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OS = vorm van grensoverschrijdende 

solidariteit 

Ontwikkeling = proces van 

collectieve zelfontdekking 

Twee uitgangspunten 





Enkele resultaten sinds 1990 

• 18.000 minder gevallen van kindersterfte/dag 

• Ondervoeding onder kinderen: van ¼ tot ~⅛ 

• Mazelen, malaria en polio fors gedaald 

• Genderpariteit in het lager onderwijs 

• ¾ bevallingen bijgestaan door geschoold 

medisch personeel 

• Nieuwe hiv-infecties met 40% gedaald;        

14 miljoen mensen met hiv-remmers 

• Gebruik v/ ozonafbrekende stoffen: -98% 



• Ontbossing vertraagt maar blijft hoog 

• Oceanen in zorgwekkende staat 

• Biodiversiteit bedreigd 

 amfibieën: 41% 

 koralen: 33% 

 zoogdieren: 26% 

 vogels: 13%  

• Uitstoot broeikasgassen: +50% 

Vooruitgang voor mensen, 

achteruitgang voor de planeet 



Mondiaal partnerschap 

1. Schuldenaflossing  

2. Handelsbeleid & 

patentenrecht 

3. Ontwikkelingshulp 

Geslaagd  

Gezakt 

 

Herkansen 

 



Officiële ontwikkelingshulp 
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• Noodhulp en ontwikkelingshulp 

• Gift of lening 

• Technische bijstand of materiële 

steun 

• Project- of programmahulp 

• Begrotingssteun voor beleidshulp 

• Cash transfers, microkrediet, 

cash-on-delivery 

• Bi- & multilateraal; NGO’s & 

iNGO’s, bedrijven & 

universiteiten; 4de pijler 

Vele types 



Pro 
• Armoede 
• Economische groei 
• Human capital 
• Overdracht v/ technologie 
• Migratie 

Contra 
• Geopolitiek & commercieel 
• N-Z logica passé 
• Anti-markt 
• Paternalisme & afhankelijkheid 

Strijdige argumenten 



Enkele pointers 

 Eerlijk en bescheiden – geen blauwdruk; 

geen zilveren kogel; geen one-size-fits-all aanpak  

 Langdurige betrokkenheid 

 Maatwerk – kleinschalig 

 Lokale leiding – ownership 

 Betrokkenheid van alle niveaus 

 Aid effectiveness: coördinatie, harmonisering, 

landensystemen, coherentie, ongebonden 

 Dynamisch leerproces – fouten maken is 

niet erg; er niets van leren is dat wel 



Meten wat onmeetbaar is 

leidt vaak tot voor-

ingenomen conclusies 
(1973) 

Value for money: fetisj?  



Hulp ≠ Samenwerking 

Money 

changing 

hands 

Ideas 

changing 

minds 



‘Regel van drie’ 
(bij elke vorm van samenwerking) 

1. Toon respect 

2. Luister met aandacht 

3. Ondersteun en werk 
samen waar je kan 



Vertel me en ik zal het vergeten 

Toon me en ik zal het onthouden 

Betrek me en ik zal het begrijpen 

Alles wat je doet voor mij 

zonder mij, dat doe je tegen mij 

Chinees spreekwoord 

Afrikaans spreekwoord 



Filantropie 



• Meer versnippering – hulpdoolhof 

• Weinig verantwoording 

• Invloed op mondiale agenda 

• Techno-fixes en businessmodellen 

‘Filantro-kapitalisme’ 

Als een rijke man de armen wil helpen, 

dan moet hij zijn belastingen betalen; niet 

in een bevlieging geld gaan uitdelen 
Clement Attlee (Brits premier 1945-51) 



 

1. Armoede & honger 

2.  Lager onderwijs 

3.  Gender gelijkheid 

4.  Kindersterfte 

5.  Moedersterfte 

6.  HIV/Aids, malaria & TBC 

7.  Milieu & water 

8.  Mondiaal partnershap 



Van MDG’s 

tot SDG’s 



Twee grote uitdagingen 

• Duurzaamheid 







Twee grote uitdagingen 

• Duurzaamheid 

• Ongelijkheid 

Vooruitgang voor mensen, 

achteruitgang voor de planeet 





 Goeie ongelijkheid 
prikkels om hard te studeren/ 

werken, om een zaak te 

beginnen/leiden 

 Slechte ongelijkheid  
middel om bevoorrechte   

positie te bestendigen 

Familiale achtergrond meer 

bepalend dan inzet en talent 



Verband tss inkomen vader & zoon 

‘Great Gatsby’ 
curve 



We betalen een hoge prijs voor onze 

ongelijkheid – een economie die minder 

efficiënt is, die onstabieler wordt en die trager 

groeit; en een democratie die in gevaar komt 

(2012) 

Het belangrijkste probleem waarmee 

we geconfronteerd worden nu, vandaag, 

is de toenemende ongelijkheid 

(2013)  

De toenemende ongelijkheid zal 

bepalend zijn voor de ontwikkelingen 

in de wereld in de komende 10 jaar 



Billijker landen hebben: 

• Gezondere en gelukkigere mensen 

• Meer gendergelijkheid 

• Meer creativiteit en hogere productiviteit 

• Minder misdaad 

• Beter onderwijs 

• Betere huisvesting 

• Meer sociale mobiliteit 

• Minder fraude, zwart geld en corruptie 

• Minder alcohol en drugs gebruik 

• Minder waterverbruik, afval en CO2 

uitstoot – ttz. milieuvriendelijker 



Er zijn geen twee crisissen 

afzonderlijk, een milieucrisis en 

een maatschappelijke crisis, 

maar één complexe crisis 

(2015) 

In veel dingen moet de koers 
opnieuw worden bepaald, 

maar vóór alles geldt dit voor 
elk van ons 



Wat kan ik bijdragen?  

✔ Geld geven (optie) 

✔ Tijd besteden (optie) 

✔ Geëngageerd burger 

en bewust consumeren              
(geen optie) 





Rana Plaza 
(04/2013, Dhaka) 

1.134 

doden ~2.500 

gewonden 

http://www.theguardian.com/business/2015/feb/20/benetton-agrees-contribute-rana-plaza-compensation-fund#img-1


Ben ik een schuldige omstander? 

Onverschilligheid en gedachte-

loosheid zijn nieuwe vormen 

van ‘banaliteit van het kwaad’ 
(Hannah Arendt) 


