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Bewust of onbewust sturen de Chinezen in
Afrika aan op een belangrijke koerswijziging
in mentaliteit. De laatste decennia
werden belangrijke akkoorden getekend
tussen Afrikaanse landen en China. De
Afrikaanse leiders kwamen maar wat
graag los van de vaak als paternalistisch
ervaren relatie met het Westen en de
eerste onderhandelingen met de Chinezen
werden met grote trom gevoerd. Vandaag,
met enige recul, moeten we erkennen
dat de Chinezen soms de limieten van
de afgesproken rechten afgetast hebben
door de zeeën leeg te vissen en wouden
kaalgehakt achter te laten. Nu de periode
van heronderhandeling is aangebroken,
zweren de Afrikanen dat ze zich niet meer in
de luren zullen laten leggen. Ze bereiden hun
onderhandelingspositie professioneel voor,
waardoor ze de facto een onderhandelaar
op gelijke voet worden: ongecomplexeerde
Afrikanen aan het roer van hun eigen
toekomst. Een gedachte om mee te nemen bij
de lectuur van dit nummer... veel leesplezier!

Abonneer u gratis op het
magazine. Klik hier!
Vind Echos Communication op het Internet
www.echoscommunication.org
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© Ben Curtis

Foto van de maand

een andere kijk

Een giraf in de strijd tegen de vervuiling? Dat is effectief de boodschap... Het hele jaar door worden de
Keniaanse stranden overspoeld door plastieke of rubberen slippers, de zichtbare kant van de vervuiling van
de oceanen. Het bedrijf Ocean Sole, gevestigd in Nairobi, gooit deze slippers niet in de vuilbak, maar maakt er
speelgoed, kerstballen, sleutelhangers of deurstoppen van. Het exemplaar dat u hier ziet is een beeld dat per
opbod verkocht zal worden voor het goede doel, net zoals vele gekleurde olifanten en krokodillen vóór haar.
Ontdek Ocean Sole

een andere kijk
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Afrika gedekoloniseerd
Met 'als-als' zou Parijs in een flesje passen... Nikolaj Cyon, een
Zweedse kunstenaar, is haast onklopbaar in dit spelletje van
veronderstellingen. Zijn eerste poging leidde tot een multiplicatie
van de effecten van de pestepidemie die in 1350 toesloeg.
Europa, dat in dit scenario compleet uitgeteld was, zou nooit de
ambitie gehad hebben om Afrika te exploiteren en Afrika zou
zou zich op eigen kracht ontwikkeld hebben. Weg die met de
meetlat getrokken grenzen! Op basis van zeer ernstig onderzoek
verlegt Nikolaj Cyon de contouren van de historische imperia,
de cultuursferen, de taalregio's en de natuurlijke grenzen. Een
project dat gevestigde waarheden op hun grondvesten doet
daveren! Bekijk de uitleg van de kunstenaar

een andere kijk
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Gandhi had
gelijk!
Vrienden van de geweldloosheid,
verheug u! Want uw strijd
heeft tweemaal zoveel kans op
slagen als wanneer u de wapens
zou opnemen. Dit is het meest
opvallende resultaat van een studie
uitgevoerd door Erica Chenoweth
van de universiteit van Denver. Zij
heeft 250 bewegingen onderzocht
die in de tijdsspanne tussen 1946
en 2006 een regimewissel, een
afscheiding of het vertrek van een
bezetter nastreefden. "Voor een
efficiënte burgerlijke weerstand
zijn een aantal slim opgezette
bewegingen nodig die hun basis
van aanhangers diversifiëren en
uitbreiden, die repressie kunnen
vermijden en die de loyalisten
kunnen doen bijdraaien", schreef
ze over haar boek.
Why Civil Resistance Works:
The Strategic Logic of Nonviolent
Conflict, Erica Chenoweth & Maria
Stephan, Columbia University Press, 2011.

een andere kijk
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| Video van de maand

Michael, the fundraising actor
Een video zegt meer dan een lang exposé. Als u een grappige
kritiek wil zien op de communicatie van Westerse ngo's, bekijk
dan gewoon dit filmpje..

Ontdek de video
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“Opvoeding is
bitter, bij tijden
gewelddadig, maar
haar vruchten zijn
verrukkelijk!”

Mama Maggy,

pionier van inclusie-onderwijs
in Congo
©Frank Verstraeten

portret
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Margueritte Musole Mama Maggy voor wie
één stap dichter komt maakt brandhout van elk
stereotype. Congolees? Of
toch ook Belgisch? Als kind
van het koloniale Congo
is ze een product van het
Belgische onderwijssysteem,
maar haar hele verschijning
getuigt van Congolese
vitaliteit, weerbaarheid en
warmte. Beide culturen
sluiten een stevig pact
in haar levensproject:
de eerste Congolese
inclusieschool.

|

bio

1951

geboren
in Congo

1957-1968

volgt Belgisch
onderwijs in Likasi
en Lubumbashi
(Instituut Spes
Nostra)

1968-1971

volgt studies
Pedagogie aan het
Institut Supérieur
van Lubumbashi

1974

1979

keert terug
volgt doctorerende
naar Congo
echtgenoot naar
België. Volgt
pedagogie in België en
Zwitserland

1980

start met de
Duitse Sen Ute
een klein sociaal
inclusieproject in
Lubumbashi

1990

Sen Ute verlaat
Zaïre en Mama
Maggy wordt
directrice van het
Centre Balou
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Kruisbestuiving en
sneeuwbaleffect

"Ik ben er sterk van overtuigd dat een
gezonde kruisbestuiving tussen de
twee culturen de beste maatschappij
voortbrengt. Als het Afrikaanse potentieel
gekanaliseerd en gestructureerd wordt,
ligt de weg open voor een mooie toekomst.

We moeten onze maatschappij herdenken,
want de kolonisatie en daarop volgende
dekolonisering hebben haar diep getrof
fen. Congo bevindt zich in het hart van
Afrika. Als daar iets ontluikt, steekt het de
rest van het continent aan!"

De illusie van het
gemakkelijke leven

© Weliswaar.be

nderwijs is de sleu
tel voor duurzame
o n t w i k k e l i n g ".
Mama Maggy zal
he t me er m a a l s
benadrukken. Het is haar diepste over
tuiging en de waarde die ze het sterkste
koestert uit haar diverse 'Belgische' erva
ringen. "Voeg een goed gestructureerd
onderwijssysteem toe aan de Congolese
capaciteit om in zeer korte tijd zaken te
kunnen ombuigen, en je krijgt een maat
schappij met een toekomstperspectief",
zegt ze. "De Congolezen blinken uit in
vitaliteit en ze zijn experten in menselijke
relaties. Het is een land van superlatie
ven, een land waarin mirakels mogelijk
zijn. De ene missende sleutel is een per
formant onderwijssysteem, een degelijke
structuur om onderwijzers te vormen. Dat
is de echte crisis van Congo. En geloof me,
dit vraagt niet eens bijzonder veel midde
len. Met kleine dingen kunnen we grote
veranderingen teweegbrengen. Orde,
competitiviteit, productiviteit, regelmaat
en uitmuntendheid moeten de mythe van
het diploma (te behalen tegen gelijk welke
prijs, desnoods betalend) vervangen."
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Mama Maggy spreekt gedreven en gede
cideerd. Onwankelbaar haast. "Ik bagatel
liseer de moeilijkheden", geeft ze toe, "ze
kunnen mij niets. Maar ik ga nooit in de
aanval, want dan riskeer ik het noorden
te verliezen. Ik onderga, ik observeer en ik
zoek naar uitwegen. Opgeven doe ik nooit.
Mijn grote liefde voor hard en degelijk
werk beschouw ik als mijn sterkste troef.
In Afrika leeft vaak het beeld dat in Europa
de kansen voor het grijpen liggen, dat alles
er makkelijk is. Afrikanen in de diaspora,
die in hun thuisland als geslaagd worden
beschouwd, doen er alles aan die illusie
in stand te houden. Ik heb zelf vijf jaar in
Europa gewoond tijdens de doctoraatsthe
sis van mijn man. Ik heb mij toen een heel
ander beeld gevormd van de Westerse rea

“Voeg een goed gestructureerd onderwijssysteem
toe aan de Congolese capaciteit om in zeer korte
tijd zaken te kunnen ombuigen, en je krijgt een
maatschappij met een toekomstperspectief.”

portret
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liteit, die ook bijzonder hard kan zijn. Het
besef dat je alleen door hard werken kan
slagen is een kapitaal dat ik later heb mee
genomen naar Congo. Ik vind trouwens
dat de Congolezen in de diaspora hun ver
antwoordelijkheid moeten opnemen en
hun land ter plaatse moeten versterken,
desnoods terugkeren. Onze terugkeer
was een bewuste, maar zeker geen evi
dente keuze. Het was bijzonder hard. We
hadden zeer weinig middelen en ik moest
mezelf heruitvinden om het hoofd boven
water te houden. Ik begon een handeltje in
brandstof, drank en andere goederen, om
onze kinderen het hoogstnodige te kunnen
geven. Ik heb geleerd om van pijn bloemen
te maken; als ze steen blijft, doodt ze. Deze
visie geef ik ook door aan de kinderen met
wie ik vandaag werk."

Duitse striktheid in
Afrikaanse schoenen

Later werd mama Maggy leesbegeleider in
het Centre culturel français van Lubum
bashi. Tot ze werd opgemerkt door een
Duitse ontwikkelingswerkster, met wie
ze een klein schooltje opgerichtte waar 15
kinderen, waarvan 5 met een handicap,
samen les volgen. "Daar is mijn grote pas

© Frank Verstraeten

“Ik heb geleerd om van
pijn bloemen te maken; als
ze steen blijft, doodt ze.”

sie om aan iedereen via onderwijs de beste
kansen te geven tot volle bloei gekomen.
Toen mijn Duitse collega jaren later naar
Duitsland terugkeerde, is Centre Balou
mijn eigen levensproject geworden. Enige
Duitse striktheid is mij niet vreemd!"

Van niets tot metser

In Afrika is de aanvaarding van een
kind met een handicap heel moeilijk. De
Congolese maatschappij weet er geen blijf

mee en de internationale gemeenschap
heeft haar handen reeds vol met de klas
sieke hulpverlening. Met haar inclusie
schoolproject tracht mama Maggy de
waardering voor gehandicapten te ver
hogen. Door met andere kinderen samen
te werken worden de kinderen met een
handicap opgenomen in een omgeving die
veel weg heeft van een familieverband.
Per groep van twintig kinderen wordt het
aantal andersbegaafden beperkt tot één of
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portret
twee. Het aantal leerlingen wordt bewust
beperkt gehouden om een zo persoonlijk
mogelijke begeleiding te verzekeren.
Om de ouders aan te moedigen in hun
aanvaardingsproces worden zij via open
klassen geïnformeerd over de evolutie van
de kinderen. Als ouders zien hoe kinderen
die vooraf tot niets in staat waren, het tot
metser of schrijnwerker schoppen, is dat
een hart onder de riem.
En de andere kinderen? "Die profiteren
evenveel. Ze leren bijzondere sociale vaar
digheden door de omgang met anders
begaafden, maar daarnaast genieten ze
ook van de zeer uitgebreide begeleiding
en pedagogische middelen waarover wij
beschikken. Zonder enige pedagogische
kennis gebruiken de kinderen onder
elkaar bijzonder rijke methodes die de
onderlinge interactie bevorderen. Met de
methode 'children for children' slaagden
de kinderen erin om hun klasgenoten met
gehoor- en spraakproblemen klanken te
doen voortbrengen, waardoor ze voortaan
met elkaar in interactie kunnen treden. Ik
heb enorm veel geleerd van deze kinderen,
op menselijk en relationeel vlak."

Termieten als geldbron

De integratieschool van Mama Maggy is
een toonbeeld van het geloof in de eigen
kracht. Sinds 34 jaar werken ze volkomen
met eigen middelen: de bijdragen van de
ouders, de kweek van varkens en vissen,
en de inkomsten uit een zelf opgerichte
baksteenfabriek die bevoorraad wordt uit
de 110 termietenheuvels die zich bevinden
op de site van de school. "Ik geloof altijd

n’GO februari 2014
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D is een boog
"De intelligentie van zogenaamd gehandicapte
kinderen met leermoeilijkheden is vaak
verbijsterend", vertelt mama Maggy. "Enkele
jaren geleden probeerde ik dagenlang via
diverse communicatietechnieken in contact
te komen met een autistisch kind. Hij heette
Dauphin. De vijfde dag spelde hij plots zijn
naam aan de hand van beelden die elke

letter bij hem opriep. D was een (gespannen)
boog, A een ladder enzovoort. Geniaal! Wij
hebben daaruit een typografisch, symbolisch
alfabet ontwikkeld dat al onze kinderen van
de kleuterschool nu beheersen. Het is een
gemeenschappelijk instrument geworden en
het heeft ons erg geholpen om de kinderen met
leerproblemen sterker te respecteren."

portret
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dat de dingen mogelijk zijn", herhaalt
mama Maggy haar mantra.

De beste leraars, overal

Intussen broedt mama Maggy al enige tijd
op een nieuw project dat een bijdrage moet
leveren tot haar grootste bekommernis: de
professionalisering van het onderwijs. "Ik
ga in synergie met lokale en internationale
partners een opleidingsinstituut oprichten
voor kleuterleiders en onderwijzers", zegt
ze met vuur. "Ik wil dat er een nieuwe gene
ratie goed gevormde leerkrachten opstaat
die mijn project kan verderzetten. Ik wil
me mijn project niet toeëigenen, ik wil het
vereeuwigen door het door te geven aan de
Congolese jeugd. De kwaliteit van de lera
renopleiding moet overal verbeteren, tot in
de kleinste dorpen van het land, niet enkel
in de grote steden. Om mijn project stevig
te onderbouwen ben ik via een partner
schap met het Universitair Centrum voor
Ontwikkelingssamenwerking (UCOS) in
een uitwisselingstraject gestapt met de
lerarenopleiding van de Brusselse Eras
mushogeschool. Ik bezoek hun werking
en ik verrijk mijn project met wat bruik
baar is bij ons. De Congolese pedagogie
moet volledig herdacht worden. Wat niet
wil zeggen dat we onze systemen volledig
op een Westerse leest moeten schoeien.
Onze leerlingen kunnen de noodzakelijke
kennis verwerven via pedagogische vor
men die onze eigen gebruiken, verhalen en
tradities integreren. Grote veranderingen
vragen soms kleine ingrepen!"
SYLVIE WALRAEVENS

|

getuigenis
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Frank Verstraeten coördinator van UCOS
(ontwikkelingssamenwerking van de VUB

“Ze stuurde ooit een
fetisjist wandelen!”
"Ik ken mama Maggy
van onze jaarlijkse
ervaringsreizen
met studenten. Een
indrukwekkende
persoonlijkheid... Zij
behoort tot die kleine
groep sterke figuren die
ondanks huizenhoge
moeilijkheden moedig aan
de kar blijven trekken.
Afrika heeft mensen zoals
zij broodnodig. Mama
Maggy is heel charmant
en intelligent, maar
absoluut geen kneusje. Ze
is een nuchtere businessvrouw, die goed weet dat
je middelen nodig hebt
om iets te realiseren. Zo
trok ze ooit haar stoute
schoenen aan en bekwam
ze grond voor haar school.
Haar inkomsten zijn
zeer gedifferentieerd,
van eigen productie tot
subsidies, maar Mama
Maggy zet die uitgebreide
middelen om in kwaliteit.

Zij investeert in mensen
in wie niemand interesse
heeft en biedt hen het beste
van wat aan pedagogische
inzichten voorhanden
is. Omwille van haar
charmante persoonlijkheid
willen velen met haar
samenwerken, maar zij
is selectief. Haar acties
gaan steeds gepaard met
een grondige reflectie; ze
kopieert nooit klakkeloos.

Haar projecten zijn een
intelligente mix van
Afrikaanse mogelijkheden
en Westerse bijdragen.
Mama Maggy's
persoonlijkheid blaast je
van je sokkel, maar als
verschijning is ze bijzonder
sober. Ik ontmoette haar in
een jeansbroek, wat dames
van haar leeftijd in Congo
niet dragen. Een uiting
van haar vrijgevochten
geest: ze heeft nergens
schrik voor! Zo gooide ze
ooit het brouwsel omver
van een fetisjist die haar
wilde intimideren, waarop
ze hem wandelen stuurde.
Van lef gesproken!"

dossier

Chinese
schaduwen
Economen, ecologen, politici of
burgers: iedereen heeft zijn mening
over de Chinese aanwezigheid op
Afrikaanse bodem. Er zijn ook
weinig onderwerpen die zoveel
verdeeldheid zaaien. Er gaapt een
diepe kloof tussen het gele gevaar
en een nieuw voorbeeldmodel.
Waarom verschilt de perceptie zo
sterk?

n’GO februari 2014
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“China vertrekt van de
overtuiging dat de situatie
beter kan worden.”

A

ddis Abeba, januari 2012.
De gloednieuwe zetel van
de Afrikaanse Unie wordt
feestelijk ingehuldigd door
een schare Afrikaanse lei
ders. Vanuit de tribune regent het lofbe
tuigingen. Ze zijn gericht aan de Chinese
overheid die, als teken van vriendschap,
dit immense complex van staal en glas
voor de unie liet bouwen. De commerciële
partner nummer één van het continent is
blij Afrika te kunnen helpen bij zijn ont
wikkeling. De boodschap komt duidelijk
over bij de aanwezigen. Voor alle duide
lijkheid: in de vertaalkoptelefoons staat
Chinees op kanaal één; het Engels werd
naar de tweede plaats verbannen.

Identiteit en broederlijkheid

“Historisch gezien is de Chinees-Afri
kaanse relatie gebaseerd op een weder
zijds respect”, licht Peter Konijn, voor
zitter van Knowing Emerging Powers in
Africa, toe. “China spreekt herhaaldelijk
over een gedeelde identiteit: Wij zijn ook
een land in ontwikkeling en hebben ook
geleden onder het kolonialisme, onder
de overheersing van andere grootmach
ten. Wij zijn even arm geweest als jullie,

Peter Konijn

Acht principes
In 1964 stelde de toenmalige Chinese
premier Zhou Enlai na een bezoek aan
Ghana, een handleiding op met enkele
principes over de Chinese hulp. Ze
zijn vandaag nog bruikbaar, maar de
interpretatie is geëvolueerd met de tijd.
1 China levert hulp volgens de
principes van gelijkheid en
wederzijds voordeel.
2 China respecteert soevereiniteit, legt
geen voorwaarden op en eist geen
privileges.
3 China heft beperkte taksen en vraagt
geringe interesten op financiële
leningen.

4 China helpt zijn partnerlanden
om onafhankelijk en autonoom te
worden.
5 China zet in op projecten met lage
investeringen en snelle resultaten.
6 China voorziet in uitrusting en
materiaal van de hoogste kwaliteit en
van eigen makelij.
7 China verbindt zich ertoe om de
lokale bevolking op te leiden in de
nodige technische knowhow.
8 De Chinese experts krijgen
geen speciale voorwaarden of
voorkeursbehandeling.

dossier
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realisaties van China in Afrika, gevolgd
door een reeks beloftes. Om af te sluiten
verzekert China de voortzetting van een
broederlijke, respectvolle en duurzame
samenwerking. De redevoering is goed
opgesteld, coherent en beantwoordt aan
de verwachtingen van de Afrikaanse
toehoorders.”
Guy Gweth

maar we zijn erin geslaagd om de afhan
kelijkheid van de Westerse technologie
en financiering te doorbreken. Het belan
grijkste element in dit proces is het geloof
in vooruitgang, de overtuiging dat de si
tuatie verbeterd kan worden.”
Deze woorden weerklinken van Kaap
stad tot Dakar, bevestigt Guy Gweth,
consultant in economische en strategische
intelligentie en directeur van Knowdys.
“Als je de Chinese speeches van Hu Jintao
entre 2004 en 2009 onder de loep neemt,
stel je vast dat hij op zijn 18 staatsbezoe
ken telkens dezelfde structuur in vier stap
pen volgt. Eerst wordt de historiek van de
relatie beklemtoond. Daarna komen de

Verschillende
perceptieniveaus

Het charmeoffensief blijkt vruchten af te
werpen. Stap voor stap verovert China de
hoofden en de harten van de Afrikanen
en dit resulteert in een redelijk positieve
perceptie. “Je kan heel Afrika niet over
eenzelfde kam scheren, maar er zijn toch
een paar algemene tendensen merkbaar.
De politieke klasse onthaalt de mentali
teitsverandering ten opzichte van de Eu
ropese arrogantie positief. De samenwer
king met China zorgt ervoor dat de politici
een paar van hun kiesbeloften kunnen
waarmaken op vlak van infrastructuur
en investeringen. Bij de middenklasse
neemt het consumptiegedrag gaandeweg
toe. Door de toenadering tot China kan
een doorsnee gezin zich een koelkast

“Door de toenadering tot China kan
een doorsnee gezin zich een koelkast
veroorloven zonder daarvoor in het
rood te gaan.”

Doudou en zijn
schoonmoeders
Doet het begrip soft power een belletje rinkelen?
Het is de capaciteit van een politieke speler (publiek,
privé, ngo of burgerbeweging) om op een indirecte
manier het gedrag van een andere politieke actor
te beïnvloeden. Om dat te bereiken worden nietdwingende middelen ingezet. Over het algemeen zijn
cultuur of ideologie de meest effectieve vectoren. Een
voorbeeld? De verspreiding van televisieseries. De
Chinese soap “Doudou en haar schoonmoeders” werd
gedubd in Swahili in 2011 en werd een groot succes in
Tanzania en Kenia. Vandaag dringt Mao Doudou met
haar man Yu Wei de huiskamers van Franstalig Afrika
binnen met een Senegalees accent. China wil met deze
series de Afrikanen de moderne Chinese stadscultuur
laten ontdekken…
Kijk hier hoe het feuilleton werd onthaald in Gabon

dossier
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Meer dan een gezicht
Vanuit Europees standpunt
wordt China geregeerd door
een ultragecentraliseerde
macht die alle beslissingen
neemt op nationaal en
internationaal niveau en die
zowel het publieke als het
privédomein controleert. De
Chinese communistische partij
zou daarbij de enige stuurman
aan boord zijn. Waarschijnlijk
is het feit dat China een
eenpartijstaat is de hoofdreden

veroorloven zonder daarvoor in het rood
te gaan. Deze sociale klasse kan zich zo
versterken en haar status bevestigen, wat
op zijn beurt de economische groei bevor
dert. De feelgood van de neoconsumenten
k rijgt een stevige boost. Onder invloed
van een lovende Afrikaanse pers krijgt
China in de publieke opinie het imago van
de sympathieke economische en diploma
tieke partner.”
China beitelt zo aan een vlot en vrien
delijk imago. Maar de eerste scheurtjes
beginnen zich te vertonen. “Bij de econo
mische spelers is vooral de grootdistribu
tie, die stevig in het zadel zit, erg opgezet
met de situatie. Maar de kleinere hande
laars lijden erg onder de concurrentie en
bepaalde segmenten zoals de textielsector

voor onze foute simplificatie.
In werkelijkheid verschillen
de machtsspelletjes niet veel
van de westerse democratieën.
De provincies maken
het de nationale politiek
moeilijk en een groot aantal
privébedrijven kunnen heel
wat meer invloed uitoefenen
dan de ministers, met wie ze
vaak geprivilegieerde relaties
onderhouden. China is sterk
veranderd sinds Mao…

worden platgewalst door ‘made in China’.
Sommige intellectuelen maken zich ook
zorgen over de aanwezigheid van de
grootmacht in Afrika op middelgrote en
lange termijn. Lamido Sanusi, gouverneur
van de centrale bank in Nigeria, had het
in maart 2013 over het neokolonialisme
van China in Afrika. China wil Afrika ge
bruiken als uitstalraam voor haar macht
en succes in internationale zaken. Maar
welke prijs wordt daarvoor betaald?”

Het Westen lacht groen

Parijs en Washington kijken argwanend
naar deze geopolitieke veranderingen.
“Europa koestert al lang vooroordelen
tegenover China”, zegt Laurent Delcourt,
socioloog, historicus en onderzoeker aan

Laurent Delcourt
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het Centre tricontinental (CETRI). “Met
meer dan een miljard inwoners, is het een
grootmacht die ongerustheid zaait en haar
intenties worden met argusogen bekeken.
Er worden totaal verschillende en voor
ons onbekende waarden en instellingen
opgevoerd en dat bemoeilijkt ons begrip
van de internationale acties die ze onder
nemen. De Chinezen kijken bijvoorbeeld
helemaal anders naar het onderscheid
tussen individuele en collectieve rech
ten. De collectieve ontwikkeling van het
geheel primeert op de rest. Traditioneel is
ontwikkeling in de eerste plaats een col
lectief recht dat enkel bereikt kan worden
door de eenheid van de gemeenschap te
bewaren; individuele rechten zijn daaraan
totaal ondergeschikt. Dit choqueert ons,
westerlingen, en we vinden dus een geel
gevaar uit dat eigenlijk niet bestaat! Het
is bijvoorbeeld verbazend dat er zoveel
kritiek is op het opkopen van Afrikaanse
gronden door Chinezen. Als je de reken
som maakt, kom je uit op 50% aankopen
door westerse privébedrijven tegenover
slechts 4% door de Chinezen...”
Moeten we daarom de reactie van Eu
ropa zien als misplaatste trots? “Het lijkt
voor de Europeanen moeilijk om deze
nieuwe invloed te aanvaarden, maar ook
om zichzelf in de spiegel te bekijken en
de voorbije 50 jaar van ontwikkelings
samenwerking te beoordelen. De snelle
Aziatische ontwikkeling moeten we in
relatie zien tot het negatieve beeld dat de
Afrikaanse elite heeft van het Westen. Je
moet er voor een stuk de verwerping in
zien van de economische politiek van de

dossier
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laatste dertig jaar, de voorwaardelijkheid
en het moraliserende discours.”

Win-win

“Natuurlijk kan je niet ontkennen dat
Chinese bedrijven het niet zo nauw nemen
met milieunormen, sociale rechten, traf
fiek van wilde dieren of ontbossing. Maar
je kan ook moeilijk de enorme vooruit
gang op vlak van infrastructuur ontken
nen. Voor de Afrikaanse overheden is het
geen slechte zaak dat er een snelle en veel
goedkopere oplossing aangeboden wordt.
Kijk maar naar de evolutie van Kinshasa.
Peking steekt zijn interesse voor grond
stoffen of de wil om voet aan de grond
te krijgen in welbepaalde markten niet
onder stoelen of banken, maar dit gebeurt
wel in een relatief sereen kader. Chinezen
en Afrikanen praten niet meer zoals vroe
ger over een Zuid-Zuidsolidariteit maar
over een echte win-winpartnerrelatie, wat
erop wijst dat de economische samenwer

“China wil Afrika
gebruiken als uitstalraam
van haar macht en succes
op internationaal niveau.
Maar welke prijs wordt
daarvoor betaald?”

China Dream
“Ontwikkeling is de enige manier om
te overleven”, verklaart Zhang Sirui,
directeur van het Confusius Instituut in
Brussel. “De wereld is enorm geëvolueerd.
China is traag op gang gekomen, maar
de laatste dertig jaar heeft het land zich
sterk ontwikkeld en daar plukken de
mensen de vruchten van. Naar mijn
mening is ontwikkeling noodzakelijk
om tot een wederzijdse, evenwaardige
dialoog te komen: onze groei heeft ervoor
gezorgd dat we internationaal weer
inspraak hebben gekregen. Ongelijkheid is
wereldwijd altijd al een probleem geweest.
China probeert mee te bouwen aan een
wereldwijde gelijkheid, in de wetenschap

dat in een ontwikkelingsproces niemand
van de ene op de andere dag rijk wordt
en niet iedereen op dezelfde manier
groeit. De Chinese droom is te kunnen
leven in een kader waarin iedereen zijn
eigen ambitie kan waarmaken. Of je nu
als wetenschapper naar de maan wil of
aan zoveel mogelijk mensen Engels en
Chinees wil aanleren, zoals geldt voor mij
als universiteitsprofessor. Om diversiteit
te garanderen moeten we ons verenigen en
werken aan een betere toekomst. Daarin
schuilt het geluk: bewust worden dat de
situatie van vandaag beter is dan die van
gisteren en met hoop naar de toekomst
kijken.”

dossier
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king het heeft gehaald op de politieke of
ideologische samenwerking. Ik denk dat
het wijzer is om het ontwikkelingswerk
van de OESO niet tegenover de Chinese
aanpak te zetten, maar te focussen op
de complementariteit. De belangen van
een goed werkende overheid en van eco
nomische groei zijn uiteindelijk perfect
verzoenbaar.”

Sterker dan woorden

De Chinees-Afrikaanse relatie dateert
niet van gisteren. Sinds de jaren vijftig
zijn er ook culturele banden aangehaald.
Getuigen daarvan de talrijke Confusius
Instituten in Kenia, Kameroen en ZuidAfrika die de verspreiding van de Chinese
cultuur willen bevorderen. “China in
vesteert veel in media en in instituten om
zich bekend te maken”, stelt Peter Konijn.
“Elk jaar worden er ongeveer 20.000
beurzen toegekend aan Afrikanen om te
studeren in China. Er is wel een gebrek
aan kennis aan Chinese zijde. Ze weten
weinig over de verschillende landen,
culturen en bevolking. De laatste tien jaar
is het aantal Afrikaanse studies lichtjes
gestegen, maar het blijft marginaal. Op de

werkvloer spreken de Chinezen de lokale
taal niet en beschikken ze over een zeer
beperkte kennis van het Engels of Frans.
Een interculturele verrijking kan je het
niet echt noemen. Het merendeel van de
Chinese werknemers is arm en komt al
leen om te werken. Ze komen zelden bui
ten hun werf omdat ze angst hebben voor
de buitenwereld.”
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“Ik denk dat op dit moment het
grote verschil zit in de houding van de
Chinezen. China heeft niet de bedoeling
om haar visie op ontwikkeling door te
drukken. Het wil zich niet in de binnen
landse politiek mengen en ze laten het
vermanende vingertje achterwege. China
concentreert zich op economische groei,
een win-winretoriek en de gelijkheid tus
sen beide partijen. Maar maak je geen
illusies: of het nu China, Brazilië of In
dia is, de relaties blijven asymmetrisch.
Daar zijn de Afrikaanse leiders zich zeer
bewust van. Ik merk dat de Afrikanen de
nieuwe opkomende grootmachten niet per
se anders bekijken dan de oude. Ze willen
vooral zelf hun eigen lot in handen nemen
en de oplossingen of oorzaken van hun
problemen niet langer buitenaf gaan zoe
ken. Afrika wil zijn eigen keuzes maken
en een toenemend aantal internationale
spelers kan alleen maar hun onderhan
delingsmacht vergroten en misschien de
stap naar echte onafhankelijkheid zijn.”

Chinezen en Afrikanen praten niet meer zoals vroeger over een ZuidZuidsolidariteit maar over een echte win-winpartnerrelatie, wat erop wijst dat
de economische samenwerking het heeft gehaald op de politieke of ideologische
samenwerking. Het grote verschil zit in de houding van de Chinezen.

renaud deworst

hoe pak je het aan ?

vooroordelen ontkrachten

Episode 1: van categorieën
tot stereotypen

“Eén voor één luiaards en bedriegers. Allemaal boeven! Altijd en
overal te laat. Nooit eens op tijd.” Reducerende woorden of veralgemeningen
als deze behoren tot de essentie van vooroordelen. Ze wijzen op de afwijzing
van of het gebrek aan kennis over een complexere realiteit.

n’GO februari 2014
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hoe pak je het aan ?

vooroordelen ontkrachten

We zouden er zo graag vrij van
zijn, maar niemand ontsnapt
eraan. Vooroordelen zijn
'natuurlijk'. Het is extreem moeilijk
ze van je af te schudden. Maar
moeten we daarom de strijd
opgeven? Neen, er bestaan
methoden en manieren van zijn
die ons helpen om vooroordelen
te ontkrachten..

Z

eggen dat vooroordelen natuur
lijk zijn, wil niet zeggen dat je
ze als goed of slecht bestem
pelt. Het is gewoon erkennen
dat iedereen er heeft. Want elk
individu neemt tegenover een bepaalde
groep een positieve of negatieve houding
aan. In de huidige Europese context waar
bij velen zich terugplooien op hun identi
teit, is het extra belangrijk om dit onder
werp ernstig te nemen. De moeilijkheid
is dat een vooroordeel aanpakken vaak
stress oproept bij de mensen met dat wel
bepaalde vooroordeel. Typische reacties
zijn ergernis, woede, vermijdingsgedrag of
stilzwijgen. De ervaring toont dat men nie
mand, geen individu maar ook geen groep,
kan verplichten om een vooroordeel te
herzien. Dit met geweld opdringen zou
eerder het omgekeerde effect hebben: het
zou hen versterken in hun visie. De per
soon of groep moet zelf de weg afleggen.

n’GO februari 2014
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Vier begrippen
Categorie

Groepering van verschillende eenheden
volgens een regel of een principe. De
gegroepeerde eenheden hebben een ge
meenschappelijke eigenschap.
Rode of blauwe voorwerpen, groot,
klein, de Fransen, de Nederlanders,
mannen, vrouwen...

Stereotype

Geheel van gedeelde overtuigingen over de
kenmerken van een groep mensen. Deze
overtuigingen berusten op geruchten die
opgebouwd zijn uit allerlei stukjes (bijv.
Roma-zigeuners schaken kinderen...) of
ze laten zich inspireren door bestaande
voorbeelden die we veralgemenend toe
passen op de categorie ("alle kleine dingen
zijn schattig", "De Fransen zijn chauvinis
tisch", "Nederlanders zijn zuinig")
Deze overtuigingen worden op een vol
ledige groep toegepast zonder rekening
te houden met de individuele verschillen.
Het zijn mentale constructies gebaseerd
op een reeks factoren: machtsverhouding,
emoties, vereenvoudiging, veralgemening,
slordigheid en vervorming...
Het stereotype evolueert met de tijd.
In de VS vond men de Japanners listiger
voor de Tweede Wereldoorlog dan erna.

En zwarten zien we steeds minder als lui
en steeds meer als sportief en muzikaal.

Vooroordeel

Houding tegenover een bepaalde groep
met een oordelende dimensie van het type
'ik hou ervan of ik hou er niet van!'. Het
gaat om een voorafgaandelijke, definitieve
beoordeling van een persoon of groep zon
der over voldoende kennis te beschikken
om de situatie te kunnen evalueren. Het
gaat om een vooraf gevormde en sociaal
aangeleerde idee die door de leden van
een groep gedeeld wordt.
Bijvoorbeeld: Ik hou niet van
Nederlanders want ze zijn zuinig en dus
gierig.

Discriminatie

Positief of negatief gedrag tegenover een
bepaalde sociale groep dat niet verifieer
baar is. Discriminatie is het gedrag dat
door het vooroordeel wordt uitgelokt. Het
behelst een andere en ongelijke behande
ling van personen of groepen omwille van
hun afkomst, uiterlijk of meningen, echt
of verondersteld.
Voorbeeld: ik verhuur mijn huis niet
aan een Italiaan.

hoe pak je het aan ?
Deze artikelenreeks over de achterlig
gende principes van vooroordelen nodigt
u uit om de zaken anders te bekijken, om
nuance, nieuwsgierigheid en relativering
aan te brengen in de manier waarop we
naar de andere kijken. Makkelijker gezegd
dan gedaan...

vooroordelen ontkrachten
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Aanwijzingen van vooroordelen herkennen

Het vooroordeel, product van
onze hersenen en van sociale
constructie

Wat zijn vooroordelen en hoe ontstaan ze?
Op welke manier zijn ze inherent aan het
mens-zijn? Er zijn de definities, die u in de
kaders van dit artikel vindt, maar ook de
bevindingen van wetenschappers, die voor
de oorsprong van vooroordelen verwijzen
naar drie bronnen. We zullen ze elk in
detail bespreken. De eerste bron heeft te
maken met socialisatie, met name de over
dracht van normen, gebruiken, cultuur
enz. De tweede gaat over het functioneren
van groepen onderling en intern. De derde
bron is het cognitieve of de manier waarop
de hersenen functioneren om de wereld te
vatten. Deze derde bron geeft toegang tot
belangrijke actiedomeinen. Ze vestigt onze
aandacht op vier hersenmechanismen die
bij de opbouw van vooroordelen aan het
werk zijn: classificatie, slordigheid, veral
gemening en vervorming.

De tekenen van veralgemening die aan
een groep en aan een eigenschap worden
toegekend: ze zijn allemaal corrupt...
Woorden zoals 'allemaal' en dergelijke
zijn aanwijzingen: 'De Amerikanen' (=
alle Amerikanen), 'de blanken' (= alle
blanken). 'Nooit', 'altijd' of 'geen enkele'
zijn van dezelfde orde.

Categoriseren, een essentiële
competentie

De fysiologische tekenen

Volgens onderzoek dat sinds de jaren
tachtig loopt, beschikken baby's reeds van
bij de geboorte over de mogelijkheid om
basiscategorieën te scheppen. Vanaf de

In de taal

Het vooroordeel is een houding die zich
uit in verbale taal maar ook in lichaams
taal. In de communicatie is deze laatste

over het algemeen spontaan en onbewust.
Als een vooroordeel negatief is, uit deze
houding zich bijvoorbeeld via lichame
lijke tekenen van afkeer, verwerping,
vermijding, laatdunkendheid ...
Lees over dit onderwerp: Loris Tamara Schiaratura, Analyse et interprétation psychologiques des comportements
corporels en situation de communication
interpersonnelle, 2013. http://methodos.
revues.org/3013

hoe pak je het aan ?
eerste maanden groeperen ze voorwerpen
volgens kleur, richting of vorm. Catego
rieën maken is dus essentieel in het func
tioneren van de mens: we kunnen er de
werkelijkheid, de overvloed aan informa
tie en de diversiteit van de wereld rond ons
mee vereenvoudigen. Categoriseren is ook
een manier om stukken informatie onder
ling in verband te brengen om ze niet indi
vidueel te moeten behandelen. Categoriën
creëren heeft bovendien het voordeel dat
men de informatie makkelijker onthoudt
en kan weergeven. Je kan er logische ge
volgen door trekken: van een bewering
die je als waar aanneemt kan je door de
toepassing van bepaalde regels ook een
andere bewering als waar afleiden.
Het belang van dit mechanisme voor de
mens is duidelijk, maar ook het gevaar.
Want categorieën maken betekent ook
dat men een gemeenschappelijk ken
merk van een groep naar voren schuift.
Zo overdrijven we de gelijkenis tussen de
vertegenwoordigers van eenzelfde groep.
Parallel worden ook de verschillen tussen
personen die tot twee verschillende groe
pen behoren geaccentueerd. Categorise
ren verhoogt het gevoel van verschil tus
sen groepen en versterkt de voorkeur die
men geeft aan de groep waartoe men zelf
behoort. Classificatie is het opstapje naar
vooroordelen.

Declassificeren, een eerste
mogelijkheid tot actie

Wetenschappers zoals Gaertner hebben
het potentieel onderzocht van een declas
sificatiemechanisme dat te maken heeft

vooroordelen ontkrachten
met individualisering. Tijdens een experi
ment dat later herhaald werd, werden vrij
willigers uitgenodigd om te kijken naar de
leden van een andere groep als individuen
met eigen persoonlijke eigenschappen en
meningen, en niet langer als leden van
een andere groep. Door dit tot het uiterste
door te drijven zijn de onderzoekers erin
geslaagd de leden van de twee groepen uit
hun classificatie te halen. Er bleven enkel
nog individuen over.
Deze methode kan heel nuttig zijn voor
onszelf wanneer we een vooroordeel
willen ontkrachten dat bijvoorbeeld ge
baseerd is op religieuze voorkeur of natio
naliteit. Maar ze schiet tekort bij personen
die vooroordelen hebben tegenover een
bepaalde groep en die geen enkele reden
hebben om zich over te geven aan een
gelijkaardig experiment. Vervelender nog,
aangezien bij een groep horen één van de
fundamenten blijkt te zijn van het mense
lijk leven, heeft niemand echt zin om zijn
sociale identiteit af te breken en bijvoor
beeld zijn Belgische, Waalse, Brusselse of
Vlaamse identiteit in te ruilen voor een
Europese... De techniek werkt dus enkel
bij mensen die van extreem goede wil zijn
en bewust de barrières van de vooroorde
len willen neerhalen.
Pierre Biélande

In de volgende aflevering zullen we het hebben over
de interactie tussen de mechanismen slordigheid,
vervorming en veralgemening, die door de methode
Neurolinguistic Planning (NLP) benadrukt worden.
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meer weten

Boeken
Stéréotypes, préjugés et discriminations

Jean-Baptiste Légal & Sylvain Delouvée,
Dunod, 2008

Contes philosophiques de la diversité

Évelyne Lagardet & Michel Tubiana,
Eyrolles, 2010

Internet
www.prejuges-stereotypes.net
www.psychologie-sociale.com

zuiderse wijsheid

Yasmina El Alaoui

Talenten als
bouwstenen
voor vooruitgang
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zuiderse wijsheid talenten als bouwstenen voor vooruitgang

B

ij nieuwe projecten in Afrika
wordt meestal uitgegaan van
wat niet goed loopt, wat er ont
breekt of wat er in de menta
liteit van mensen zou moeten
veranderen om die gedragsveranderingen
te bekomen die aansluiten bij de moderne
wereld en bepaalde indicatoren. Waarom
dit niet eens anders bekijken? Als we eens
eerder van talenten vertrokken om ont
wikkeling te bevorderen?
MJCA, het wijkhuis in Ouagadougou
waarvan ik coördinator ben, werkt vanuit
deze optiek. Als je ontwikkeling beoogt,
moet je vertrekken vanuit de mensen en
hun talenten en niet blijven stilstaan bij
hun gebrekkige context. Ze hebben dro
men, een geschiedenis, zorgen ook... maar
vooral een enorm potentieel. Hoe schat je
dat naar waarde en zet je het om in actie?
Het team van MJCA bestaat uit een
twintigtal animatoren, bezoldigd of vrij
willig, die afkomstig zijn uit de wijk en
aangeworven werden omwille van hun
communautaire visie en hun verlangen
om vooruit te geraken. Om aan elk van
hen ontw ikkelingskansen te geven, heeft
de organisatie geïnvesteerd in de verster
king van hun competenties. Op collectief
niveau kan je gemakkelijk opleiding orga
niseren, maar op het individuele niveau
ligt dat al een stuk moeilijker. Hoe zorg je
ervoor dat ieder zijn plaats vindt en zich
een project toeëigent?

Zelf doen

Een goede circulatie van informatie en
ideeën is hierbij essentieel. Elke week komt

“De kans krijgen om open
te bloeien, zelfvertrouwen
opbouwen en een kader
hebben om je uit te drukken
zijn de basiselementen voor
sociale verandering.”
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La Maison
des jeunes,
des cultures et
des associations

het team samen om elkaar op de hoogte te
brengen van de activiteiten en om deel te
nemen aan de uitwerking en de evaluatie
van die acties. Iedereen heeft de kans om
binnen het team een plaats te verwerven.
Dat stimuleert het zelfvertrouwen. Om de
twee jaar organiseer ik een evaluatie op
basis van een vragenlijst. Daarna volgt een
discussie over de competenties, de profes
sionele en persoonlijke ontwikkeling en de
evolutie van onze organisatie voor de vol
gende jaren. Dit moment biedt de werkne
mers de gelegenheid om zelf initiatieven te
nemen in de domeinen die ze belangrijk
vinden. Zo sloot Honorine bijvoorbeeld
twee jaar geleden ons gesprek af met de

opmerking dat we een alfabetiseringspro
gramma voor vrouwen moesten opstar
ten. Ik heb bij haar gepolst waarom ze dat
belangrijk vond en heb haar gevraagd om
zelf het project voor te bereiden. Eigenlijk
was een dergelijk project reeds voorzien
in onze plannen voor de volgende jaren.
Maar indien ik haar gewoon gevraagd had
om het te organiseren, dan zouden we in
een uitvoeringsscenario terechtgekomen
zijn. In dit geval ging het duidelijk om een
win-win: zowel de structuur als de per
soon kwamen er sterker uit.

Van motivatie naar motivatie

Als een project vorm krijgt op basis van

Het Maison des Jeunes, des Cultures et
des Associations (MJCA) werd in 2007
opgericht door de organisatie Dunia
la Vie-Burkina. Het is een wijkhuis dat
bezield wordt door en voor de inwoners
van een van de buitenwijken van
Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina
Faso. De organisatie heeft een sociaaleducatieve roeping en wil de talenten en
aspiraties ontwikkelen, maar ook een
plaats voor expressie, uitwisseling en
leren zijn. Het is hun ambitie om samen
vooruit te gaan. Door op de inwoners te
rekenen voor de animatie van het MJCA,
gebruikt en valoriseert de organisatie
de lokale capaciteiten en creëert ze
een wijkdynamiek. Zo heeft monsieur
Sanga, de kleermaker die rechtover het
MJCA werkt, niet geaarzeld om een
naaicentrum te openen en er vrijwillig les
te geven aan kinderen die niet meer naar
school gaan.
http://mjcabf.blogspot.be/

zuiderse wijsheid talenten als bouwstenen voor vooruitgang
een echte persoonlijke motivatie, heeft
dat over het algemeen zeer gunstige ge
volgen. Het creëert immers nieuwe moti
vaties. De alfabetiseringsworkshops zijn
er het bewijsvan. De vrouwen die een
sterker zelfvertrouwen hadden verwor
ven door aan het programma deel te ne
men, hebben het daar niet bij gelaten! Ze
hebben een toneelgroep opgericht om de
kinderen te sensibiliseren over het belang
van school en ze vormen een voetbal
ploeg die elke zondag traint! Dankzij de
uitstapjes buiten de wijk (voorstellingen,
bezoeken, ...) hebben ze zich bovendien
kunnen openstellen voor andere zaken. De
vrouwen zijn er zelfstandiger door gewor
den (telefoonnummers lezen, hun budget
beheren, nieuwe activiteiten voorstellen
...) Deze ontwikkeling heeft een positieve
impact gehad op de thuissituatie. De man
nen geloofden eerst niet dat hun vrouwen
in staat waren te studeren. De school
banken waren voorbehouden voor jonge
ren en kinderen. De zelfaffirmatie van de
vrouwen maakte dat de mannen hen hoger
inschatten en dat heeft aanleiding gegeven
tot een betere communicatie en verstand
houding in het gezin.
De kans krijgen om open te bloeien,
zelfvertrouwen opbouwen en een kader
hebben om je uit te drukken zijn de ba
siselementen voor sociale verandering.
Dat vraagt een zekere mate van loslaten:
in de andere geloven, de andere steunen
zonder de dingen in zijn plaats te doen;
essentiële elementen voor het goede ver
loop van projecten. In MJCA baseren we
ons in het begin op de kwaliteiten, de zelf

ontdekking, het verlangen om vooruit te
gaan binnen een interactie. Daarna zal het
feit van vooruit te gaan mensen een gro
ter zelfvertrouwen geven en vervolgens
zal dat bijdragen tot betere leefomstan
digheden. Om die verandering te kunnen
ondersteunen, moet je uitgaan van een
echte uitwisseling. Het gaat niet enkel om
luisteren. Men moet zich invoegen in het
sociale weefsel waarbinnen men evolueert
en betrokken zijn bij de menselijke relatie.
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“In de andere geloven, de
andere steunen zonder de
dingen in zijn plaats te doen;
essentiële elementen voor het
goede verloop van projecten.”

instrument
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De ene
lens is
de andere
niet
Cultuurvaardig
worden met de
Cultural Detective
methode
Is directe communicatie verhelderend of juist grof? Is vooraf ieders mening polsen
inefficiënt of net een garantie voor succes? Reis van west naar oost, van zuid naar noord
en het antwoord zal telkens anders kleuren... Wat te doen om geen potten te breken?
Etiquette aanleren? Weinig efficiënt, meent de Cultural Detective methode. Culturele
geletterdheid is geen kwestie van regeltjes, maar vooral een competentie.
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instrument de ene lens is de andere niet

H

eb je ooit een reisgids over je
eigen land ingekeken? Een
aanval op je lachspieren! Heel
wat do's en don'ts roepen wel
enige herkenning op, maar in
tal van situaties zijn ze niet meer dan ka
rikaturen. Regeltjes en theorieën over wat
hoort en niet hoort laten je hulpeloos ach
ter zodra zich een situatie voordoet waarin
ze niet van toepassing zijn. Veel zinvoller
is het om de waarden en normen die tot
een bepaald gedrag leiden te vatten en zo
begrip op te bouwen voor het gedrag van
de andere.
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“Attitudes zijn
niet positief of
verwerpelijk. Ze
zijn gewoon een
uitdrukking van
onze waarden.”

Niet goed, niet slecht

Jolanda Tromp is consultant, trainer en
coach in Global Teamwork en gecerti
ficeerd in de Cultural Detective methode.
Zij apprecieert vooral de eenvoud en prak
tische inslag van deze aanpak. "De ins
trumenten zijn direct inzetbaar bij een
situatie van culturele 'confrontatie', terwijl
cultuurtheorieën een vertaalslag vergen.
Wat helpt het je te weten of een cultuur
eerder direct dan wel indirect is, als je
vervolgens niet weet waarom dat zo is en
welke houding aan te nemen? Cultural
Detective kiest een andere invalshoek. De
methode is analytisch en procesmatig. Er
wordt niet onmiddellijk betekenis aan een
gedrag gegeven, maar de waarden en nor
men die binnen een cultuur belangrijk zijn
en aanleiding geven tot dat gedrag, wor
den blootgelegd. Zo dragen Nederlanders
openheid hoog in het vaandel terwijl men
in Engeland eerder terughoudend is voor
een al te directe communicatie. Geen van

beide is positief of verwerpelijk, maar een
uitdrukking van waarden. Onze perceptie
is onze cultuurbepaalde lens waarmee we
de werkelijkheid - een gedrag - beoorde
len. Uiteraard heeft elk individu ook een
eigen geschiedenis, waardoor hij zich er
gens op het continuüm van de dominante
waardenbeleving in zijn cultuur bevindt.
Door bij een gedrag telkens de positieve en
de negatieve interpretatie van de achter
liggende waarde te verhelderen opent de
Cultural Detective methode het vizier van
de betrokken personen en vermijdt ze ste
reotypering. Mensen worden zich bewust
dat ze voortdurend interpreteren vanuit
hun culturele lens."

instrument de ene lens is de andere niet
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De Cultural Detective methode is een
bijzonder efficiënt instrument bij onder
handelingen of conf licten, maar ook
voor mensen die ontwikkelingsprojec
ten leiden, reizen of verhuizen. "Door de
verschillende perspectieven (lenzen) te
duiden leren we de culturen van beide par
tijen te respecteren en naar een synergie te
groeien", legt Jolanda Tromp uit. "In een
cultureel divers team bijvoorbeeld zullen
de culturele barrières eerst een hinder
paal vormen, maar zodra de leden inter
culturele competenties hebben verworven,
wordt het teamwerk net sterker dankzij
de diversiteit. Cultureel onbegrip leidt tot
incidenten en vreet aan je zelfvertrouwen.
Wie zich niet begrepen voelt, vertoont al
gauw sabotagegedrag, met conflicten tot
gevolg. Dit kost nodeloos veel energie en
in een professionele context draait het
bovendien erg kostelijk uit als projecten
daardoor falen. Wie een andere culturele
lens kan hanteren, ontwikkelt een groter
mededogen en zelfvertrouwen."
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zo werkt het

1. Subjectieve
cultuur ontdekken
Mededogen en
zelfvertrouwen
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In eerste instantie leren de
deelnemers observeren zonder
meteen betekenis te geven. Ze
brengen foto's of voorwerpen
mee die voor andere culturen
onbegrijpelijk zijn. Door te vragen
naar de mogelijke betekenis ervan
opent de coach de ogen van de
deelnemers voor de invloed van
culturele normen en waarden
op de betekenis van voorwerpen
gedrag. Deze ervaring leidt vaak
tot een aha-erlebnis: hoe heb ik dat
niet kunnen zien! Dit is de eerste
stap: je subjectieve cultuur en
eigen snelle oordeel leren kennen.
Cultural Detective probeert een
brug te slaan over het misverstand
dat de culturen A en B van elkaar
verwijderd houdt.

2. Culturele
geletterdheid verwerven
In een tweede stap groeit het besef
dat de andere niet vreemd is,
maar vanuit een eigen waarden-

en normenpatroon handelt. De
signalen die wij opvangen zijn
slechts interpretaties van wat
mensen bedoelen. Stilaan wordt
door dit inzicht het vertrouwen
tussen de betrokken culturen
opgebouwd.

3. Levenslang leren
Voor wie in één cultuur opgroeide
is beseffen dat een ander
wereldbeeld niet slechter hoeft
te zijn, maar gebaseerd is op
andere waarden, een moeilijk
leerproces. Een relativerend
wereldbeeld hanteren is een
langzaam bewustzijnsproces dat
bij elke concrete situatie opnieuw
doorlopen en ingeoefend moet
worden zodat de vaardigheid
groeit. Wie een Cultural Detectivepakket heeft aangekocht, wordt
vervolgens live of online begeleid
bij de ontwikkeling van zijn
interculturele competenties. Dit
gebeurt individueel of in groep. Na
de opleiding is een coaching-traject
mogelijk.

instrument de ene lens is de andere niet

“Wie een andere
culturele lens
kan hanteren,
ontwikkelt een
groter mededogen en
zelfvertrouwen.”
Vijf dominante waarden

Cultural Detective heeft de normen en
waarden van meer dan 50 culturen onder
zocht en deze informatie vervolgens ver
werkt in diverse modules. Global Team
work, waaraan Jolanda Tromp meewerkte,
is een van de meest recente. Daarnaast
bestaan modules als ethiek, projectma
nagement, verschillen tussen man en
vrouw, of verschillen tussen generaties:
tal van onderwerpen waarover projec
ten of samenwerkingsverbanden kunnen
struikelen.
Wie opteert voor één van de thematische
modules kiest daarbij ook de lens van de
(sub)cultuur die hij wil leren kennen. Een
lens beschrijft de top-vijf of -zeven van
waarden en normen die in een bepaalde
omgeving als dominant gelden. Er zijn
lenzen van landen of regio's, maar ook
van sociale subculturen. Deze waarden
beïnvloeden het gedrag van de mensen

|

getuigenis
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Angela Owusu-Ansah

Ghanese docent in de USA, getraind in CD

“Onze individuele waarden maken
ons menselijk”
Ik waardeer in de Cultural
Detective methode vooral dat culturen niet als
vreemd, maar als gewoon
verschillend worden
voorgesteld. De nadruk ligt
op de diepere rijkdom, de
waarden achter de cultuur.
Waarden zijn gewoonlijk
goed, maar kunnen negatief
gepercipieerd worden.
Door dit inzicht verzekert
Cultural Detective een zekere
objectiviteit. De module 'Self
Discovery' is mijn favoriet.
Ze vertrekt van eenvoudige
vragen die beetje bij beetje de
nationale stereotypen relativeren. Zo vraag ik aan mijn
Amerikaanse studenten wat
typisch Amerikaanse waarden zijn. Zelfredzaamheid,
hard werken en vrijheid van
mening komen steevast naar
voren. Zelf vertel ik over
de nationale waarden van
Ghana, waarbij ze zich vaak
verbazen over de verschillen.
In een tweede fase vraag

ik naar hun persoonlijke
waarden. Die komen soms
overeen met de nationale
waarden, maar kunnen ook
sterk verschillen. Niet zelden
leunen mijn persoonlijke
waarden heel dicht aan bij
hun waarden. De individuele
waarden maken ons menselijk. Uitwisselingen over
favoriete films en dergelijke

fungeren gemakkelijk als
brug. In interculturele
uitwisseling is het logisch om
te starten met een vergelijking van nationale waarden,
maar vervolgens moeten zo
snel mogelijk de gelijkenissen
aan bod komen. De juiste
houding om een culturele
kloof te dichten? Geduld en
aandachtig luisteren...

instrument de ene lens is de andere niet
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en kunnen een bron van conflict vormen.
Elke waarde wordt beschreven met zijn
positieve en negatieve interpretaties. De
culturele lenzen worden door lokale, vrij
willige experten (culturele antropologen,
psychologen, sociologen etc.) geschreven.
Zij brengen de informatie over hun cultuur
in kaart vanuit de eigen expertise. Om de
wetenschappelijke waarde te garanderen
wordt elke lens opgesteld door meerdere
experten en om de twee jaar herzien.
Tijdens het begeleidingstraject werkt de
trainer met kritische incidenten: snapshots
van momenten waar het misgaat. "Deze
kritische incidenten zijn ware goudklomp
jes", zegt Jolanda Tromp. "In die kleine
momentopnames spelen de culturele
misverstanden of wrijvingen zich echt af:
goedbedoelde handelingen, die slecht ge
percipieerd worden. De deelnemers leren
de misverstanden te analyseren en gaan
op zoek naar de positieve interpretatie van
het gedrag. Dit is een stapsgewijs ontwik
kelingsproces waarin men leert niet te snel
te (ver)oordelen.
SYLVIE WALRAEVENS

|

meer weten

www.culturaldetective.com

Dianne Hofner Saphiere e.a.,
Communication Highwire: Leveraging
the Power of Diverse Communication
Styles, Intercultural Press, 2005

Oproep Cultural Detective heeft reeds talrijke landen, regio's en subculturen in kaart gebracht.
In Afrika ligt echter nog een groot onontgonnen terrein. Momenteel zijn Kameroen, West-Afrika
en Zuid-Afrika opgenomen in het lenzenaanbod. De vraag naar experten, vooral over Afrika, is
bijzonder groot. Iets voor u?

blog-notes
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Weh Yeoh

Weh Yeoh werkt als ontwikkelingswerker rond handicaps en is momenteel gevestigd
in Cambodja. Hij is fysiotherapeut en volgde een master in Ontwikkelingsstudies aan
de universiteit van New South Wales. Hij heeft een veelzijdige achtergrond: hij reisde
jaren door afgelegen gebieden van Azië, werkte als vrijwilliger in een weeshuis en een
tehuis voor volwassenen met een handicap in Vietnam, liep stage in India en studeerde
Mandarijn in Peking. Hij werkte voor Handicap International in Australië en in China.

Hoe alleen kleine ngo's
kunnen inspelen op
onvervulde behoeften

O

f het nu gaat om Daniel-san in
Karate Kid, het Jamaicaanse
bobsleeteam of Mel Gibson
in een kilt - iedereen suppor
tert graag voor de underdog.
Hier komt een feelgoodverhaal met een
simpele moraal: we zouden hetzelfde moe
ten doen bij ontwikkelingssamenwerking.
In Cambodja hebben naar schatting meer
dan 600 000 mensen met een handicap
geen toegang tot de meest elementaire vorm
van logopedie. Het gaat om mensen die
moeilijkheden hebben met spreken en slik
ken. Sommigen hebben een beroerte gehad
en kunnen hun voedsel niet meer zelfstan
dig doorslikken. Anderen zijn geboren met
een open verhemelte en hebben naast een
operatie ook begeleiding nodig om te leren
eten en spreken. Nog anderen hebben een
autismespectrumstoornis, en hebben nood

aan strategieën om te communiceren met
hun familie, vrienden en gemeenschap.

Geen wet, geen hulp

Deze grote nood staat in schril contrast
met het enorme tekort aan dienstverlening
waarop deze bevolkingsgroep een beroep
kan doen. Dat is te wijten aan allerlei rede
nen, die grosso modo terug te voeren zijn op
dit (zeer vereenvoudigde) diagram.
Verdragen, wetten, beleid
Financiering
Programma's
Diensten
Laten we boven aan het diagram begin

blog-notes
nen. Handicaps worden niet expliciet ver
meld in de Millenniumdoelstellingen. Ook
het VN-verdrag inzake de Rechten van
Personen met een Handicap verwijst ner
gens naar logopedische dienstverlening, of
naar de noden van mensen met spraak- en
slikstoornissen.
Als verdragen, wetten en beleid niet in
clusief zijn, ontstaat hetzelfde probleem
op het niveau van de financiering. Dat
heeft een weerslag op de programma's en
uiteindelijk ook op de dienstverlening zelf.
Gevolg: hoewel geen enkele gehandicapten
organisatie in Cambodja er echt warmpjes
bijzit, houden sommige van de best gefi
nancierde zich bezig met auditieve en vi
suele handicaps.
Toch is er één organisatie die de noden
onder ogen zag van deze 600 000 Cambo
djanen die logopedische behandeling nodig
hadden. CADBICO, een kleine organisatie
met elf Cambodjaanse werknemers en een
jaarbudget dat lager ligt dan het salaris van
veel VN-personeelseden, ging op zoek naar
financiële middelen voor een programma
dat duurzame logopedische dienstverlening
en opleiding mogelijk moest maken.
Ondanks de enorme behoefte aan deze
diensten was de organisatie er na een jaar
nog niet in geslaagd genoeg middelen bij
elkaar te krijgen. Vaak kregen ze te horen:
'Wat u hier aankaart is inderdaad belang
rijk (voor meer dan 600 000 mensen),
maar dit type handicap valt buiten ons wer
kingsgebied, dus kunnen we u niet helpen.'
De hulpvraag van deze mensen werd
lokaal gevoeld, maar internationaal niet
erkend. Wat kon CADBICO nog doen?

Uit wiens hand men eet...

Grotere ngo's zoeken vaak fondsen in
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de grootteorde van miljoenen dollars. Die
fondsen zijn er - omdat ze tegemoetkomen
aan internationaal erkende hulpvragen,
zoals onderwijs, hiv/aids, de gezondheid
van moeders. Voor kleinere ngo's als CAD
BICO, die iets van een 30 000 dollar nodig
hebben, is het haast onoverkomelijk om die
som te vinden.
Hoe reageren de meeste ngo's als ze niet
genoeg middelen bij elkaar krijgen? Laten
we even kijken naar het voorbeeld van een
grote, relatief goed gefinancierde gehan
dicaptenorganisatie in Cambodja, die een
paar jaar geleden net als CADBICO besloot
zich te richten op logopedische hulpverle
ning. Toen de bevoegde instanties echter
niet met financiële middelen over de brug
kwamen, moesten ze hun plannen laten
varen. Ze zetten dan maar programma's op
die focusten op de gezondheid van moeders
en kinderen. Waarom? Omdat daar wel
middelen voor waren, aangezien dat doel
in de Millenniumdoelstellingen staat.

Een wil, een weg

Ik wil zeker niet suggereren dat het ver
beteren van de gezondheid van moeders en
kinderen geen goede zaak zou zijn, of dat
deze ngo geen nuttig werk verricht op dat
gebied. Het is echter wel zo dat deze organi

De inspanningen van talloze ngo's tonen aan
dat verandering niet altijd een kwestie is van
miljoenen dollars, maar van het geloof van de
kleine man die durft te denken dat het beter kan.

blog-notes
satie, door te kiezen voor de financiële mid
delen die nu eenmaal voorhanden waren,
niet flexibel kon reageren en niet tegemoet
kon komen aan de bestaande noden van de
mensen waarvoor ze zich wilde inzetten.
CADBICO daarentegen besloot om via
een campagne op het online platform Start
SomeGood fondsen te gaan werven voor
lokale logopedische dienstverlening. Dat
lukte, en toen CADBICO bovendien extra
middelen ontving via de Australische am
bassade, kon het de eerste stappen zetten
om het probleem eindelijk aan te pakken.
Eerst en vooral moest de organisatie
iedereen die zich op een of andere manier
met logopedie bezighield samenbrengen
met degenen die bewust gemaakt moesten
worden van het probleem. Dat klinkt mis
schien voor de hand liggend, maar CAD
BICO had nog nooit zo'n grote workshop
georganiseerd. Het bleek een hele uitda
ging, maar de organisatie liet zich niet uit
het veld slaan. Ze deed een beroep op een
coördinerende overheidsinstantie, het Ac
tiecomité voor mensen met een handicap,
om toegang te krijgen tot functionarissen
van de ministeries van Volksgezondheid,
Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegen
heid, die ze anders moeilijk had kunnen
bereiken.

Bottom-up kan ook

Het resultaat was dat voor het eerst men
sen uit binnen- en buitenland, overheids
gebonden of niet, samenzaten om de toe
komst van de logopedische hulpverlening
in Cambodja te bespreken.
Er werden werkgroepen opgericht om het
probleem aan te pakken. Er kwam steun
van overheidswege, wat cruciaal was voor
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het welslagen van het project. Logopedie
werd expliciet opgenomen in het strategisch
plan van het Actiecomité voor mensen met
een handicap, maar minstens zo belangrijk,
ook in het Nationaal Strategisch Plan voor
mensen met een handicap. Een Cambo
djaanse universiteit die artsen, verpleeg
kundigen en andere paramedici vormt, is
ondertussen begonnen met een opleiding
logopedie. Hoewel er nog veel werk te doen
is, is er op korte tijd ontzettend veel veran
derd, en heeft CADBICO bewezen dat het
zo ook kan:
Diensten
Programma's
Financiering
Verdragen, wetten, beleid

Macht van de underdog

Om een onvervulde behoefte op het spoor
te komen moet men zich onder de mensen
begeven, luisteren, observeren. Dat kan ie
dereen. Maar vaak zijn alleen kleine orga
nisaties flexibel en daadkrachtig genoeg om
iets te kunnen doen met wat ze horen.
In dit verhaal waren de underdogs gewone
mensen die zich koppig bleven inzetten om
dingen te veranderen waaraan machtigere
instanties niets wilden doen. De inspan
ningen van CADBICO en talloze andere
kleine, maar efficiënte ngo's tonen aan dat
verandering niet altijd een kwestie is van
miljoenen dollars, maar van het geloof van
de kleine man die durft te denken dat het
beter kan, en moet.
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