoeg die werk zoeken – en ook wie zich organiseert om de

misbruiken en hulpafhankelijkheid wordt zo alleen maar gro-

arbeidsomstandigheden te verbeteren, wordt onverbiddelijk

ter. En bovendien en vooral is het ronduit onverantwoord onze

ontslagen.

ogen te sluiten voor de ongelijkheid en sociale uitsluiting overal elders in de wereld. Dat doen ngo’s, vakbonden en sociale

Eigenlijk, en jammer genoeg, was een dergelijke ramp te voor-

bewegingen dan ook niet. Twee voorbeelden.

spellen. De Belgische Schoneklerencampagne, een platform
van ngo’s en vakbonden, zet zich al meer dan twintig jaar in

de ramp van rana plaza in bangladesh,
een ‘minst ontwikkeld land’ (mol)

om samen met lokale vakbondspartners de wantoestanden in
de Aziatische kledingfabrieken aan te klagen en de arbeidsom-

Op 24 april 2013 kwamen meer dan duizend arbeiders om bij

standigheden daar te verbeteren. Zij boeken langzaam maar

de instorting van de kledingfabriek Rana Plaza in Dhaka. Er

zeker succes: mede onder druk van het niet aflatende werk van

vielen 1127 doden om precies te zijn, mensen die als moderne

Belgische en internationale vakbonden en ngo’s en hun Ben-

slaven waren opgesloten in de fabriek. Uit angst dat ze zouden

gaalse partners werd vorig jaar een veiligheidsakkoord onder-

ontsnappen, had de fabriekseigenaar de poorten gesloten. Het

tekend voor de Bengaalse kledingfabrieken. Met de steun van

gevolg is bekend: de beelden van de instorting gingen in een

grote westerse kledingmerken als H&M, Inditex (van onder

sneltempo de wereld rond. Op 25 april, een dag na de ramp,

andere het merk Mango) en andere worden dit jaar en de vol-

kwamen in de Bengaalse hoofdstad Dhaka honderdduizenden

gende jaren circa 5000 fabrieken gecontroleerd op hun veilig-

arbeiders op straat. Lotgenoten, ook zij moderne slaven, pro-

heid.

testerend voor menswaardiger werkomstandigheden en een
leefbaar loon.

Dit is een enorme stap vooruit voor de Bengaalse vakbonden
en sociale organisaties die strijden voor betere arbeidsomstan-

De instorting van Rana Plaza was niet de eerste ramp in de tex-

digheden, al is de vooruitgang moeilijk in cijfers uit te druk-

tielateliers en kledingfabrieken in Bangladesh. In november

ken. Hun ledenaantallen zijn sterk toegenomen, volgens de

2012 brandde de Tazreen-kledingfabriek nabij Dhaka uit. 117

Internationale Arbeidsorganisatie met ongeveer dertig pro-

mensen kwamen daarbij om. Op 11 april 2005 stortten de drie

cent. Ze spelen een belangrijke rol in de opvolging van het

bovenste verdiepingen in van de Spectrum-fabriek, eveneens

akkoord, houden de overheid in de gaten en trekken geregeld

een kledingproducent. Die verdiepingen waren illegaal boven-

internationaal aan de alarmbel. Maar ze hebben nog een lange

op de fabriek gebouwd, de veiligheidsvoorzieningen waren er

weg te gaan in Bangladesh en ze kunnen onze solidariteit

belabberd en er was geen enkele vluchtroute. 64 arbeiders

zeker nog altijd gebruiken. We moeten ons dan ook zo organi-

stierven bij de instorting, tachtig anderen raakten gewond.

seren en een kader creëren waarin vakbonden en ngo’s hier

Gelijkaardige verhalen vallen er elk jaar op te tekenen. Een

hun collega’s in Bangladesh kunnen blijven ondersteunen.
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de strijd van sociale bewegingen in brazilië,
een ‘hoog-middeninkomensland’

ten het voortouw nemen als spreekbuis van de uitgesloten

Met Brazilië raken we een gevoelige snaar. Het land behoort

bevolking, kampen bovendien nog met een bijkomend pro-

tot de groep van de zogenaamde BRIC-landen (Brazilië, Rus-

bleem: door de status van hun land als economische reus, haken

land, India en China), een groep van economische groeilan-

donoren af en worden ontwikkelingsorganisaties door hun sub-

den. Dat wordt snel duidelijk als je rondloopt in São Paulo of

sidiërende overheid onder druk gezet om uit het land weg te

De Braziliaanse sociale bewegingen, die in veel van die protes-

Rio de Janeiro. Maar de andere kant van de medaille liegt er

trekken. Nochtans heeft een land als Brazilië net nu een sterk

niet om. De ongelijkheid in Brazilië is schrijnend hoog: één

middenveld nodig, dat opkomt voor de rechten van de kwetsba-

procent van de bevolking, de rijkste bovenlaag, bezit evenveel

re en uitgesloten groepen in de samenleving. En dat middenveld

als de vijftig procent van de bevolking die in armoede leeft. De

moet kunnen rekenen op internationale solidariteit.

spreidstand is in weinig andere landen zo groot. En ondanks

We mogen dus zeker niet blind zijn voor het feit dat zeventig

de mooie cijfers die Brazilië kan voorleggen inzake economi-

procent van de arme mensen ter wereld in zogenaamde mid-

sche groei, behoort het land tot de koplopers van Latijns-Ame-

deninkomenslanden woont. Zeker niet wanneer het gaat om

rika wat betreft analfabetisme. Deze gegevens komen van de

het ondersteunen van organisaties die mensen empowerment

Wereldbank.

bieden, bijdragen tot een rechtvaardiger samenleving en werken aan herverdeling om de groeiende ongelijkheid een halt

Het ongenoegen van de Braziliaanse bevolking wordt de laatste

toe te roepen. Of dat nu in Brazilië, Indonesië, Guatemala of

jaren steeds duidelijker, de roep van sociale bewegingen om een

Congo is. Als we met onze ontwikkelingssamenwerking een

meer rechtvaardige samenleving zwelt aan. In 2013 liepen de

antwoord willen geven op de wereldwijde uitdagingen van van-

straten vol omdat de mensen zich niet betrokken voelden in de

daag, zoals klimaatverandering, voedselzekerheid, toegang tot

samenleving. “Sorry voor het ongemak, maar wij zijn Brazilië aan

sociale bescherming, waardig werk, enzovoort, dan moeten we

het veranderen” was de slogan die de massa mensen in São Paulo

blijven samenwerken met die landen: door middenveldorgani-

en Rio de Janeiro met zich meedroeg. Een jaar later, in de aan-

saties te ondersteunen, door steun te bieden aan de opbouw

loop naar het Wereldkampioenschap voetbal, haalden de vele

van instellingen die efficiënt zijn op het vlak van inkomensver-

straatprotesten al meer de hoofdlijnen van het nieuws. De bood-

deling (bijvoorbeeld mechanismen en instellingen van sociale

schap was dezelfde: doe iets aan de groeiende ongelijkheid,

bescherming, mechanismen voor het vastleggen van mini-

want de sociale uitsluiting waarvan het gros van de bevolking

mumlonen, enzovoort.)

het slachtoffer is, wordt onhoudbaar en ronduit onmenselijk.

ONTWIKKELINGSHULP VERSUS ‘INTERNATIONALISERING’

❱ De twee eerste uitdagingen geven eigenlijk al goed aan wat

Arbeiders in België voeren bijvoorbeeld dezelfde strijd voor

ontwikkelingssamenwerking in de eenentwintigste eeuw zou

waardig werk en wereldwijd respect voor arbeidsnormen als

moeten zijn om relevant te blijven: een beleid dat gericht is op

arbeiders in Brazilië, Indonesië of Congo. Daarom willen Bel-

het internationaliseren van de solidariteit. Ontwikkelingssa-

gische vakbonden solidair zijn met hun collega’s waar ook ter

menwerking is al lang geen verhaal meer van enkel en alleen

wereld. Dat is niet meer dan natuurlijk. Maar die internationa-

geld overdragen van Noord naar Zuid. Het is een verhaal van

le solidariteit past in een visie die zich niet beperkt tot recht-

internationale solidariteit in Noord en Zuid, Oost en West.

streekse armoedebestrijding alleen – al is dat in sommige
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worden bijgestaan met raad en daad. Dan gaan we van een

dariteit impliceert een benadering die gericht is op een recht-

benadering waar doeltreffendheid op korte termijn centraal

vaardige herverdeling en het afdwingen en versterken van

staat, naar een aanpak waarbij duurzame ontwikkeling en

ieders rechten, uit wederzijds belang, om te komen tot een

internationale solidariteit op de eerste plaats komen. Het staat

rechtvaardiger mondiale samenleving.

buiten kijf dat dit ook een inspanning vraagt van de andere,

De solidariteit internationaliseren, dat kunnen we niet alleen of

indirecte actoren. Ook zij zullen moeten loskomen van het tra-

met zijn tweeën. We moeten alle domeinen en geledingen van

ditionele ontwikkelingssysteem, dat vooral gericht is op effi-

de samenleving daarbij betrekken. Want internationale solidari-

ciënte hulpverlening en al te weinig de nadruk legt op proces-

teit is een gedeelde verantwoordelijkheid: van de overheid en

sen van maatschappelijke verandering.

van sociale en commerciële actoren samen (‘whole of society’) en

Die ommezwaai veronderstelt natuurlijk dat we akkoord gaan

ook als hefboom om alle relevante beleidsdomeinen coherent

over een aantal fundamentele zaken, zoals de doelstellingen

te maken met de doelstellingen (‘whole of government’). “Laat

van de internationale solidariteit, een gedragscode waaraan

duizend bloemen bloeien”, zo omschrijft ontwikkelingsdes-

iedereen zich houdt en de wil en mogelijkheid om blijvend van

kundige Marcus Leroy het idee in een artikel in Wereldbeeld,

elkaar te leren. Het is de rol van de overheid om het debat over

het tijdschrift van de Belgische Vereniging voor de Verenigde

die fundamentele zaken te organiseren. Laat ons dus om te

Naties. Kortom: moedig initiatieven van internationale solidari-

beginnen met alle betrokken actoren het debat voeren over de

teit tussen gelijke partners aan. Laat vakbonden hier solidair

gemeenschappelijke doelstellingen van internationale solidari-

zijn met vakbonden ginder. Kmo’s hier met kmo’s ginder, uni-

teit. En dan heb ik het niet over het afbakenen van sectoren en

versiteiten, overheidsdepartementen, enzovoort. Breng men-

landen waarin we actief willen zijn, maar wel over een

sen en homologe organisaties hier en ginder samen, geef hen

gemeenschappelijke visie waar we samen achter staan en aan

kansen om internationale solidariteit uit te bouwen. En laat hen

werken. Een visie die niet door één actor wordt opgelegd aan

initiatieven uitvoeren die voor allebei interessant zijn – het zal

alle anderen, maar waarbinnen de verschillende actoren

vast en zeker tot betere resultaten leiden.

wereldwijde partnerschappen kunnen uitbouwen. De overheid

Dat vraagt een grondige ommezwaai in de manier waarop de

waakt over de naleving van de doelstellingen, zowel bij de niet-

overheid haar ontwikkelingssamenwerking organiseert. Van

gouvernementele als bij de gouvernementele actoren (inclu-

een beheerderslogica vandaag naar een logica van het ‘facilite-

sief andere departementen) – ze bewaakt dus de coherentie –

ren van samenwerking’, van ‘controleurs’ van de programma’s

en begeleidt en ondersteunt al deze actoren in het uitbouwen

van niet-gouvernementele actoren naar ‘procesbegeleiders’,

van hun internationale solidariteit.

organisaties die zo’n samenwerking willen uitbouwen moeten

METEN VERSUS LEREN

❱ Deze nieuwe benadering opent ook beheermatig heel wat

ma’s enerzijds en het rapporteren erover anderzijds is zo kort

nieuwe mogelijkheden. Want zowel voor de overheid als voor

geworden dat de uitvoering ervan in het gedrang komt. Deze

de niet-gouvernementele actoren is de traditionele technocrati-

manier van werken is eigenlijk totaal uit de hand gelopen.

sche visie, toegespitst op doeltreffendheid van de hulp en met

Alleen al de komende drie jaar moeten de ngo’s achtereenvol-

een jammerlijke aandacht voor meetbare resultaten op korte

gens een erkenningsdossier indienen – om opnieuw erkend te

termijn, totaal onbeheersbaar geworden. De tijd tussen het

worden als ontwikkelingsorganisatie – vervolgens een scree-

voorbereiden en het schrijven van de ontwikkelingsprogram-

ning ondergaan om te controleren of ze aan de nodige kwali-
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pen, welke strategieën hebben gewerkt en welke niet. Het is

nen – het laatste programma ging amper begin 2014 van start.

een andere logica, die gericht is op kwalitatief leren, eerder dan

Als kers op de taart moeten aan dat nieuwe programma een

het kwantitatief bepalen van ontwikkelingsresultaten. Met zo’n

hele reeks contextanalyses voorafgaan, die alle Belgische orga-

logica kan de overheid ook ten volle haar rol spelen als proces-

nisaties die actief zijn in een bepaald land of regio samen moe-

begeleider van internationale solidariteit.

ten opstellen. Synergie van bovenaf heet dat dan, zonder er
ook maar bij stil te staan of die synergie ook op het terrein rele-

Maar het succes van deze benadering is sterk afhankelijk van

vant is. Daar ontstaan misschien heel andere vormen van

vertrouwen. En dat vertrouwen ontbreekt nu net in de relatie

samenwerking, die wellicht veel relevanter om te ondersteu-

tussen de overheid en de niet-gouvernementele actoren. Er is

nen zijn dan een vanuit België geforceerd samenwerkingsver-

geen enkel vertrouwen meer en dus communiceren we alleen

band. De overheid is er bovendien helemaal niet op voorzien

nog via programma’s vol doelstellingen en kwantitatieve indi-

om jaarlijks duizenden bladzijden na te lezen. Dat is begrijpe-

catoren om het al of niet bereiken van die doelstellingen zo

lijk, maar heeft wel gevolgen: organisaties moeten maanden-

nauwgezet mogelijk te meten. In plaats daarvan zouden we

lang wachten op de goedkeuring van hun programma; de

beter van elkaar bijleren op het vlak van aanpak en strategieën

goedkeurende overheid leest uit tijdsgebrek slechts stukjes en

en hoe we op de beste manier lessen kunnen trekken uit de

beetjes van een programma en heeft geen besef van het geheel,

ontwikkelingstrajecten die we opzetten met onze partners over

enzovoort. Dat knaagt bij heel wat indirecte actoren ongetwij-

de hele wereld. Dat is een evaluatieprocedure die zeker en vast

feld aan het vertrouwen in de professionaliteit van de overheid.

meer diepgang vraagt en veel leerrijker zal zijn voor iedereen:
de niet-gouvernementele actoren, hun partners en de over-

Kortom, we hebben allebei ademruimte nodig. Maar dan moe-

heid. Maar dat veronderstelt een relatie waarbij de actoren, in

ten we dringend vereenvoudigde procedures afspreken, waar-

concreto de overheid en de niet-gouvernementele actoren,

bij de klemtoon verschuift van een lange ex-ante- naar een rele-

elkaar meer vertrouwen.

vante en leerrijke ex-postprocedure. Dat veronderstelt dat we
bij de monitoring en evaluatie van de acties afstappen van de

Ook als ngo-sector zullen we het vertrouwen van de overheid

overdreven beheermatige reflexen (efficiëntielogica) en over-

moeten verdienen. We zullen de krachten meer moeten bun-

gaan tot innovatieve benaderingen zoals bijvoorbeeld ‘outcome

delen, zowel intern als sector als met andere betrokken actoren

mapping’, die kijkt welke mogelijkheden de interventies heb-

om stappen vooruit te kunnen zetten in de strijd tegen onge-

ben gecreëerd om aantoonbare verandering teweeg te brengen

lijkheid. We zullen moeten nadenken over nieuwe instrumen-

bij lokale actoren. Dergelijke veranderingen zijn niet eenvou-

ten, onze werkwijze daaraan aanpassen en uitkijken naar nieu-

dig in cijfers uit te drukken, maar geven wel een beter inzicht

we financieringsbronnen. Maar laat ons daarover in dialoog

in de wijze waarop organisaties zich hebben versterkt door de

gaan en zo langs beide kanten het vertrouwen opnieuw wat

samenwerking, hoe ze ontwikkelingskansen hebben gegre-

herstellen.
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POLITIEK VERSUS ONTWIKKELING

❱ Dat brengt ons naadloos terug waar we begonnen zijn: we pra-

ten bijvoorbeeld of door bewegingen te steunen die meer trans-

ten niet meer. Niet meer over onze visie, niet over onze gemeen-

parantie en democratie eisen. Ook al gaan ze daarmee soms in

schappelijke doelstellingen en niet over manieren om samen

tegen hun overheid en de heersende ideeën over de richting die

goede vormen van ontwikkelingssamenwerking of – vanaf nu –

de samenleving uit moet gaan. Het is belangrijk dat daar ruimte

internationale solidariteit te ondersteunen. Het lijkt namelijk

voor is en dat sociale bewegingen samen kunnen bouwen aan

steeds minder over ontwikkeling en steeds meer over politiek te

een sociale (tegen)macht wereldwijd. Zo’n samenwerking is

gaan. Zo is het de bedoeling om de ontwikkelingssamenwerking

meer politiek geladen, maar zet ontwikkeling des te meer op de

meer te richten op de domeinen waar Belgische ondernemingen

eerste plaats.

sterk in zijn. Dan kunnen ook onze eigen bedrijven immers een

Door die tegenstrijdigheid is het moeilijk om onze nieuwe

graantje meepikken. We zien dat ook wanneer ontwikkelings-

wereldwijde agenda van internationale solidariteit waar te

geld wordt ingezet ‘in de strijd tegen migratie’. Elke euro om Bel-

maken. Ze treft ons hier, waar ontwikkelingsorganisaties en soci-

gische ministers op Afrikaanse festivals – of elders – te laten ver-

ale bewegingen vanuit de politieke overheid steeds meer in een

kondigen dat mensen beter niet naar België komen, zou beter

keurslijf worden geduwd, en ze treft sociale bewegingen wereld-

gebruikt kunnen worden om het leven van de mensen ginder

wijd in hun maatschappelijke strijd voor een rechtvaardiger

menswaardiger te maken. Dat zou dus kiezen zijn voor ontwik-

samenleving, een strijd die per definitie politiek is.

keling in plaats van voor politiek.

Dat vraagt ook van ons, actoren van de indirecte samenwerking,

Daarmee botsen we misschien wel op de wortels van onze ver-

dat we ons meer laten zien. We moeten goede voorbeelden van

trouwensbreuk: het is de politiek die bepaalt wat goede en wat

samenwerking, van internationale solidariteit, meer in het dag-

slechte ontwikkelingssamenwerking is. Het is de politiek die oor-

licht stellen en juiste en betere lessen trekken uit de slechte voor-

deelt of het zinvol is om sociale bewegingen wereldwijd te steu-

beelden. We moeten het debat aangaan over mogelijkheden om

nen of om middelen in te zetten voor projecten waar ook onze

onze actieradius te verruimen van armoedebestrijding naar

eigen bedrijven iets aan hebben – om het idee van Didier Reyn-

armoedepreventie; om – met de steun van de overheid – zinvolle

ders te volgen. Dat zijn politieke – en dus bij uitstek ideologische

vormen van samenwerking op te zetten overal ter wereld – ook in

–keuzes. Helaas lijken die keuzes het belang van politiek boven

middeninkomenslanden; om als sector het traditionele hulpsys-

het belang van ontwikkeling te plaatsen.

teem achter ons te laten en om samen te leren van een betere

Paradoxaal genoeg botsen we hier ook op een tegenstelling. Want

internationale solidariteit.

terwijl de keuzes van het Belgische ontwikkelingsbeleid hoe lan-

Laat ons het dus daar maar eens over hebben, vanaf 22 oktober

ger hoe meer ongegeneerd ideologisch en politiek zijn, zijn de

stel ik voor. Laten we zoeken naar manieren van samenwerken

ontwikkelingsinterventies dat hoe langer hoe minder. Uiteraard

waarbij actoren van maatschappelijke verandering wereldwijd

is het gemakkelijker om een waterput te graven en in sommige

ook echt hun rol kunnen spelen. En laat ons vooral samen

gevallen zal dat zeker ook nodig zijn. Maar daarmee beoog je

nadenken over hoe wij ons, als volwassen paar, kunnen organise-

geen enkele sociale verandering. Dat doe je wel door met landen

ren om internationale solidariteit met die actoren alle kansen te

in dialoog te gaan over het respect voor mensen- of arbeidsrech-

geven.
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