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WAAROM NU?

̶ #BlackLivesMatter beweging

̶ Druk op ngo-sector vanuit verschillende hoeken

̶ Invloed van pandemie op globale verhoudingen

 Existentieel debat
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OPZET & BEPERKINGEN VAN DE STUDIE

̶ Onderzoeksvragen opgesteld door 11 & ngo-federatie

̶ Kwalitatieve analyse van literatuur

̶ Interviews 19 respondenten uit de sector, academici, 

dekoloniseringsbeweging (ter persoonlijke titel)

̶ Topje van de ijsberg: aanzet tot reflectie en actie
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1. DE RELEVANTIE VAN 

DEKOLONISERING VOOR 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
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DEKOLONIAAL DENKEN: GEEN NIEUWE HYPE

̶ Rijke intellectuele traditie die ontwikkelingsparadigma 

in vraag stelt

̶ Dependencia school (jaren ‘60)

̶ Walter Rodney, How Europe underdeveloped Africa (‘72)

̶ Thomas Sankara (jaren ‘80)

̶ Post-development school (Escobar, Sachs)

̶ Intellectuele armoede in de sector? 
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DE KOLONIALE GEBOORTE VAN 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

̶ Harry Truman, 1949

̶ Verderzetting beschavingsmissie geworteld in imperialistische en 

paternalistische ideeën

̶ “Ontwikkelingssamenwerking is intrinsiek koloniaal, zowel de 

discours die worden gehanteerd, als de instellingen waaruit de 

sector bestaat. Maar dat wil niet zeggen dat er geen dingen ten 

goede veranderen.”
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2. IMPLICATIES VAN DEKOLONISERING 

VOOR DE VLAAMSE SECTOR VAN 

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
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I. ANTIRACISME 

̶ Strijd tegen systemisch of institutioneel racisme: 

fysieke en verbale agressie, microkwetsingen, 

paternalisme, discriminatie op de arbeidsmarkt, implicit 

bias, …

̶ Noord-Zuid sector als actieve bondgenoot
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II. KENNISPRODUCTIE

̶ Epistemicide: het vernietigen of ontkennen van niet-Westerse 

kennis

̶ Ethisch probleem: “systematische devaluatie van de ander”, 

‘capaciteitsopbouw’

̶ Epistemologisch probleem: assumptie van universaliteit Westerse 

kennis leidt tot blinde vlekken

̶ Wie ontwerpt de kaders van ontwikkelingssamenwerking?
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III. BEELDVORMING

̶ Mission civilisatrice, white saviour:“L’Afrique des guerres, l’Afrique des 

famines, l’Afrique des maladies n’a pas malheureusement fini de 

donner bonne conscience à celle ou celui qui donne en Europe tout en

le ou la rassurant sur sa supériorité.” 

̶ Fondsenwervende argument vs. representatie partners/diaspora

̶ Taalgebruik: Noord-Zuid? Internationale solidariteit/samenwerking? 

Degrowth?  Moeizame zoektocht naar alternatieven
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IV. DIVERSITEITSBELEID EN REPRESENTATIE 

̶ Hoog bewustzijn, weinig actie

̶ Link met beeldvorming en taalgebruik

̶ ‘White gaze’

̶ Gevaar van tokenisme  ‘inclusiebeleid’ = vertegenwoordiging 

op alle niveaus 

̶ Trekkersrol PoC in dekoloniseringstrajecten? 
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V. SAMENWERKINGEN MET DIASPORA-
ORGANISATIES

̶ Zwakke link (4e pijler), zeker op vlak van DRCongo

̶ Wantrouwen bij diaspora (tokenisme, beeldvorming)

̶ Mondige generatie, wil wegen op publiek debat

̶ Structureel bruggen bouwen

̶ Opportuniteit om sector te dynamiseren op basisniveau
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VI. INTERNATIONALE SAMENWERKING EN 
SOLIDARITEIT

̶ Besef rond problematische machtsverhoudingen

̶ Hoe overstijg je discours ‘gelijkwaardig partnerschap’ als 

agenda’s en formats nog steeds donor driven zijn?

̶ Stappen rond participatieve programmavoorstellen

̶ Financiering, M&E: gebaseerd op wantrouwen

̶ Effect: ngo-isering van middenveld in het Z

̶ Evolutie naar internationale solidariteit: steun groepen die 

voeling hebben met de basis, burgerbewegingen ipv NGOs

14



VII. BELEIDSWERK: NAAR EEN ANDER 
MASTER NARRATIEF?

̶ Stilte rond internationale agenda reparaties: omkering van 

het narratief van ontwikkeling/ white saviourism

̶ Wel expertise rond dekoloniaal pertinente thema’s

̶ blinde vlek voor koloniale roots van thematieken en 

Eurocentrisme van het waardenkader

̶ Westerse dogma’s vs lokale prioriteiten, cf verkiezingen

̶ Nood aan positie en actie rond Belgisch koloniaal verleden
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VIII. FINANCIERINGSSTRUCTUREN EN CORPORATISME 
ALS OBSTAKEL VOOR HET DEKOLONIAAL HERVORMEN 
VAN DE SECTOR

̶ “Hoe groter de organisaties, hoe groter het aantal verworven posities: macht uit 

handen geven wordt dan een angstaanjagend proces, want het gaat om jobs, om 

carrièremogelijkheden. Dit is een taboe waarover moet gepraat kunnen worden, al 

is het maar om een perspectief te bieden: waar kan zo’n proces eindigen?”

̶ Corporatistisme en integratie binnen ‘hulpindustrie’ als belangrijkste obstakel 

voor herverdelen van macht en meer ‘subversiviteit’

̶ “onszelf overbodig maken” , maar moeilijk om systeem fundamenteel in vraag te 

stellen zonder te raken aan eigen positie 

̶ Korte termijndenken

̶ Cf UK: #shiftthepower: naar andere solidariteitsmechanismen dan geld (kennis, 

netwerken)
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3. DE DEKOLONIALE TOEKOMST VAN 

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT: 

CONCLUSIES EN SUGGESTIES
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ERKENNING… MAAR INTERNE EN 
SYSTEMISCHE OBSTAKELS

̶ Organisaties: werken aan faciliterende omgevingen 

̶ Vraag dat koepels leidende rol opnemen

̶ Internationaal draagvlak zoeken (partnerwerkingen)

̶ Actief blijven luisteren naar kritische maatschappelijke stemmen

̶ Let op voor ‘dekoloniseren light’

̶ Finaliteit…? ”Veranderen zonder ontmantelen?”

̶ Dominante paradigma’s bevragen via pro-actieve kennisopbouw 
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̶ Verder dekoloniseren van de beeldvorming en taal

̶ Actieve bondgenoot worden in anti-racismestrijd hier

̶ Doortastender diversiteits- en inclusiebeleid voeren op alle niveaus 

̶ Verder investeren in contacten en allianties met 

diasporabewegingen

̶ meer openheid voor alternatieve paradigma’s / waardenkaders uit 

het Z

̶ Internationale solidariteit met sociale bewegingen (ipv ontwikkeling)

̶ Onderzoek andere financieringsmodellen en modaliteiten
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