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WEBINAR: HET EUROPEES ONTWIKKELINGSBELEID 
 
Jan Orbie, Universiteit Gent 
 
Dit is de schriftelijke weergave van een webinar voor Europe Direct, Provincie West-
Vlaanderen, 30 maart 2021. De tekst is licht geredigeerd en de meest flauwe grapjes zijn er 
uit gehaald. Veel dank aan Tinus Sioen voor de transcriptie. De slides en video zijn 
toegankelijk op http://www.west-vlaanderen.be/Europe-Direct onder de rubriek ‘herbekijken’.  
 
 
Inleiding 
 
We gaan het vanavond over twee dingen hebben. Ten eerste wat achtergrondinformatie: wat 
is dat het Europees ontwikkelingsbeleid en waarom is dat belangrijk? Ten tweede zullen we 
enkele fundamentele vragen beantwoorden: (1) Moet de Europese Unie zich bezighouden 
meeet ontwikkelingsbeleid een waarom (niet)?; (2) is ontwikkelingsbeleid überhaupt een goed 
idee, is dat wel nodig?; een (3) indien niet, wat zou er dan in de plaats komen en wat moet de 
EU dan wel doen? 
 
Je voelt al meteen dat dit kritische vragen zijn, dus fasten your seatbelts. Om meteen met de 
deur in huis te vallen: we gaan het klassieke verhaaltje over ontwikkelingsbeleid van de EU 
doorprikken. Moest men mij vijf jaar geleden gevraagd hebben om een lezing te geven over 
dit thema, dan zou ook ik dit verhaaltje grotendeels gebracht hebben. Het luidt als volgt: 
enerzijds doet de EU veel zaken goed, anderzijds zijn er nog dingen die minder goed verlopen, 
dus we moeten het ontwikkelingsbeleid verbeteren en verder verfijnen. Intussen, na veel 
onderzoek en nadenken, zijn we tot de conclusie gekomen dat dit een fabeltje is. We verwijzen 
dit narratief dus naar de vuilnisbelt. 
 
Belang van EU-ontwikkelingsbeleid 
 
Maar voordat we kunnen nadenken over zulke fundamentele vragen, is het belangrijk om wat 
achtergrondinformatie te voorzien. Over EU-ontwikkelingsbeleid worden niet zoveel lezingen 
of debatten gehouden, in tegenstellnig tot bijvoorbeeld Europees milieubeleid, sociaal beleid, 
de eurocrisis, Brexit en buitenlands beleid van de EU. Toch is het een zeer belangrijk 
beleidsdomein van de EU om tenminste drie redenen.  
 
Ten eerste, om historische redenen. Het bestaat al sinds de jaren 1950 en is daarmee één 
van de oudste thema’s waarmee de EU (vroeger EEG) zich bezighoudt. Al in 1950 duidde de 
Monnet-Schuman ‘ontwikkeling van het Afrikaanse continent’ als een ‘essentiële taak’ van 
Europa. In het Verdrag van Rome in 1957 werd er een apart deel aan gewijd. Hier verschijnen 
al de twee pijlers die centraal staan in het Europees ontwikkelingsbeleid tot op vandaag. Eén 
pijler is (financiële) hulp, de andere is handel. De EU is deze twee op verschillende manieren 
blijven combineren doorheen de jaren. Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) is recent 
geëvolueerd naar de Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument 
(NDICI). Wat handel betreft, passeerden de Yaoundé, Lomé en Cotonou akkoorden de revue, 
vandaag hebben we de Europese Partnerschapsakkoorden (EPA’s). 
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Ten tweede omwille van soft power. Het ontwikkelingsbeleid is enorm belangrijk voor de 
Europese buitenlandse politiek en het imago van de EU in de wereld. Er is (nog) geen 
Europees leger en op vlak van buitenlands beleid hebben de Europese instellingen relatief 
weinig macht, dus men probeert een geloofwaardige internationale actor te zijn en invloed uit 
te oefenen via soft power, via onder meer het ontwikkelingsbeleid. De EU probeert zich te 
profileren als weldoener en civiele macht, dit zogezegd in tegenstelling tot de VS en China die 
minder normatief zouden zijn. De vraag is natuurijk of dit wel degelijk het geval en of de EU 
door andere landen wel zo gepercipieerd wordt? In veel Afrikaanse en Aziatische landen leeft 
de koloniale geschiedenis wel degelijk nog door in de manier waarop men naar Europa kijkt. 
In de context van Covid-19, komt China ook nog sterker opzetten als alternatieve macht en 
komt misschien wel geloofwaardiger over dan de EU als het aankomt op het aanpakken van 
de huidige gezondheidscrisis en de covid-diplomatie.  
 
Een derde reden waarom het ontwikkelingsbeleid onze aandacht verdient, is van budgettaire 
aard. Het gaat om enorm veel geld. Europa is wereldwijd de grootste donor op het vlak van 
ontwikkeling. De EU laat ook geen moment onbenut om hiermee uit te pakken. Hier moeten 
we echter bij vertellen dat ‘Europa’ in deze context slaat op de 27 lidstaten plus de EU als 
aparte donor. Het belangrijkste instrument van de EU is vandaag dus het NDICI, dat normaal 
gezien binnenkort goedgekeurd zal worden en ongeveer 80 miljard euro zal inhouden voor 
ontwikkelingshulp over een periode van 7 jaar (2021-2027). Ook hierbij moeten we enkele 
kanttekeningen maken. De Unie voert het ontwikkelingsbeleid niet zelf uit. Het zijn 
internationale organisaties (bvb. Unicef, de Wereldbank), NGO’s (bvb. Oxfam) en 
agentschappen (bvb. Enabel) die implementeren. Verder legt de EU enorm veel nadruk op de 
bedragen die ze uitgeeft aan ontwikkeling, dat ze de grootste donor is enz, maar het is niet 
altijd even duidelijk waar al dat geld nu precies voor dient en waar het allemaal naartoe gaat. 
De EU wordt dan ook soms ‘een bodybuilder’ genoemd: veel aandacht voor het uiterlijk, 
zichzelf altijd etalerend en in de spiegel kijkend, maar veel minder helder over wat ze daar 
precies mee wil realiseren. 
 
Doelstellingen van EU-ontwikkelingsbeleid 
 
In die context kunnen we het nog kort hebben over de officiële doelstellingen van het Europees 
ontwikkelingsbeleid. Dat zijn er in essentie twee, met name armoedebestrijding en duurzame 
ontwikkeling. Ten eerste wil de EU focussen op de armste mensen en de armste landen, de 
zogenaamde minst ontwikkelde landen (MOL’s). Ten tweede wil ze duurzaamheid promoten 
via de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDSs) die gaan over allerlei zaken zoals 
onderwijs, gezondheid, infrastructuur, etc.  
 
Deze doelstellingen wil men op opnieuw via twee verschillende manieren bereiken. Om te 
beginnen is de EU een ‘donor’ op zich. Het is een aparte ontwikkelingsactor naast de 27 
lidstaten (en bovenop de regio’s, steden, provincies, etc die ook hun ontwikkelingsbeleid 
hebben). Daarnaast spelen de Europese instellingen ook de rol van ‘coördinator’. Men wil niet 
alleen het 28e ontwikkelingsbeleid uitmaken, maar ook de overige lidstaten wat op dezelfde 
lijn krijgen. Men probeert de procedures gelijk te trekken en de landen en sectoren die hulp 
ontvangen wat meer evenredig te verdelen. Traditioneel zijn er landen die veel krijgen (aid 
darling bvb. Tanzania), wanneer het gaat over een relatief stabiel land dat ogenschijnlijk 
vooruitgang boekt, terwijl anderen veel minder ontvangen (aid orphans, bvb. Niger of Soedan). 
Dit was ook het grote project van Louis Michel als Europees Commissaris voor Ontwikkeling 
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tussen 2004-2009: ondanks het feit dat lidstaten nogal staan op hun soevereiniteit, wou hij de 
verschillende ontwikkelingsbeleiden toch zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. 
Tegenwoordig heeft men het over ‘Team Europe’. 
 
Is een EU-ontwikkelingsbeleid nodig? 
 
We weten nu dat het ontwikkeling een belangrijk beleidsdomein is; dat er veel geld mee 
gemoeid is, dat het al lang bestaat, etc. De vraag die nu opkomt is: moet de Europese Unie 
zich daar mee bezig houden? Is de EU de beste plek om aan ontwikkelingsbeleid te doen? Ik 
bespreek die vraag ieder jaar met mijn studenten en het blijkt niet zo evident om goeie redenen 
te vinden waarom de EU hier zo actief zou moeten zijn. Hier zullen we alvast drie redenen 
bespreken. Ten eerste hoor je vaak het argument dat de EU veel expertise terzake heeft, 
maar eigenlijk is dit niet zozeer het geval. Er zijn lidstaten, internationale organisatie en NGO’s 
met minstens evenveel, zo niet meer, expertise als het aankomt op het ontwikkelingsbeleid. 
De EU heeft bovendien nog steeds de reputatie van redelijk bureaucratisch te zijn, zeker 
wanneer het gaat over budgetten, en is inhoudelijk vaak niet zo vernieuwend als andere 
donoren. 
 
Ten tweede is er de coördinatie-kwestie. In principe zou de EU hier goed in moeten zijn: de 
lidstaten op elkaar afstemmen en overlap, fragmentatie en duplicatie vermijden. Op het terrein 
blijkt dit echter zeer moeilijk. Men spreekt dan ook soms over coordination fatigue. Er zijn de 
voorbije jaren veel pogingen tot coördinatie gedaan, bijvoorbeeld plannen rond Joint 
Programming, maar opnieuw verloopt dit zeer moeizaam. Het is vaak meer opportuun om het 
op een hoger niveau aan te pakken (bvb. de VN) of het tussen een beperkt aantal lidstaten te 
organiseren (bvb. zoals het onderwijsproject in Palestina dat wij onderzocht hebben en waaruit 
België zich weliswaar teruggetrokken heeft). Wellicht zijn verschillende ontwikkelingsbeleiden 
ook beter dan een soort eenheidsworst. Het is helemaal niet duidelijk of en wanneer 
ontwikkelingssbeleid al dan niet werkt. Als je dan toch aan ontwikkelingsbeleid wil doen, dan 
is het wellicht beter om te experimenteren en te ontdekken wat precies werkt en wat niet.  
 
De derde mogelijke reden pro EU-ontwikkelingsbeleid heeft te maken met 
belangenbehartiging. Het gaat dan over hulp ter ondersteuning van Europese belangen 
inzake handel, economie, veiligheid, migratie, energie etc. Uit de cijfers blijkt dat dit 
ontwikkelingsgeld wel degelijk onderdeel uitmaakt van (en ondergeschikt wordt aan) andere 
agenda’s. Turkije ontvangt bijvoorbeeld veruit het meeste EU-ontwikkelingsgeld, ook al is dit 
eigenlijk geen arm land dat trouwens zelf als ontwikkelingsdonor optreedt. Dit heeft te maken 
met de geo-strategische rol van Turkije en de (dubieuze) rol die het speelt in het migratiebeleid 
van Europa. Andere topontvangers zijn bijvoorbeeld Servië, Syrië, Marokko, Egypte. Ook dit 
zijn landen die geopolitiek en strategisch zeer belangrijk zijn voor de EU. De MOL’s waarover 
we eerder spraken, ontvangen slechts een kwart van al het Europese ontwikkelingsgeld. Het 
zijn dus niet zozeer de armste landen die de meeste financiële steun krijgen. 
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Wat betreft ontwikkelingshulp zien we al enkele jaren een proces van ‘securitisering’, wat 
betekent dat het steeds meer deel wordt van de Europese veiligheidsagenda. Ook migratie 
wordt hierbij betrokken. De EU heeft onder meer het Emergency Trust Fund for Africa 
opgericht. Miljoenen euro’s kwamen vrij om de grondoorzaken van migratie aan te pakken. In 
de praktijk gaat het echter ook over steun voor landen om aan grensbewaking te doen en om 
technologische middelen en trainingen te voorzien om migranten tegen te houden. Ook in dit 
geval zijn het niet zozeer de armere landen die geld ontvangen, maar gaat het telkens over 
cruciale schakels in de migratieroutes en landen zoals Egypte en Libië. Volgens bepaalde 
berekeningen gaat 28 % van het Migratie Trust Fund naar migratiemanagement en niet zozeer 
naar ontwikkeling. 
 
Er is ook een link met de investeringsbelangen van de EU en de trend van ‘financialisering’. 
Deze term wordt gebruikt voor het proces waarbij steeds meer zaken onderdeel worden van 
speculatie, beurzen en private, korte termijn investeringen. We zien deze ontwikkeling overal 
in onze samenleving, maar dus ook in het ontwikkelingsbeleid. Specifiek gaat het bijvoorbeeld 
over blending. Dit houdt in dat er private investeringen gesteund worden (leveraging) met 
ontwikkelingsgeld. Sinds 2007 richtte de EU verschillende blending mechanissme op, die ini 
2017 gefuseerd zijn in het European Fund for Sustainable Development (EFSD), dat nu 
opnieuuw hervormed wordt tot het EFSD+. Rode draad is dat al deze constructies helpen 
private investeerders steeds meer te ondersteunen en de rol van financiële markten te 
vergroten. 
 
Het Europees ontwikkelingsbeleid behartigt dus vaak de belangen van de EU. Maar hebben 
we dan nog te maken met ontwikkelingsbeleid? Is het dan niet eerlijker om het te benoemen 
zoals het is en te spreken over buitenlands, investerings- of migratiebeleid? Dit brengt ons tot 
de meest fundamentele vraag: is een ‘echt’ ontwikkelingsbeleid wel nodig en mogelijk? 
Vandaag de dag rijzen er steeds meer kritische stemmen die dit in vraag stellen. 
 
Wat is het probleem met ontwikkelingsbeleid? 
 
Hier zijn er typisch twee verhalen. Het eerste, klassieke, verhaal stelt, zoals vermeld, dat 
ontwikkelingsbeleid goed en nodig is. We moeten enkel wat fouten vermijden en alles wat 
verfijnen. De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn de laatste poging om dit narratief 
in stand te houden en om het warm water nog eens opnieuw uit te vinden. Daartegenover 
staat een tweede verhaal. Dit beschouwt ontwikkelingshulp als iets slechts en corrupts. Het is 
een verspilling van middelen. We hebben genoeg eigen problemen en de problemen in het 
Globale Zuiden zijn voornamelijk de schuld van dictators ter plekke. Het is ook in hun zakken 
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dat ontwikkelingsgeld terechtkomt. De oplossing bestaat erin om de markt vrij te laten spelen. 
Overheden moeten zich daar niet mee bemoeien.  
 
Maar er valt een derde verhaal te vertellen dat veel beter aansluit bij de huidige realiteit. 
Volgens dit discours is ontwikkelingshulp tot op de dag van vandaag, ondanks alle goede 
intenties, deel van een (neo)koloniaal systeem.  
 
Niettegenstaande de formele dekolonisatie en onafhankelijkheid van landen uit het Globale 
Zuiden, blijft dit systeem doorwerken. De blijvende relevantie van het (neo)koloniale systeem 
is iets wat de twee andere verhalen negeren of minimaliseren. Wat is dat ‘systeem’ dan 
precies? Simpel samengevat bestaat het twee pijlers: een economische en een mentale. De 
economische structuren van het kolonialisme, gebaseerd op uitbuiting, bestaan in feite nog. 
‘Zij’ zorgen voor grondstoffen en goedkope arbeid, ‘wij’ leveren de afgewerkte producten. 
Landen blijven afhankelijk van het Globale Noorden, bijvoorbeeld door hun schuldenlast. 
Westerse oligopolies met enorm veel macht houden hen gevangen – zie bijvoorbeeld vandaag 
de farma-industrie. Daarnaast is er de mentale dimensie. Die gaat over wat er tussen onze 
oren zit, over de manier waarop wij denken. Heel snel vervalt het ontwikkelingsdiscours in een 
wij-zij opdeling die niet onschuldig is. ‘Wij’ weten het beter en staan verder wat ontwikkeling 
betreft. ‘Wij’ zijn het model en zullen de rest van de wereld tonen hoe het moet. Dit 
superioriteitsgevoel kan neigen naar racisme. Ook op deze manier leeft het koloniale nog 
door.  
 

 
 
Ontwikkelingsbeleid verandert niets aan deze pijlers. Sterker nog, het legitimeert deze 
structuren, onder meer door te stellen dat we toch goed doen en dus goed bezig zijn. Mijn 
voormalige collega Olivia Rutazibwa verwoordt dit zeer krachtig, onder meer in de podcast 
‘Zwijgen Is Geen Optie’. Zij maakt bijvoorbeeld de vergelijking met de missies uit de tijden van 
het kolonialisme. Ook deze gingen gepaard met goede bedoelingen, wat het moeilijk maakte 
om hier specifiek kritiek op te geven. Ze gaven het koloniale systeem, waar ze wel degelijk 
deel van uitmaakten, een menselijk gezicht, en legitimeerden het hiermee.  
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In die zin stellen meer en meer onderzoekers zich vragen bij het gebruik van het woord 
‘ontwikkeling’ zelf. Eigenlijk is dit al problematisch. Stel je voor dat we het concept 
‘ontwikkelingsmensen’ zouden gebruiken om het te hebben over daklozen of mensen in 
armoede. Je voelt meteen aan dat er iets scheef zit in dit denken. Met ontwikkeling bedoelen 
we doorgaans het bereiken van een bepaald economisch niveau. Meer bepaald, ons niveau, 
en de manier waarop wij dat bereikt hebben. De ecologische grenzen aan blijvende 
economische groei zijn één ding, maar de groei-obsessie verbergt dat er ook andere visies op 
het ‘goeie leven’ zijn. Post-ontwikkelingsdenkers hebben het dan overeen ‘pluriversum’ van 
alternatieve ideeën zoals bijvoorbeeld over buen vivir, ubuntu, agacir, degrowth, etc. 
 
Terugkerend op het thema van deze lezing, kunnen we stellen dat ook de EU deel is van dit 
systeem. Lezen we boeken over het ontstaan van de Europese Economische Gemeenschap 
(de EEG), dan komen we steeds dezelfde argumenten tegen. De EEG was het antwoord op 
een periode van oorlog en heeft voor vrede gezorgd. Het kolonialisme is iets uit het verleden 
van de lidstaten en Europa heeft daar niets mee te maken. Dit is de ‘maagdelijke geboorte’ 
mythe van de EEG. Ook dit wordt tegenwoordig in vraag gesteld. Verschillende onderzoekers 
stellen dat de EEG niet zozeer is ontstaan als reactie op de Tweede Wereldoorlog, maar ten 
gevolge van de Europese rijken die uiteenvielen en koloniale oorlogen aan het verliezen 
waren. Men moest andere manieren vinden om hun invloed terug te winnen en hun macht te 
behouden. Frankrijk en België konden op deze manier ook de kosten die gepaard gingen met 
de dekolonisatie overhevelen naar een hoger, Europees niveau. Een ander element dat weinig 
ter sprake komt, is de racistische toon bij sommigen van de eerste pro-Europese, 
federalistische denkers. Coudenhove-Kalergi, bijvoorbeeld, schreef: ““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.” Belangrijk is dat Coudenhove-Kalergi beschouwd wordt als een held 
van het Europese federalisme. De neokoloniale dimensie van het Europese project werd 
nochtans eerder al onderzocht, bijvoorbeeld door Johan Galtung in de jaren 1970. Galtungs 
analyse biedt nog altijd een goeie verklaring voor de EPA’s.  
 
Ontwikkelingsbeleid versus systeemhervorming 
 
Als het (neo)koloniale systeem het probleem is, dan moeten oplossingen focussen op 
aanpassingen aan dit systeem zelf. Als ontwikkelingshulp een onderdeel is van dit systeem, 
dan zal het nooit voor de nodige hervormingen of mondiale rechtvaardigheid kunnen zorgen. 
Ontwikkelingshulp is meer een deel van het probleem dan van de oplossing. Dat is in essentie 
de uitdaging voor wie bezorgd is om mondiale solidariteit.  
 
Hoe zou een ander en beter systeem er dan wel uitzien? Afsluitend geven we hier kort enkele 
voorbeelden en reflecties.  
 
De meest actuele casus is natuurlijk de Covid-19 crisis. De eerste reflex van nationale 
overheden en ‘Team Europe’ is om massaal vaccins te doneren aan bijvoorbeeld Afrikaanse 
landen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit recente initiatieven van onze minister voor ontwikkeling 
Meryame Kitir en de Europese Commissaris Jutta Urpilainen. Meer structurele en systemische 
hervormingen zouden er echter voor zorgen dat de WTO-regels omtrent patenten (het TRIPS 
verdrag), die het nu moeilijk of onmogelijk maken voor landen uit het Globale Zuiden om 
generische versies van verschillende medicijnen te produceren, aangepakt worden. Deze 
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regels en de invloed van de farmaceutische industrie verhinderen momenteel dat 
levensbelangrijke medicijnen, vaak ontwikkeld met overheidssteun, voor iedereen vrij 
beschikbaar zijn. De EU en ook België staan op de rem om iets aan te veranderen aan deze 
regels. Vaccins weggeven verandert niets aan dit systeem, en legitimeert het zelfs verder, 
want het lijkt alsof we goed bezig zijn.  
 
Een tweede voorbeeld betreft het principe van ownership. De zogenaamde partnerlanden, zij 
die de ontwikkelingssteun ontvangen, mogen zeggen wat ze belangrijk vinden en hun eigen 
strategie uitwerken. ‘Wij’ beloven vervolgens om hun strategie te volgen. Uit ons onderzoek 
onder meer in Niger en de Democratische Republiek Congo blijkt echter dat overheden en de 
EU mee gaan schrijven aan die strategieën en deze dan voorleggen. Soms worden ook 
mensen aangesteld in de ministeries ter plekke met overheids- of Europees geld. Stel je voor 
dat de Chinese overheid bij ons salarissen zou betalen van mensen in onze ministeries en 
mee onze beleidsdocumenten zou schrijven – we zouden dit waarschijnlijk niet legitiem 
vinden. Wat zou echt ownership dan inhouden? Als we dit echt principieel willen volgen, dan 
moeten bijvoorbeeld de stemregels in de Wereldbank, waar bepaald wordt er met 
ontwikkelingsgeld gebeurt, aangepast worden. Volgens de huidige stemverdeling hebben de 
VS ongeveer 15% van de stemmen, en daarmee een veto voor belangrijke beslissingen. Een 
groep van 10 landen waar België ook deel van uitmaakt, heeft 4,82 procent van de stemmen. 
Een derde groep bestaande uit Botswana, Burundi, Eritrea, Swaziland, Ethiopië, Gambia, 
Kenia, Lesotho, Liberia, Malawi, Mozambique, Namibië, Ruanda, de Seychellen, Sierra 
Leone, Somalië, Zuid-Soedan, Soedan, Tanzania, Oeganda, Zambia en Zimbabwe 
daarentegen beschikt maar over 1,9 procent van de stemmen. De democratisering van de 
Wereldbank zou dus een volgende hervorming van het systeem kunnen zijn waarbij we 
historisch gegroeide machtsverhoudingen en privileges herverdelen. 
 
Ten derde zijn er bijvoorbeeld projecten die lokale zuivelproductie in het Globale Zuiden 
promoten. Tegelijkertijd heb je het systeem met Europese landbouwsubsidies en het 
vrijhandelssysteem van de EPA’s. Het resultaat van dit samenspel is dat Europa onder meer 
‘verarmd’ melkpoeder gaat dumpen in bijvoorbeeld West-Afrika. ‘We’ halen er de rijkere vetten 
eerst zelf uit, vervangen het met minderwaardige palmolie uit Azië (wat daar ook weer 
ontbossing met zich meebrengt) en brengen het dan massaal op de Afrikaanse markten. 
Lokale producenten worden weggeconcurreerd en doen ons eigen ontwikkelingsbeleid teniet. 
Serieuze en systemissche hervormingen in dit opzicht zouden lokale en regionale 
beleidsautonomie garanderen in economische verdragen, sociale en ecologische grenzen 
stellen aan internationale handel, internationale grondstoffenakkoorden mogelijk maken en 
stimuleeren voor hogere en meer stabiele prijzen, lokale en regionale economieën promoten,  
ook belastingontwijking door Westerse multinationals tegengaan en belastinigparadijzen 
aanpakken, etc. 
 
Iets gelijkaardigs geldt voor de klimaatproblematiek. De EU kan dan wel bomen planten en 
bosbehoud initiatieven lanceren, maar tegelijkertijd sloot het een akkoord met de Mercosur-
landen dat gepaard zou gaan met ontbossing en schending van de rechten van arbeiders en 
inheemse volkeren. Het zou verder voornamelijk de vleesindustrie promoten, wat ook niet de 
meest gezonde of duurzame sector is, naast bezorgdheden rond dierenwelzijn. Het EU-
Mercosur handelsakkoord zou soja-productie op ontbost terrein stimuleren. Deze soja zou 
vervolgens naar hier geïmporteerd worden als veevoeder, waarna de gevoede varkens 
opnieuw geëxporteerd worden naar bijvoorbeeld Korea of Ghana. Het zijn dergelijke 
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handelsakkoorden die het huidige systeem uitmaken en die aangepakt moeten worden. 
Ontwikkelingsbeleid en andere mooie projectjes veranderen hier in essentie niets aan – 
opnieuw, ze riskeren zelfs de indruk te bevestigen dat we wel goed bezig zijn. Een 
systemische aanpak houdt in dat we een ernstig klimaatbeleid voeren, ‘koolstofkolonisatie’ 
tegengaan, en ons open stellen voor klimaatvluchtelingen, etc.  
 
Ten slotte is er het probleem van ‘wegwerpmensen’. Er zijn veel landen waar mensen 
simpelweg onderling inwisselbare arbeiders zijn. Denk aan de textielsector in Bangladesh, de 
cacao-industrie in West-Afrika of de mijnen in Congo. Alles zit zo in elkaar dat bedrijven de 
goedkoopste plek zoeken waar mensen en natuur maximaal uitgebuit kunnen worden om de 
grootst mogelijke winst voor de producent en laagst mogelijke prijs voor de consument te 
genereren. Voor ‘ons’ hier is dit voordelig, maar de menselijke en ecologische kost elders is 
immens. Ook hier zijn regels nodig om het systeem te hervormen. Het gaat dus niet om het 
bestraffene van derde landen en hun (al dan niet corrupte) leiders, maar wel om de 
verantwoordelijkheid van onze multinationals, importeurs etc. Het gaat dan om nieuwe regels 
in internationale economiche verdragen en nationale of Europese wetgeving die streng 
genoeg is en ook afdwingbaar. 
 
T’es nog ol nie na de wupe 
 
Maar zoals een West-Vlaamse uitdrukking het stelt : t’es nog ol nie na de wupe. Afsluitend 
kunnen we een paar  hoopvolle signalen uitlichten. We zien een generatie van mondige 
jongeren die zeer bewust is over allerlei vormen van onderdrukking, op straat komen en (zoals 
de klimaatjongeren) system change vragen. Ik zie ook bij mijn studenten meer gevoeligheid 
voor diverse vormen van onrechtvaardigheid en ook meer mondigheid daarover, vergeleken 
bij 5-10 jaar geleden. Ook komt de discussie omtrent dekolonisering her en der op, onder 
meer in de context van Black Lives Matter. Het besef groeit dat ook de mentale structuren 
doorbroken moeten worden.  
 
Afrikaanse landen en politici stellen zich ook veel assertiever op dan vroeger. Toen de 
Commissievoorzitter bij het begin van haar termijn de Afrikaanse Unie bezocht in Addis Abeba 
(Ethiopië), lieten Afrikaanse leiders weten  dat men hen de les niet meer hoefde te lezen: “We 
appreciate your interest, but we can solve our own problems, thanks”. Dit heeft ook te maken 
met de financiële en Covid-19 crisis in Europa. De EU verliest wat aan geloofwaardigheid op 
een moment dat China sterk op komt zetten. Er komt ook meer protest tegen 
handelsakkoorden (bvb. Mercosur) en dit al lang niet enkel uit radicale hoek, maar zelfs door 
meer mainstream politici. Binnen de EU spreken we niet langer over de Commissaris voor 
Ontwikkeling, maar wel over de Commissaris voor Internationale Partnerschappen. Verder is 
er het voornemen van huidig Europees Commissaris voor Justitie, Didier Reynders, om 
Europese wetgeving te maken rond ‘zorgplicht’ of due diligence voor Europese bedrijven en 
hun mogelijke betrokkenheid bij schendingen van mensenrechten. Individueel kunnen we 
minder doen. Deze systemische hervormingen zijn complexe, lange termijn projecten. Toch 
zijn er altijd zaken die mogelijk zijn, zoals je goed en kritisch informeren, in debat gaan, mee 
te doen aan betogingen (zie bv. EU-Mercosur) of aan petities (zie bv. het Europees 
burgerinitiatief rond covid-vaccins), om fair trade te consumeren (ook bijvoorbeeld veggie 
voeding, en ethisch beleggen), NGO’s te steunen die focussen op lobbywerk en die 
systeemfouten documenteren en aanklagen, zaken zoals dekoloniale stadswandelingen in 
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bijvoorbeeld Brussel, initiatieven rond racisme en dekolonisering in je gemeente of werkplek, 
en algemeen een open houdinig in dit soort debatten.  
 
 
 
Q&A 
 
Zou het initiatief van de Europese Commissie over zorgplicht (due diligence) wel een 
voorbeeld zijn van systeemhervorming? 
 
Potentieel is dit een stap in de goeie richting. Reynders gaat een voorstel doen later dit jaar, 
daarna moet het nog goedgekeurd worden door de Raad en het Parlement. Veel zal afhangen 
van hoe ambitieus het uiteindelijk wordt: welke bedrijven komen in aanmerking, hoe concreet 
en uitgebreid zijn de verplichtingen, hoe werkt de (juridische) afdwinging, etc. Doordat het 
enkel gaat om een procesverbintenis en niet om een resultaatverbintenis, waarbij 
internationale handelsregels op zich niet veranderen, kan je het niet zien als een aanzienlijke 
systeemverandering. Maar positief zou zijn dat de verantwoordelijkheid komt te liggen bij onze 
bedrijven die profiteren van mistoestanden in het Globale Zuiden. In het kader van het 
ontwikkelingsbeleid wordt er vaak op de schuld en de verantwoordelijkheid van de ander 
gewezen. Het is een belangrijke case om op te volgen.  
 
Wat doet Europa rond fairtrade? 
 
Eigenlijk vrij weinig. Europa hanteert een hands off approach. Dit houdt in dat men fairtrade 
beschouwt als een zaak voor bedrijven en consumenten. Bedrijven moeten zelf beslissen hoe 
ze willen produceren, consumenten kiezen zelf wat ze kopen. Op deze manier krijg je wel een 
complexe markt van labels en certificaten waarin een kat zijn jongen niet in terugvindt. Een 
meer actieve rol van de EU zou hier waarschijnlijk voordelig zijn, maar veranderingen zijn 
moeizaam. Wat de EU ondertussen wel toelaat, is dat overheden (nationale overheden, maar 
ook provincies en steden bijvoorbeeld) mogen discrimineren op fairtrade criteria in hun 
aanbestedingen. Stad Gent heeft hierin al wat ervaring. Hier zijn nog veel mogelijkheden voor 
concrete vooruitgang door onder meer lokale besturen.   
 
Kan ontwikkelingsbeleid vervangen worden door internationale samenwerking? 
 
Dit is wat we al veertig of vijftig jaar zeggen. Hetzelfde geldt voor ‘solidariteit’, maar in feite 
bedoelen we steeds hetzelfde. Het gaat om goed bedoelde pogingen, maar het blijven andere 
vlaggen voor dezelfde lading. Het kern van het probleem is dat we met een duidelijke, 
historisch gegroeide hiërarchie en dus machtsongelijkheid te maken hebben. Je kan proberen 
dit te verbergen onder de noemer ‘samenwerking’, maar het betreft steeds een ongelijke 
relatie tussen twee partijen en dus kan je het geen echte samenwerking noemen. De oplossing 
is het systeem zo te hervormen dat wij een deel van onze privileges verliezen om de macht 
eerlijker te verdelen. 
 
Is het niet zo dat de EU veel beter bezig is dan China op het vlak van ontwikkelingsbeleid?  
 
In zeker zin klopt dit wel, maar vooral interessant is hoe China Europa een spiegel voorhoudt. 
Denk bijvoorbeeld aan wat ze doen in Afrika en hun Belt and Road initiatief. Ze doen wat 
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Europa decennia lang gedaan heeft. Ook China stelt dat hun acties voor ‘win-win’ situaties 
zorgen, in het belang zijn van iedereen, voor ontwikkeling zorgen... Ze hebben echter voordeel 
bij alles wat ze doen. En dat klinkt exact zoals ons ontwikkelingsverhaal. Dit maakt de 
discussie rond China zeer interessant, maar ook zeer moeilijk.  
 
Zijn de NGO’s dan ook deel van een neokoloniaal systeem? 
 
Vaak wel en ook meer dan ze zelf zouden willen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Veel van 
de hier aangehaalde systemische problemen worden al langer aangeklaagd door organisaties 
zoals 11.11.11 en Broederlijk Delen. Langs de andere kant maken ze ook deel uit van het 
systeem en doen ze nog aan klassieke ontwikkelingshulp. Ze krijgen ook ontwikkelingsgeld 
van overheden. Veel NGO’s hebben hier dus een ambigue positie in en worstelen hier ook 
mee. Er is recent een interessant onderzoeksrapport verschenen van mijn UGent collega’s 
Eva Willems en Tomas van Acker over de dekolonisering van de Vlaamse NGO’s. Hieruit blijkt 
ook de moeilijke balans tussen enerzijds het besef dat ontwikkelingshulp niet meer van deze 
tijd is en het gebrek aan duidelijke alternatieven anderzijds.  
 
Wat is de rol van de European External Action Service (EEAS)? 
 
De invloed van de EEAS groeit. We zien dit bijvoorbeeld als het gaat over de link met het 
migratiebeleid en het nabuurschapsbeleid. Geo-strategische belangen worden steeds 
prominenter in het ontwikkelingsbeleid. De EEAS kreeg ook meer personeel ten koste van de 
Europese Commissie en haar Directoraat-Generaal Ontwikkelingssamenwerking. Officieel 
heeft de Europese Commissie wel een ontwikkelingsbeleid en een Commissaris voor 
Ontwikkeling (nu: Internationale Partnerschappen), maar eigenlijk is dat een ‘keizer zonder 
kleren’. De voorbije decennia is hun macht verschoven naar andere DGs in de Commissie en 
naar de EEAS. Ook de lidstaten blijven een belangrijke rol spelen op dit domein. 
 
Binnenkort verschijnt een heel interessant boek van Els Hertogen (directeur van 11.11.11). 
 
Dit zal ongetwijfeld zeer interessant zijn. Zoals gezegd, ontwikkelingsNGO’s worstelen met de 
vraag rond dekolonisatie en ontwikkelingshulp, en ze zetten ook steeds meer stappen om 
hiermee om te gaan. 
 
Quid met het klassieke verhaal: in de plaats van een vis te geven, leer hen vissen? 
 
Vroeger zeiden we dat inderdaad. Vandaag is dat achterhaald. ‘Leer ze vissen’ gaat er nog 
altijd vanuit dat wij het beter weten en hen iets te leren hebben. Dit zijn precies de mentale 
structuren waar eerder over gesproken werd. Een systemische hervorming zou erin bestaan 
de huidige regels omtrent visserij en vishandel aan te passen. Ten eerste de specifieke regels 
in de WTO, maar er ook de bilaterale visserijakkoorden (‘Sustainable fisheries partnership 
agreements’) tussen Europa en West-Afrikaanse landen. Het zijn deze kaders die het mogelijk 
maken dat Europese bedrijven massaal in de maritieme wateren van bijvoorbeeld Ivoorkust 
kunnen vissen en daar overbevissing veroorzaken ten koste van de lokale bevolking. De 
boodschap is dus niet zozeer om vissen te geven, of om hen te leren vissen, maar wel om de 
regels zo vorm te geven dat duurzame visserij mogelijk is en dat mensen goed kunnen leven.  
 
 



 

 11 

MEER INFO 
 
Enkele toegankelijke opinies over dit thema:  
- Over ontwikkelingshulp versus systeemhervorming: https://www.sampol.be/2020/08/weg-
met-ontwikkelingshulp en discussie met FOS https://fos.ngo/nieuws/open-brief-van-jan-orbie/ 
- 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 
- Over EU fair trade beleid: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/fair-
enough-the-eus-guilty-neglect-of-fair-trade/ en  
https://www.youtube.com/watch?v=fhajQ5UNY1c  
 
 
Vragen, opmerkingen: Jan.Orbie@UGent.be (email) of @janorbie (twitter) 
 
 


