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Vanavond

• Achtergrond
• Wat is EU ontwikkelingsbeleid?

• Waarom is het belangrijk? 

• Fundamentele vragen
1. Is een Europees ontwikkelingsbeleid nodig?

2. Is een ontwikkelingsbeleid nodig?

3. Indien niet, wat dan wel?



Fasten your seatbelts!

Klassiek verhaal over (EU) ontwikkelingsbeleid:

• De EU doet veel goeds

• Maar soms loopt het ook fout

• Dus we moeten het ontwikkelingsbeleid 
verbeteren en verfijnen



1. Belang EU 
ontwikkelingsbeleid? 



a. Historisch: oudste beleidsdomein

• Monnet-Schuman Verklaring (1950)

“Europa zal met meer middelen de verwezenlijking van 
een van zijn voornaamste taken kunnen voortzetten: de 

ontwikkeling van het Afrikaanse continent.”

• Verdrag van Rome (1957): Deel IV over ‘Associatie’ met kolonies
• HULP: Europees Ontwikkelingsfonds (EDF)

• HANDEL: Yaoundé, Lomé, Cotonou

= 2 pijlers tot vandaag

NDICI
EPA’s



b. Identiteit: soft power

• Bij afwezigheid van ‘echt’ 
buitenlands beleid

• ‘Civiele’ of ‘normatieve’ macht; 
‘weldoener’ itt VS (en China)

• Maar:
• Perceptie Globale Zuiden?

• Covid-19?



c. Budgettair: veel geld

• ‘Europa’ = grootste donor 

• EU = 4e grootste donor (10,29%)

• NDICI: 79.5 miljard euro (2021-2027)

• Maar:
• EU voert weinig zelf uit

• EU als bodybuilder?



(Officiële) doelstellingen

armoedebestrijding

armste landen (MOLs)

duurzame ontwikkeling

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)



(Officiële) doelstellingen

• Hoe?
• EU als donor op zich: 27 + 1

• EU als coördinator van lidstaten: 27=1

armoedebestrijding

armste landen (MOLs)

duurzame ontwikkeling

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs)



“Although Development is and will 
remain a competence shared by the 
Community and the Member States 
this does not prevent us joining forces, 
harmonize our procedures and share 
the job. The EU is the world’s biggest 
aid donor but every single euro we 
spend will contribute more to the fight 
against poverty if we share this huge 
task in an intelligent and coordinated
way, as we all promised last year in 
several international forums” 

(Louis Michel)





2. Is een Europees
ontwikkelingsbeleid nodig? 



a. Expertise?

• EU als donor: 
• bureaucratisch

• weinig vernieuwend

• Vaak meer expertise en slagkracht bij
• lidstaten (Zweden, VK, Duitsland...)

• internationale organisaties (Wereldbank, 
OESO-DAC, UNICEF...) 

• NGO’s (Oxfam, AZG...)



b. Coördinatie?

• ‘Coordination fatigue’ (bv. Joint 
Programming)
• Moeizaam

• Bureaucratisch

• Beter op hogere schaal (bv. VN) of 
tussen beperkt aantal lidstaten

• Beter diversiteit dan eenheidsworst



c. EU belangen?
• Hulp ter ondersteuning van EU-agenda’s: veiligheid, migratie, 

handel en investeringen, energie (grondstoffen)...



Bv. Securitisering: hulp voor migratiebeperking
om onze ‘veiligheid’ te garanderen



Bv. Financialisering: hulp als hefboom voor private investeerders

Blending (sinds 2007) → EFSD (2017) → EFSD+ (2021)



Dus

• Hulp helpt EU-belangen (veiligheid, migratie, handel, investeringen, 
energie)

• Maar: 

• Is dat dan nog ontwikkelingsbeleid? 

• En gaat ontwikkelingsbeleid niet onvermijdelijk samen met 
Europese agenda’s?



3. Is ontwikkelingsbeleid
nodig? 



Twee verhalen

• Ontwikkelingsbeleid is goed 
en nodig

• Maar we maken nog fouten

• Dus moeten we het verder 
verbeteren en verfijnen

• Ontwikkelingsbeleid is slecht en 
verspilling

• Want het geld gaat naar corrupte 
NGOs en dictators

• Dus we zouden beter de markt 
laten spelen (vrijhandel, 
kapitaalmarkten)



Derde verhaal: 
onderdeel neokoloniaal systeem

• Ontwikkelingsbeleid is onderdeel van 
een neokoloniaal systeem

• Zelfs al is het vaak goed bedoeld

• Dus we moeten dit doorzien en dat
systeem zelf veranderen



Wat is dat neokoloniaal systeem?

Economisch

• Uitbuiting
• Afhankelijkheid
• Oligopolies

Mentaal

• Wij-zij
• Superioriteit
• Racisme

Ontwikkelingsbeleid?

1. Verandert dit systeem niet
2. Legitimeert het systeem verder, want ’we doen toch goed’





Woord ‘ontwikkeling’ is deel
van het probleem

• Eurocentrische, lineaire visie op ontwikkeling via economische 
groei

• Alternatieve ‘post-ontwikkeling’ visies op het 'goeie leven'

• Circulaire economie, agaciro, buen vivir, conviviality, 
degrowth, eco-feminisme, milieurechtvaardigheid, doughnut 
economie, ubuntu, zapatista, autonomie....



‘EU’ is altijd al deel van het probleem

• ‘Maagdelijke geboorte’ mythe van EEG (1957)

• Neo-kolonialisme was belangrijke drijfveer
achter oprichting EEG 
• Koloniale erfenis veilig stellen

• Frans-Belgische kosten naar Europa over te hevelen



“Europe’s mission in Africa is 
to bring light to this the 
darkest of continents. As long 
as the black race is unable to 
develop and civilize its part of 
the earth, the white race 
must do it. … Europe is 
Eurafrica’s head, Africa its 
body.” 
(Coudenhove-Kalergi 1929)



Economische Partnerschapsakkoorden (EPA’s)



Wat is dat neokoloniaal systeem?

Economisch

• Uitbuiting
• Afhankelijkheid
• Oligopolies

Mentaal

• Wij-zij
• Superioriteit
• Racisme

Ontwikkelingsbeleid?

1. Verandert dit systeem niet
2. Legitimeert het systeem verder, want ’we doen toch goed’

systeem-
hervorming

Mondiale 
rechtvaardigheid



4. Ontwikkelingsbeleid versus 
systeemhervorming



Bv. Covid-19 en Afrika

Ontwikkelingsbeleid

Vaccins doneren

Systeem

• WTO (TRIPS) patentregels; 
‘waiver’ is complex en Europa 
kan blokkeren

• Macht Big Pharma

Systeemhervorming

Aanpassing WTO/TRIPS verdragen en 
vrijhandelsakkoorden; meer sturing 

overheden in farma industrie



Bv. ownership principe

Ontwikkelingsbeleid

• We volgen de nationale 
ontwikkelingsstrategieën van 
onze partnerlanden

• En staan hen bij met het 
schrijven ervan

Systeem

Wereldbank stemsysteem: 
nauwelijks inspraak Globale 
Zuiden

Systeemhervorming

Aanpassing stemregels Wereldbank; 
afschaffing veto VS en Europese 

landen



Bv. melk

Ontwikkelingsbeleid

Landbouwprojecten ter 
bevordering zuivelproductie 

Systeem

• Europese subsidies

• Vrije markt (EPA’s) 

• Dumping van Europees
melkpoeder in West-Afrika 
(verarmd met palmolie uit
Maleisië)

Systeemhervorming

Beleidsautonomie garanderen in 
handelsakkoorden; sociale en ecologische

grenzen aan internationale handel; 
internationale grondstoffenakkoorden; lokale
en regionale economieën; belastingontwijking

van onze multinationals tegengaan (bv 
belastingparadijzen)



Bv. klimaat

Ontwikkelingsbeleid

• Mitigatie klimaatimpact

• Bomen planten

• Bosbehoud initiatieven

Systeem

• Handelsverdragen, bv. EU-
Mercosur akkoord: bevordert 
ontbossing, schending inheemse 
rechten, vleesconsumptie

• Koolstofkolonisatie

Systeemhervorming

Ernstig klimaatbeleid; statuut
klimaatvluchtelingen



Bv. ‘wegwerpmensen’

Ontwikkelingsbeleid

Projecten voor onderwijs en 
gezondheid; lokale economie

Systeem

• Globalisering: uitbuiting (bv. 
kleding, cacao, mineralen) voor 
winsten van onze multinationals 
en (spot)goedkope prijzen 

Systeemhervorming

Aanpassing internationaal economisch 
recht (WTO); afdwingbare zorgplicht 

voor bedrijven



Hoopvolle signalen
(Klimaat)jongeren

Dekolonisering en Black Lives Matter



Toename protest tegen EU-Mercosur handelsakkoord

Groeiende Afrikaanse assertiviteit



Geen Europees Commissaris voor
‘Ontwikkeling’ meer

Steeds meer pleidooien voor 
duurzame handel

EU-wetgeving over 
zorgplicht MNO’s in de maak



‘t Es nog al nie na 
de wuppe



Wat kunnen wij doen?

• Ons informeren

• NGOs steunen die sensibiliseren en lobbyen

• Zelf betogen, petities tekenen (bv. Europees
Burgerinitiatief over vaccins)

• Ethisch aankopen (fair trade; veggie; 
beleggen)

• Dekoloniale stadswandeling (Brussel)

• Open houding in debatten over diversiteit, 
racisme en dekolonisatie

• ...



Danku! 
Vragen?

Jan.Orbie@UGent.be
@janorbie
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Wat meer uitgeschreven

• Over ontwikkelingshulp versus systeemhervorming: 
https://www.sampol.be/2020/08/weg-met-ontwikkelingshulp

• Over de SDGs versus handelsbeleid: 
https://www.globalstudies.ugent.be/who-wants-some-more-old-
wine-in-new-bottles/2/

• Over de Europese handelscommissaris: 
https://www.mo.be/opinie/schaf-de-europese-commissaris-voor-
ontwikkeling-af

• Over hervorming naar een meer fair handelsbeleid: 
https://www.weltohnehunger.org/full-article/EU-tradeAgenda.html

https://www.sampol.be/2020/08/weg-met-ontwikkelingshulp
https://www.globalstudies.ugent.be/who-wants-some-more-old-wine-in-new-bottles/2/
https://www.mo.be/opinie/schaf-de-europese-commissaris-voor-ontwikkeling-af
https://www.weltohnehunger.org/full-article/EU-tradeAgenda.html

