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Ons dossier zou wat u verstaat onder ‘een
waarde’ wel eens op de helling kunnen zetten.
Een waarde, dat goed dat het waard is om voor
te vechten. Het waardendebat is u zeker niet
vreemd als u in de ontwikkelingssector werkt
en meer dan eens vaststelt dat bepaalde thema’s
door uw partner vanuit een heel ander schijnsel
belicht worden, vanuit een ander waardensysteem. Niet bevorderlijk voor de dialoog.
Maar zijn het wel waarden die ons scheiden?
Zijn schadelijke traditionele praktijken waarden? Of eerder uitingsvormen van zingeving,
een zin die wij veelal delen, zoals de wil om
goede ouders te zijn? Als we op zoek gaan naar
die gedeelde zin, kunnen we bruggen bouwen
en schadelijke praktijken van binnenuit openen
voor alternatieven.
Dit nummer sluit nauw aan bij de sterke emoties die het jaar openden. De ontwikkelingssamenwerking , de ‘professionelen’ van de
interculturele ontmoeting, zou haar bijdrage
kunnen leveren om ons verder te leren kijken
dan kwalijke uiterlijke vormen en om het spoor
van dialoog te bewandelen. Van Samen Leven
naar Samen Doen?

Abonneer u gratis op het
magazine. Klik hier!
Vind Echos Communication op het Internet
www.echoscommunication.org
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Foto van de maand

Monsters van
vervuiling: de
scheppingen
van morgen?

‘The Prophecy’: met deze titel
waarschuwt de Belgisch-Beninse
fotograaf Fabrice Monteiro de
toekomstige generaties. Een
monster van vervuiling, uit de
schoot van de aarde geboren, dat
een baby in het afval werpt: een
beeld dat naar de keel grijpt en

op gewelddadige wijze herinnert
aan de noodzaak om ontwikkeling en consumptie met elkaar
in verband te brengen. Fabrice
Monteiro zegt hierover: “Met deze
collectie combineer ik kunst, cultuur en de Afrikaanse traditie, in
de hoop een sterkere impact uit

te kunnen oefenen op de geesten.
Hier zien we Gaia, Moeder Aarde,
die haar djinns (geesten) aan de
mensen doet verschijnen om hun
een boodschap te brengen van
verantwoordelijkheid en een ecologisch bewustzijn bij hen wakker
te maken.”

een andere kijk
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Tradities in de
maalstroom
van de culturele
dynamiek

‘t Zijn boeiende tijden. De globalisering opent
de weg naar interculturele ontmoetingen, maar
tegelijk brengt ze een tegengestelde beweging op
gang waarbij volkeren zich terugplooien op hun
culturele identiteit, op zoek naar referentiepunten. Erfgoed is vandaag een actueel thema in de
media en daarmee is het de stoffige folkloretijdschriften helemaal ontgroeid. Getuige daarvan
de heisa rond Zwarte Piet. Wie weet nog van
welk hout pijlen te maken? Voorwerpen, tradities en denkbeelden uit het verleden hebben
een onbetwistbaar historische waarde, maar
uitgebreid onderzoek naar culturele dynamiek
toont duidelijk aan dat ons erfgoed voortdurend

in beweging is en niet tot een statisch relikwie
mag herleid worden. Maatschappelijke veranderingen hebben doorheen de geschiedenis
steeds gezorgd voor een nieuwe kijk op erfgoed.
Discriminatie op basis van geslacht, religie, ras
of seksuele voorkeur was in eerdere tijden de
gewoonste zaak van de wereld, maar is vandaag
onaanvaardbaar. Wat we vroeger niet belangrijk vonden, zien we nu heel anders. En omgekeerd. Veranderingen horen bij het leven. Niet
altijd gemakkelijk…

Meer weten

een andere kijk
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Een antiracistische
menselijke zoo: doeltreffend
of schandalig?
Guillaume Mivekannin, slaaf in “Exhibit B”:
« Le voyeur n’est pas celui qu’on pense »

© ERICA GUILANE-NACHEZ - FOTOLIA

u
360° Voor
gelezen
Sinds enkele maanden heerst
er een felle polemiek rond de
tentoonstelling Exhibit B van
de Zuid-Afrikaan Brett Bailey. De kunstenaar heeft een uitdagend procedé
bedacht om racisme aan te klagen en om
de oude koloniale machtsbastions met
hun verleden te confronteren. Hij reproduceert het principe zelf van de koloniale
tentoonstellingen die hij aanklaagt. Een
parcours van twaalf levende installaties
neemt de bezoeker mee op een wandeling
doorheen het geweld dat Afrikaanse volkeren werd aangedaan, tot op de dag van
vandaag. Sommigen doen de tentoonstelling af als ‘een aanslag op de menselijke
waardigheid’ en hebben verkregen dat
de tentoonstelling in Londen geannuleerd werd en in Parijs voor het gerecht
gedaagd werd (zonder succes). Gebruiken om aan te klagen, word je daardoor
moordenaar van de waarden die je juist
hoort te verdedigen? En als we ons van
debat vergissen? Guillaume Mivekannin,
die de rol van de slaven in de tentoonstelling incarneert, kijkt heel anders naar het
kunstwerk waarop hij fier is eraan mee te
werken: “De kijker vastgrijpen, hem met
een blik bezweren, dat is juist de rollen
omkeren. De voyeur is niet diegene waarvan men het denkt.”

een andere kijk
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Video van de maand

Fuck the poor
Een sociaal experiment met pit: The
Pilon Trust stuurde een actievoerder
de straatstoep op met bord en folders
met de boodschap ‘Fuck the poor’. Het
ongeloof, de verachting, de verontwaardiging, de woede van de voorbijgangers
zijn hartverwarmend. “We know you

care”, gaat het filmpje verder, waarop
een tweede experiment volgt waarin
diezelfde campagneman deze keer
een bord en folders met de boodschap
“Help the poor” aan de voorbijgangers
aanbiedt. Een versnelde tred, wegkijkende ogen, een verontschuldigend

glimlachje, meer valt er niet te oogsten.
Worden we enkel nog door schokkende
beelden of uitspraken tot nadenken en
actie gebracht? Een oprechte wake-up
call om het eelt
van onze ziel te
Bekijk de video
schrapen…

portret
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“Beeld en zelfbeeld, twee zijden
van één medaille.”

Yasmina
El Alaoui

portret
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Een fiere vrouw, een minzame vrouw. Iemand die bergen verzet en mensen vleugels geeft. Om die kracht te
verwerven heeft Yasmina
El Alaoui een lange reis afgelegd: van het gekwetste
halfbloedmeisje in Frankrijk
naar de straatgoten van Ouagadougou, om daarna, herboren als een feniks, in haar
nieuwe thuisland Burkina
Faso meer dan één baken te verzetten.

1973

Geboren in Angers (FR)

| bio
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1991

Ruilt Frankrijk in voor
Afrika (Marokko, Burkina
Faso)

1992

Leeft met de straatkinderen van Ouagadougou
(Burkina Faso)

2000

Eerste festivaltournee in
Frankrijk

2007

Opening van een wijkhuis
in Ouagadougou
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Y

asmina El Alaoui is na een jarenlange katharsis thuisgekomen in haar eigen huid: die van
een Frans-Marokkaanse vrouw
die haar recht van bestaan heeft
opgeëist. Als halfbloed, maar vooral als een
individu dat een eigen identiteit mag dragen
en niet moet kiezen tussen haar genen.
“Sinds mijn tiende verlangde ik naar het
Zuiden, de woestijn, Afrika. Ik had het gevoel dat ik daar thuishoorde, weg van de
uitsluiting die mij dagelijks kwetste. Ik
leerde mijn Marokkaanse vader kennen
en die verloren helft koesterde ik, tegen de
negatieve beeldvorming over Afrika in. Ik
voelde een groot verlangen om mezelf te
reconstrueren.”
Vandaag staat Yasmina stevig in het leven.
Sinds 2003 leidt ze het wijkhuis MJCA in
een achtergestelde buurt van de Burkinese
hoofdstad Ouagadougou, haar voorlopige
eindstation na een lange Odyssee.

Ada Saquier, coördinator
van Associació Pa i Mel,
partner van MJCA

« Yasmina is een geestesgenoot. Ik leerde haar
kennen in Burkina Faso in 2006 en kwam haar
jaren later weer op het spoor door een financieringsvraag. Hoe zij internationale ontwikkelingssamenwerking ziet, het verband dat ze legt tussen
zij die hulp geven en zij die ontvangen, dit heeft mij
overtuigd om in haar werk te investeren. In mijn
eigen project in Burkina Faso wilde ik niets liever
dan op termijn ‘verdwijnen’, ik wilde mezelf als
westerse helper overbodig maken. Yasmina denkt
er net zo over: zij heeft een broertje dood aan ‘assistanaat’. Daarin vonden we elkaar en samen
hebben we het peterschapsconcept ingevoerd. De
kinderen uit haar wijk weten niet dat het geld uit
Europa komt, en dat is goed zo. Wat me eveneens
sterk aanspreekt bij Yasmina is dat ze werkt met
mensen uit de buurt. Ze zoekt niet naar goed opgeleide krachten, maar naar mensen met de juiste
attitude: goesting en integriteit. De rest kan via
opleiding aangebracht worden. Zij begeleidt en
delegeert, haar team doet de rest. En dat werkt. »

“Ik ging op zoek naar een Afrika dat zich niet liet vangen in de negatieve beeldvorming van het Westen.”
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“Ik had mijn leven zelf verdiend
en toegeëigend. Alleen, soms
met steun van Burkinezen,
maar alleszins zonder blanken.”
Aanvaard door
de motards

Op haar 18de vertrok Yasmina met een
scooter richting kreeftskeerkring: 35 000
kilometer, tot in Burkina Faso. “Die reis
was als een therapie: de eenvoud, het contact met de mensen, de aanvaarding door
de motards in de cafés, al deze elementen
waren helend. Ik ging op zoek naar mezelf
en naar een Afrika dat zich niet liet vangen in de negatieve beeldvorming van het
Westen. Het hartelijke onthaal in Tanger
voedde mijn verlangen om te blijven en ik
verdween in de massa, in de anonimiteit. Ik
reisde verder naar Casablanca, vervolgens
door de woestijn en uiteindelijk naar Burkina Faso. Die reis leerde mij dat de cultuur
van het gemeeschapsleven mij op het lijf
geschreven was. Maar die ontdekking was
geen veroordeling van de westerse, individualistische levensvorm. Ik hoorde in beide

werelden, mensen konden mij niet langer in
een hokje plaatsen. Mijn complexe identiteit
werd aanvaard en dat werkte bevrijdend: ik
was gewoon Yasmina; ik moest niet langer
kiezen. Daarop besloot ik mijn koffers in
Burkina Faso neer te zetten.”

Zonder Europeanen

Yasmina begon daarop aan één van de
sterkste periodes uit haar leven: ze ging
samenleven met de straatkinderen van Ouagadougou. “Deze ervaring was voor mij uitermate vormend. Ik moest voor de laagste
bestaansvorm kiezen om uiteindelijk, toen
ik er op eigen kracht was uitgeraakt, mijn
recht van bestaan te kunnen opeisen. Ik had
mijn leven zelf verdiend en toegeëigend: al-

leen, soms met steun van Burkinezen, maar
alleszins zonder Europeanen. Ik was deel
van de bende, de oudste, waardoor ik een
opvoedende rol had. Die rol ligt mij. Opvoeden is veerkracht opbouwen: een identiteit en een positief zelfbeeld ontwikkelen
vanuit de ontmoeting met andere visies.
Ook ik heb mijn kracht gehaald uit talrijke
ontmoetingen met geweldige mensen en ik
heb me gevoed met wat zij aanbrachten.
Daarom is geen enkel project het resultaat
van mijn eigen inspanningen alleen.”

Zelfbeeld

Ontwikkeling is voor Yasmina onlosmakelijk verbonden met een positieve benadering van de andere: hem niet herleiden tot
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“Ontwikkeling is potentieel aanboren, ook als
de andere dat zelf nog niet heeft ontdekt.”
zijn gebreken, zijn kwetsuren, zijn noden,
maar zijn potentieel aanboren, ook als hij
dat zelf nog niet heeft ontdekt. “Ik wil mensen zelfvertrouwen geven. Daarom trek ik
het liefste op met hen die het zwaarst gekwetst zijn. Dat zijn niet noodzakelijk de
allerarmsten of slachtoffers van rampen,
maar mensen die hun zelfbeeld niet positief kunnen inkleuren.” Dat is ook de reden
waarom Yasmina, toen ze met de straatkinderen onder één dak ging huizen, geen
gesloten opvoedingscentrum wilde. De
kinderen moesten een zo normaal mogelijk leven leiden in familieverband: relaties
opbouwen, conflicten oplossen, werken.
“Ik kon hun gebroken levens niet herstellen, maar ik kon hen wel helpen zich te
ontwikkelen tot mensen die de toekomst
buitenshuis aankunnen. Dat is moeilijk in
een instelling.”
© ROMAS_PH - FOTOLIA

Kunstenaars, geen armen

Beeld en zelfbeeld zijn twee zijden van
dezelfde medaille. Yasmina wil ook een
ander beeld van Afrika uitdragen naar de
westerse wereld. Ze verwerpt de eenzijdige
hulprelatie en verlangt naar een nieuwe verhouding, een ontmoeting, een ontdekking.
Eind jaren 90 zette ze daarom een reeks
bruisende festivaltournees op in Frankrijk
waarin Burkinese artiesten een stevig staal-

tje van hun kunnen gaven. Meer dan 7 000
mensen vergaapten zich in de verste uithoeken van het land aan deze wondermooie
spektakels. De knappe, gespierde artiesten leken in niets op de arme, graatmagere
Afrikanen uit hun fantasie.
Beeldvorming over Afrika, de rode draad
doorheen Yasmina’s leven en werk, schemert door in alles wat ze doet. De ouderloze
kinderen met wie Yasmina samenwoonde,
voorzagen in hun levensonderhoud met de
verkoop van artisanaat in Frankrijk. Ontroerende foto’s van de kinderen moesten
welwillende Fransen tot kopen aanzetten.
Al snel vond Yasmina deze aanpak, waarbij
het behoeftige Afrika om hulp smeekte, ongezond en kwetsend. Ze gooide het over een
andere boeg en het artisanaat werd voortaan als waardevolle geschenken aangeboden. Wie het kocht deed in de eerste plaats
zichzelf een plezier.

Professioneel

Yasmina’s terreinwerk valt niet onder één
noemer te vatten. Het wijkhuis MJCA,
dat ze in 2007 oprichtte, huisvest talrijke
educatieve, culturele en sociale activiteiten. “Dit weerspiegelt hoe ik functioneer”,
verklaart Yasmina. “Een project is een dynamisch verhaal dat je niet mag opsluiten
in een rigide kader. Ik leg graag verban-

portret

den. Als in een breed gedefinieerd project
achteraf nog een circusactiviteit of schrijnwerkerij past, dan is dat voor mij mogelijk,
zolang dit beantwoordt aan de doelstellingen. Structuur en controle helpen om op
het juiste spoor te blijven, maar al te vaak
sluiten we ons op in de projectbenadering.
We moeten meer durven. Ik heb in mijn
leven en werk nooit grote verwachtingen
gekoesterd, enkel een enorm vertrouwen
dat alles uiteindelijk tot iets goeds leidt. Dat
betekent niet dat ik zit te wachten tot er iets
gebeurt, ik werk hard en maak duidelijke
keuzes. Mijn spirituele dimensie voed ik
jaarlijks met een retraite in stilte, maar
tegelijk professionaliseer ik het werk van
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mijzelf en mijn team. Mijn aanwezigheid
op het terrein heb ik voortdurend afgewisseld met studies, onder andere een master
in antropologie, om mijn aanpak te verrijken met inzichten en instrumenten. Ook
mijn team krijgt regelmatig opleiding en ik
schuif hen grote verantwoordelijkheden toe
zodat ze autonoom zijn de dag dat ik mijn
bakens verzet.”

Verankering versus luxe

“Maar hoe cruciaal interne professionalisering ook is, het is niet genoeg. Ontwikkelingsprojecten moeten ook verankerd zijn
in het sociale weefsel en de lokale administratie van de gemeenschap. Ik wil enkel

werken binnen het nationale ontwikkelingskader van Burkina Faso, dat trouwens
ambitieus is. Zij moeten ons kennen en ik
erken hun controlefunctie. Projecten die
gewoon hun eigen gang gaan, los van elke
lokale verankering, noem ik pure luxe.”
Yasmina El Alaoui laat zich niet vangen in
een ééndimensionale tekening. Vandaag
is ze een vaste waarde in haar wijk, morgen wellicht een sprankelende vonk op een
nieuw pad. “Je suis une dévéloppeuse”, besluit ze. “Mijn zoektocht en strijd zijn nog
lang niet ten einde.”
SYLVIE WALRAEVENS
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Vrouwenbesnijdenis, kindhuwelijken, kinderar
beid: ‘schadelijke traditionele praktijken’ kunnen
de relatie tussen ontwikkelingswerkers en hun
doelgroepen bemoeilijken. Ze raken aan de fun
damenten van de internationale ontwikkelings
samenwerking: moet die de noden van de begun
stigden voor alles stellen of handelen op basis
van haar eigen waardensysteem?

Schadelijke
traditionele
praktijken

Struikelblok voor samenwerking?

dossier

A

ls post-'40-'45-generatie zijn wij,
westerlingen, opgegroeid met
de mensenrechten als (voor
sommigen enige) religie. Zelfs
wanneer we beseffen dat de
principes die daaraan ten grondslag liggen
alleen universeel zijn op theoretisch en moreel niveau, is het moeilijk om af te zien van
onze wens om ze overal toegepast te zien,
zeker als we geconfronteerd worden met
praktijken die in onze ogen een flagrante
schending van die mensenrechten zijn. Als
zelfverklaarde moderne missionarissen zijn
we ervan overtuigd dat de wereld een betere
plaats zal zijn als er ‘eindelijk’ overal een
universele ethiek zal heersen. Maar in naam
van wie of wat moeten wij in verre landen
de mensenrechten gaan verdedigen? Is dat
onze plicht? Wat geeft ons, westerlingen,
het recht om dat te doen?

14
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“De ander in zijn
anders-zijn tegemoetkomen betekent niet dat je het
op alle gebied met
hem eens moet zijn.”
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‘Afrikaanse’ homofobie
met westerse oorsprong
Vandaag veroordelen veel ngo’s als één
front de homofobe wetgeving van veel
Afrikaanse landen. De gewraakte ‘waarde’ wordt, veralgemenend, als typisch
‘Afrikaans’ bestempeld, maar daarbij
vergeet men te kijken naar de rol die
de vroegere grote westerse metropolen
gespeeld hebben bij de verspreiding van
deze ‘waarde’. De Kameroense socioloog
Charles Gueboguo zegt daarover: “Het
wettelijk verbod op homoseksualiteit
werd opgelegd door het Westen, via een
rechtsstelsel dat de wetten overnam
die golden in de grote steden. Er zijn
trouwens nog steeds westerlingen die

homofobe gevoelens aanwakkeren. De
Amerikaanse evangelische predikanten
in Oeganda liggen aan de basis van de
repressieve wetten tegenover homo’s
in dat land. Ze zijn erin geslaagd een
bastion uit te bouwen waarbinnen hun
gezag veel groter is dan bij hen thuis, in
de Verenigde Staten. Het is niet de eerste
keer dat Afrika het terrein vormt voor dit
soort experimenten.”1
http://www.liberation.fr/monde/2014/11/19/enafrique-l-homophobie-est-un-exutoire-pour-tousles-autres-maux-sociaux_1128017
1

© STOFFIES - FOTOLIA
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“Ik voel me niet alsof ik een cultuur als geheel bekritiseer, omdat er binnen die cultuur zelf ook stemmen
opgaan om deze praktijk een halt toe te roepen.”
Interne keuken?

Bénédicte Fonteneau, onderzoekster duurzame ontwikkeling aan de KULeuven en
co-auteur van een rapport over gedwongen
kindhuwelijken1, antwoordt genuanceerd
op die vraag: “Sommige praktijken vormen
een duidelijke schending van het VN-verdrag over de mensenrechten dat ook door
landen die internationale hulp ontvangen
geratificeerd is. In die zin zou je kunnen
stellen dat de internationale gemeenschap
dus gelegitimeerd is om die rechten te doen
respecteren. Maar we weten dat externe bemoeienissen zelden leiden tot veranderingen
op lange termijn binnen een gemeenschap.
Volgens mij ligt de rol van ontwikkelingssamenwerking eerder bij het steunen van
lokale organisaties die zelf verandering
willen, om ze te begeleiden bij de overgang,
in plaats van die verandering unilateraal
op te dringen.”
Bénédicte Fonteneau en Huib Huyse, Gedwongen kindhuwelijken: een blinde vlek in de Belgische ontwikkelingssamenwerking? Gedwongen
kindhuwelijken bestrijden uit een Belgisch donorperspectief, KULeuven-Hiva, Brussel, 2014.
1

O ok C él i ne Ver 
brouck, de voorzit
ster van vzw Intact
(juridisch referentiecentrum voor vrouwelijke genitale verminking/VGV), voert
de wil tot verandering
vanuit het Zuiden zelf
aan als argument
voor de noodzaak en Bénédicte Fonteneau
legitimiteit van haar engagement: “Mensen
in het Zuiden zeggen ons dat onze strijd
tegen vrouwenbesnijdenis het debat in de
betrokken landen aanzwengelt. Ik voel me
geen imperialist. Ik voel me niet alsof ik
een cultuur als geheel bekritiseer, omdat er
binnen die cultuur zelf ook stemmen opgaan
om deze praktijk een halt toe te roepen, in
naam van een hoger goed. Het fenomeen
is dus niet onlosmakelijk verbonden met
die cultuur. De strijd tegen VGV wordt op
vele fronten gestreden. We moeten gretig
gebruik maken van iedere kans die we krijgen om met elkaar in dialoog te gaan, ook
als het om deze kwestie gaat. Dat is onze
verantwoordelijkheid.”
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Hoewel Céline Verbrouck ing r ijpen
noodzakelijk vindt,
waarschuwt ze ook
voor de gevaren van
Ryoa Chung
een al te drieste tussenkomst: “Met een bazooka op een mug
schieten vanuit ons eigen referentiekader
is compleet contraproductief en kan ertoe
leiden dat de praktijk nog meer in de clandestiniteit gedrongen wordt.” Dat is ook de
mening van Ryoa Chung, gewoon hoogleraar aan het departement filosofie van de
universiteit van Montréal. Zij onderstreept
dat dwang altijd weerstand oproept: “Als we
waarden opdringen zonder dat de betrokken gemeenschappen ze geïnternaliseerd
hebben, riskeren we een averechts effect:
ze zouden meteen ons hele waardensysteem kunnen verwerpen. Trouwens, het
opdringen van waarden heeft een sterk
paternalistische inslag, die onverdedigbaar
is vanuit democratisch oogpunt.” Dominique Jacquemin, professor moraaltheologie
aan de universiteit van Louvain-la-Neuve,
vindt dat we onze eigen ruiten ingooien
als we de mensenrechten eenzijdig willen
opleggen. “Is het überhaupt mogelijk om
waarden op een democratische manier op
te leggen? Meestal proberen we de mensenrechten te doen respecteren onder politieke en economische dwang. Maar komt

dat die mensenrechten dan eigenlijk wel
ten goede?” Unilateraliteit blijkt niet alleen contraproductief, ze kan ons ook blind
maken voor een essentieel aspect van ontwikkelingssamenwerking: het standpunt
van de lokale bevolking. Want inderdaad,
net zoals het voor ons soms moeilijk is om
samen te werken met bevolkingsgroepen
die praktijken aanhangen die in strijd zijn
met onze fundamentele waarden, is het
omgekeerde ook waar. De lokale bevolking,
die vaak in een hulpvragende positie zit en
zich machteloos voelt, heeft het dikwijls
moeilijk om levensnoodzakelijke hulp te
aanvaarden van ontwikkelingswerkers met
zeden en gewoonten die hun vreemd zijn. De
dialoog lijkt dan ook de eerste voorwaarde
te zijn voor een gezonde en evenwichtige
ontwikkelingsrelatie, die echt aansluit bij
het humanistische ideaal waarop wij ons
beroepen.

Verdraagzaamheid
versus respect

Dominique Jacquemin breekt een lans voor
‘begrip’ als basis om de andere in zijn anders-zijn tegemoet te komen: “Het uitgangspunt is dat als je de ander in zijn anders-zijn
tegemoet wilt komen, dat niet betekent dat
je het op alle gebied met hem eens bent. En
dat vraagt een veel grotere inzet: want iets
wat mij bij die ander op het eerste gezicht
als slecht voorkomt, verbergt misschien
een goed dat ik niet begrijp. Alleen door
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Pyrrus
overwinning
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“Je hoeft niet noodzakelijk dezelfde ervaringen te delen
om elkaar toch te kunnen begrijpen, omdat we allemaal
dezelfde emoties hebben.”
toenadering te zoeken, ben je uiteindelijk
misschien in staat om een stukje van dat
goede in beeld te krijgen, zodat je met de
ander kunt delen waarom zijn visie op het
goede bij jou vragen oproept, vanuit jouw
eigen optiek. Dat vraagt vanaf het begin een
grote morele vrijheid. Als ik meteen afwijzend reageer vanuit mijn eigen waarden,
maak ik van de ander iemand die zozeer
van mij verschilt dat er niets meer mogelijk
is tussen ons.” Voor Paul Löwenthal, emeritus hoogleraar van de UCL en voormalig
voorzitter van de Interdiocesane Lekenraad van Franstalig België (2001-2007),
heeft die toenadering overigens minder
te maken met verdraagzaamheid dan met
respect. “Ik heb grote moeite met de notie
‘verdraagzaamheid’: iets ‘verdragen’, dat is
je neerleggen bij iets wat je toch niet kunt
verhinderen. Het heeft niets te maken met
respect. Verdraagzaamheid vraagt geen
positieve ingesteldheid. Als fundamentele
waarden met elkaar botsen, moeten we de
moeite nemen om grondig te onderzoeken
waar de kern van het probleem nu eigenlijk zit. Vaak heeft dat te maken met een

verschillende interpretatie van hetzelfde
woord. Achter de concepten ‘respect’ of
‘waardigheid’ gaan voor verschillende mensen verschillende betekenissen schuil.” Een
respectvolle dialoog komt dus neer op het
zoeken naar de betekenis van praktijken
die we niet goed begrijpen.

Op zoek naar betekenis

Volgens Dominique Jacquemin kadert die
zoektocht naar betekenis in een specifieke
ethische benadering: “We moeten ons de
volgende vraag stellen: zitten we in een
voorschrijvende ethiek of in een ethiek van
empowerment? Bij empowerment gaat het
erom dat je samen met, op aangeven van
en ten bate van die ander een betekenis
probeert te geven aan wat het goede is, in
gegeven omstandigheden. Problemen als
vrouwenbesnijdenis zullen we niet oplossen door externe normen op te leggen. We
moeten met de betrokkenen praten over wat
die praktijk voor hen betekent. We mogen
niet meteen vanuit onze eigen culturele
vooringenomenheid oordelen dat het gewoon mishandeling is en daarmee uit. We

moeten ervan uitgaan dat de praktijk een
bepaalde betekenis in zich draagt.”
Joshua Freedman, directeur van Six Seconds (een agentschap gespecialiseerd in
emotionele intelligentie), voert aan dat je
die betekenis kunt proberen te vatten als
je uitgaat van een ‘gedeelde menselijkheid’:
“Het is mogelijk om die gedeelde menselijkheid te ervaren via emotionele empathie.
Het principe daarvan is dat je niet noodzakelijk dezelfde ervaringen hoeft te delen om
elkaar toch te kunnen begrijpen, omdat we
allemaal dezelfde emoties hebben. Je hoeft
het lijden van iemand anders niet op je te
nemen, maar je moet een ruimte creëren
waarbinnen je elkaar kunt ontmoeten op
bekend terrein: dat van de gedeelde menselijkheid. De dialoog zal dan oprechter zijn,
want gebaseerd op een authentieke verwantschap.” Hetzelfde horen we bij Julien
Lecomte, communicatieverantwoordelijke
van de Vredesuniversiteit van Namen: “Dominique Pire zei dat ‘de dialoog vraagt dat
we tijdelijk tussen haakjes zetten wie we
zijn en wat we denken, om het standpunt
van de ander beter te kunnen begrijpen en

Paul Löwenthal

Joshua Freedman
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waarderen…’ Een oefening die niet altijd
gemakkelijk is, maar die vertrekt van de
overtuiging dat achter alle meningsverschillen zaken schuilgaan die we kunnen
begrijpen: behoeften en emoties die ook
voor ons herkenbaar zijn.”

Een kwestie
van ‘waarden’?

Officiële versus
traditionele geneeskunde
Op verschillende plaatsen in
het Zuiden ontstaan projecten
die bruggen willen slaan tussen de ‘officiële’ geneeskunde
van de publieke gezondheidszorg en traditionele geneeswijzen (met name voodoo).
Zo heeft de ULB met de steun
van de Europese Unie een actieonderzoeksproject opgezet
dat een ontmoetingsruimte
creëert voor officiële en
traditionele zorgverstrekkers
(in Benin, Mali en Burkina

18

Faso, 2009-2011). Dr. Paul De
Munck, coördinator van het
actieluik van dit project: “Het
probleem was dat deze twee
werelden — de traditionele
geneeswijzen en de officiële
gezondheidszorg — nauwelijks contact met elkaar hadden. Veel dokters voelden hoe
langer hoe meer de noodzaak
om een dialoog aan te gaan
met de traditionele genezers,
zodat beide partijen elkaars
competenties, rollen en actie-

terrein beter zouden kunnen
afbakenen. Het resultaat was
dat de officiële gezondheidszorg meer erkenning kreeg
voor de traditionele genezers.
Het bracht ook een verregaande perspectiefwijziging
met zich mee: in de ogen van
de deelnemers aan het project
zijn deze twee werelden geen
tegengestelden meer, maar
vullen ze elkaar aan.”
Meer weten

Als we samen op zoek gaan naar de betekenis achter de praktijken in kwestie, zou
het trouwens best kunnen dat we daar gedeelde waarden ontdekken, en geen tegengestelde. Waarden hebben meer te maken
met de betekenis van een praktijk dan met
de praktijk op zich. Gerry Mackie en John
LeJeune, twee politicologen van de universiteit van Californië die gespecialiseerd
zijn in internationale relaties, leggen dat
subtiele verschil uit door een onderscheid
te maken tussen morele en sociale normen.
De eerste zouden universeel zijn, de tweede
verbonden met specifieke culturen: “Een
abstracte morele norm is een algemene regel
die intrinsiek gemotiveerd is, zoals de plicht
om een goede burger of een goede ouder te
zijn. Je vindt die regel terug in verschillende
groepen en ze blijft door de eeuwen heen onveranderd aanwezig. Concrete sociale normen vormen de neerslag van de abstracte
morele norm in specifieke omstandigheden,
en kunnen verschillen van groep tot groep.
Ze zijn kneedbaarder. Om een voorbeeld
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Gerry Mackie en John LeJeune, Social
Dynamics of Abandonment of Harmful Practices:
a New Look at The Theory. Special Series on
Social Norms and Harmful Practice, in Innocenti
Working Paper, Florence, juni 2009, p. 23.
2

hebben, terwijl de meeste praktijken die wij
als schadelijk beschouwen eigenlijk normen
zijn, waarvan de hardnekkigheid berust op
uiteenlopende factoren die niets te maken
hebben met waarden in de strikte betekenis
van het woord. Het is riskant om bepaalde
Afrikaanse bevolkingsgroepen nog meer
te gaan stigmatiseren door te beweren dat
we niet dezelfde waarden hebben. Het feit
dat bepaalde praktijken nog steeds voortduren, heeft vaak te maken met politieke
of sociaal-economische motieven.” Precies
dit onderscheid tussen waarde, norm en
praktijk vormt volgens Ryoa Chung de kern
van het debat: “We zouden een onderscheid
moeten maken tussen alles wat voortkomt
uit geloofsovertuigingen en culturele praktijken, en wat voortkomt uit fundamentele
morele waarden. Als sommige praktijken
samenhangen met sociaal-economische
parameters, is het altijd mogelijk om die te
veranderen om zo ook de schadelijk bevonden praktijken te beïnvloeden. We willen
duidelijk maken dat de praktijk afzweren
niet betekent dat je de onderliggende fundamentele waarden afzweert. Op die manier
zouden nieuwe culturele praktijken kunnen
ontstaan die de fundamentele waarden van
het individu of de gemeenschap op een betere en, uiteindelijk, meer coherente manier
weerspiegelen.”
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te geven: een goede
ouder zijn is in Korea
even belangrijk als in
Guinee, maar wat je
precies moet doen
Céline Verbrouck
om als goede ouder
te worden beschouwd, verschilt in beide
landen, omdat de sociale omstandigheden
anders zijn.”2 Een goede ouder willen zijn
is een waarde die ons nauw aan het hart
ligt, en het is precies dezelfde waarde die
sommige ouders ertoe beweegt om hun
minderjarige dochter zonder haar toestemming uit te huwelijken. Bénédicte Fonteneau: “In veel samenlevingen dwingen de
ouders, zeker als ze arm zijn, hun dochter
tot een huwelijk, in de hoop dat ze haar
op die manier een betere toekomst kunnen verzekeren onder de vleugels van haar
echtgenoot.” Het is overigens niet zo dat
die ouders daarom automatisch vinden dat
kindhuwelijken een goede zaak zijn. Bénédicte Fonteneau: “We moeten opletten dat
we niet de verkeerde discussie voeren. Het
kan gevaarlijk zijn om het over ‘waarden’ te
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Vrouwenbesnijdenis:
alternatieve rituelen
In 2012 kreeg de Ethiopische Bogaletch Gebre de Koning
Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika. Als oprichtster
van KMG Ethiopia werkte ze onder andere rond alternatieve
rituelen om de ‘niet-besnijdenis’ van jonge meisjes in verschillende dorpen van haar geboorteland mee te vieren. Zo werden
huwelijken van niet-besneden meisjes in het openbaar gevierd
en mochten honderden andere niet-besneden meisjes de rol
van bruidsmeisjes spelen. Voor meisjes die de leeftijd bereikten waarop ze vroeger besneden zouden zijn, werden alternatieve ‘ceremoniën van het intacte lichaam’ georganiseerd.
Die feesten hadden een grote impact binnen het betrokken
gebied, waar de meerderheid van de edir zich openlijk uitgesproken heeft voor de afschaffing van deze praktijk. In tien
jaar tijd (1998-2008) is het percentage besnijdenissen op
jonge meisjes in deze regio teruggevallen van 100% tot 3%.

dossier

n’GO januari 2015

© POCO_BW - FOTOLIA

Desacralisatie
zonder desillusie

Omdat we niet altijd de mogelijkheid hebben om de sociaal-economische parameters
die bepaalde praktijken in stand houden te
beïnvloeden, kunnen we ook vertrekken van
de betekenis achter een praktijk. Die moet
behouden blijven, maar we kunnen wel
proberen een andere uitdrukkingsvorm aan
te koppelen (zie kader 3). Door de betekenis
te valoriseren en de praktijk precies vanuit
die betekenis in vraag te stellen, kan het
schadelijke karakter van de praktijk aan
het licht komen en begrepen worden. Gerry
Mackie en John LeJeune: “Het verlaten van
schadelijke praktijken kan gemotiveerd
worden door terug te keren naar de fundamentele morele norm die vraagt dat we
van onze kinderen houden en het beste voor
hen willen [...] Als we erin slagen die morele
norm meer op de voorgrond te brengen,
kan dat gemeenschappen ertoe brengen
om bepaalde praktijken te herzien.” Toch
moeten we ook duidelijk maken wat precies
het schadelijke karakter van die praktijken
is. We weten immers in welke mate sociale
normen en tradities bijdragen aan het voortduren van dergelijke praktijken. In hun
rapport over kindhuwelijken merken Bénédicte Fonteneau en Huib Huyse op: “Sociale
normen [die de aanleiding vormen voor
kindhuwelijken in West-Afrika ] moeten be-
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grepen worden als
‘gedragsmodellen
die gebaseerd zijn
op het verlangen om
zich te conformeren
met de sociale verwachtingen van een
belangrijke referenD. Jacquemin
tiegroep.’ [Ouders]
zien het naleven van de norm niet als een
bewuste beslissing, maar als een natuurlijke
of religieuze regel waaraan niet te tornen
valt. Vaak worden dergelijke onuitgesproken
aannames nog versterkt door het taboe dat
rust op onderwerpen als seksualiteit en
intimiteit.”3 Soms wordt een norm dus in
ere gehouden omdat men ervan uitgaat dat
hij universeel geldend is, en kan hij niet in
vraag gesteld worden omdat hij omgeven is
door plaatselijke taboes. Céline Verbrouck:
“Veel gezinnen beseffen helemaal niet dat
vrouwenbesnijdenis in wezen een zeldzame
praktijk is. Ik heb al vrouwen ontmoet die
dachten dat ik ook besneden was. Het is pas
wanneer ze hier aankomen, dat het tot hen
Bénédicte Fonteneau en Huib Huyse,
Gedwongen kindhuwelijken: een blinde vlek
in de Belgische ontwikkelingssamenwerking?
Gedwongen kindhuwelijken bestrijden uit een
Belgisch donorperspectief, KULeuven-Hiva,
Brussel, 2014, p. 15.
3

© SMILINGSUNRAY - FOTOLIA

dossier

n’GO januari 2015

doordringt dat het besnijden van vrouwen
niet overal ter wereld gebeurt.” Omdat de
veronderstelling dat een norm algemeen
geldend is, vaak rechtstreeks bijdraagt tot
de instandhouding ervan, kan het besef dat
dit niet zo is bijdragen tot een desacralisering van die norm. Dominique Jacquemin:
“Humanitaire werkers kunnen proberen het
beeld dat gemeenschappen hebben van de in
hun gebied geldende normen te veranderen.
In het belang en met medewerking van die
gemeenschappen — dus in naam van hun
voorstelling van het goede — kunnen ze
proberen om de humaniserende of deshumaniserende betekenis van de praktijken
bloot te leggen, bijvoorbeeld door het atypische karakter van een praktijk aan het licht
te brengen.” Maar hij waarschuwt er wel
voor het kind niet met het badwater weg te
gooien: het relativeren van een praktijk mag
niet tot desillusie leiden. Het is belangrijk
dat de dieperliggende betekenis behouden
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blijft en een uitdrukkingsvorm krijgt die
nauw verbonden is met de cultuur van de
plaatselijke bevolking: “Als je uitgaat van
de uiteindelijke bedoeling van de praktijk
— een overgangsrite of iets anders — kun je
de mensen vragen of er geen andere praktijk
is die dezelfde betekenis zou kunnen dragen.
Op die manier houden we ons ver van een
frontale aanval die de betekenis afwijst
— we wijzen alleen de daad als zodanig af,
en de wreedheid ervan. We begeleiden hen
stap voor stap — op politiek, economisch
en medisch vlak — bij het opbouwen van
dezelfde betekenis in een minder gewelddadige dimensie. We moedigen een volk ertoe
aan om een nieuwe dimensie van zichzelf te
vinden, zodat het altijd trouw kan blijven
aan zijn eigen waarden, maar in een andere
verschijningsvorm.”
CÉLINE PRÉAUX

“De dialoog vraagt van ieder van ons dat we
tijdelijk tussen haakjes zetten wie we zijn en wat
we denken, om het standpunt van de ander beter
te kunnen begrijpen en waarderen.”
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zuiderse wijsheid

Mireille Rolande Critié

Innerlijke vrede
scheppen en beleven

M

ireille Rolande Critié werkt
aan een origineel spoor voor
conflictoplossing in Ivoorkust en in Tsjaad, met daarin twee centrale waarden:
vrede en persoonlijke ontwikkeling.

Een hele weg afgelegd

Ik heb er altijd van gedroomd om mij in te
zetten voor kinderen. Omdat ik ook graag
rechten wilde studeren, heb ik de twee dan
maar gecombineerd: als advocate kinderen
verdedigen. Toen ik mijn diploma had behaald, begon ik een stage bij een ngo, waar
ik een opleiding over conflictoplossing op
het werk kreeg. Die opleiding was bijzonder interessant, ze bracht een wetenschap
aan die psychologie, recht en sociologie
combineert. Wat mij ook aansprak was dat
het niet alleen over rechtsregels ging, maar
ook over de relatie tussen mensen. Ik legde
al snel de link tussen vredegericht opvoeden van kinderen en conflictoplossing. Ik
ben er diep van overtuigd dat kinderen alleen maar kunnen (en mogen) opgroeien
in een vredevolle, familiale, educatieve en
sociale omgeving. Kinderen verdedigen
betekent voor mij hen leren hoe ze hun eigen vredevolle wereld kunnen uitbouwen,
want zij zijn de volwassenen van morgen.
Door met kinderen over vrede te praten,
heb ik zelf ook veel geleerd.
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“We moeten kinderen leren hoe ze
hun eigen vredevolle wereld kunnen
uitbouwen, want zij
zijn de volwassenen
van morgen”
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Mijn waarden
Voor veel mensen betekent vrede de afwezigheid van oorlog. Voor mij is het eerder een harmonie die er moet zijn tussen
individuen, gebaseerd op waardering en
aanvaarding van de andere. Die waarden,
die de vrede in stand houden, zijn de voorwaarden om samen te leven in gemeenschap. Vrede heeft te maken met persoonlijke ontwikkeling, die naar mijn mening
gericht moet zijn op zelfontplooiing, zelfverwezenlijking en innerlijk evenwicht.

… en de ervaring
in Ivoorkust en Tsjaad

Van 2006 tot 2013 werkte ik in een centrum voor vredesonderzoek en -actie en
sinds 2013 bij “Vie Saine” (mijn ngo in
Ivoorkust). In beide jobs richtte ik mij volledig op de opvoeding van kinderen over
vrede, omgangsvormen en de waarden van
samenleven. Ik merkte dat gaandeweg een
nieuwe dimensie in hen vorm kreeg: niet
zozeer de sociale dimensie die ze opbouwden in relaties met elkaar, maar vooral een
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persoonlijke verandering. Door ze te leren
over vrede en samenleven waren er die
helemaal openbloeiden, terwijl ze tevoren
nog timide of gesloten waren of zelfs angst
hadden voor anderen. Mijn korte ervaring
als consultant in Tsjaad in november 2014
heeft veel indruk op mij gemaakt. Ik werkte er samen met kinderen van de school
Notre Dame de la Paix van N’Djamena.
Het land komt uit een 30-jarige crisis en
de meeste kinderen waren psychologisch
zwaar getekend door geweld. Het trof mij
dat kinderen tussen 5 en 12 jaar niet in
staat waren om te lachen. Een lach is de
ziel van een kind. Na een hele tijd werken
rond vrede en samenleven met spelletjes
en andere activiteiten konden ze stilaan
weer op een natuurlijke manier lachen. De
activiteiten brachten hen samen en ze konden er hun verhaal kwijt. In een activiteit
rond conflictoplossing vroeg ik hen om de
conflicten te herbeleven en te zeggen wat
ze beleefd hadden, om hun gevoelens uit te
drukken en uit te leggen hoe die conflicten
sporen hadden nagelaten. Ik kreeg op die
manier toegang tot hun gevoelens van pijn
en vreugde en via vredesopvoeding kwam
ik uiteindelijk tot persoonlijke ontwikkeling. Zo heb ik blokkades kunnen losmaken die de persoonlijke ontwikkeling en
de volledige benutting van hun potentieel
beletten. De enige manier om vrede te bereiken is alle potentieel uit mensen naar
boven halen en zorgen dat ze hun eigenwaarde vinden.

“De enige manier om vrede te bereiken
is al het potentieel uit mensen naar
boven halen en zorgen dat ze hun
eigenwaarde vinden”
Rolverdeling in het team
Het werk dat ik vandaag doe is het resultaat van een lange persoonlijke evolutie
en een hecht team rond mij. We werken
samen met volwassenen en vooral met
kinderen rond waarden. Het is belangrijk
dat iedereen zich erin terugvindt. Heel het
team integreert, verinnerlijkt en leeft naar
de verschillende waarden die naar boven
komen in de opleiding. Na de activiteiten
worden er bijeenkomsten georganiseerd
om de vinger te kunnen leggen op de fouten die we maakten en te bepalen hoe we
voortgang kunnen maken.

“Zin geven aan je leven”

Dit is de naam van een vormingsproject rond waarden dat ik ontwikkeld heb
voor jongeren. In Ivoorkust is het vooral
bedoeld voor jongeren die de draad kwijt
zijn. Er is bij die jongeren een grote nood
aan oriëntering om zichzelf te realiseren.
In de opleiding zijn er bepaalde aspecten
waarmee ik rekening houd: ze moeten een
project uitwerken dat één of een paar jaar

van hun leven behelst. Zoals in een klassiek project zijn er algemene en meer specifieke doelstellingen die gekozen worden
in het licht van wie de jongeren zijn, wat
ze geweest zijn en waar ze naartoe willen.
Aan een jong meisje dat graag juriste wil
worden, vragen we bijvoorbeeld wat ze al
gerealiseerd heeft in haar leven en daarna
begeleiden we haar met de opleiding “Zin
geven aan je leven”. De jongeren worden
opgevolgd en hun evolutie geëvalueerd.
Vanaf het begin proberen we door te drukken dat ze niet per se hetzelfde werk moeten doen als hun ouders en niet alleen voor
het geld moeten gaan werken. Het werk
moet gezien worden als begeleiding naar
zelfrealisatie.

Een voortdurende motivatie

Dankzij dit werk heb ik mezelf kunnen
ontplooien en ik merk dat het aanstekelijk
werkt bij mensen rondom mij. Dit zien en
voelen is gewoon fantastisch. Het is mijn
motivatie om vooruit te geraken want het
resultaat is er: mensen vinden hun waar-
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“Vredesopvoeding is een
mierenwerk, dat veel tijd en
geduld vergt”
den terug. Dit jaar wil ik meer mensen
bereiken door voordrachten te geven over
mijn acties en de insteek van mijn opleiding uit te leggen. Ik kom veel mensen
tegen die zichzelf beter willen begrijpen,
die willen weten waarom ze hier zijn en die
dingen willen aanpakken, voor zichzelf en
voor anderen. Ik denk dat dat kan.

Ondanks alles…

Vredesopvoeding is een mierenwerk, dat
veel tijd en geduld vergt. Tijd is vandaag
een zeer kostbaar goed. Doordat kinderen vaak verhuizen of reizen moeten ze de
opleiding afbreken, hoewel ze erg gemotiveerd zijn. Anderen geraken ontmoedigd
in de loop van de opleiding. Ondanks die
tegenslagen motiveren we diegenen die
overblijven des te meer en we investeren
volop in hen. Mijn werk is fascinerend,
maar daardoor heb ik ook weinig tijd voor
mezelf. Daarom las ik soms een pauze in,
om te herbronnen bij familie. Zoals bij elk
menselijk werk zijn er diepte- en hoogtepunten. Als we financiële moeilijkheden hebben vindt iedereen dat we ermee
moeten stoppen. Maar door zen te blijven

en alternatieven te zoeken (eigen en privémiddelen of potentieel geïnteresseerde
geldschieters) blijven we wel overeind. Het
is zwaar, maar het is mijn roeping en dit
werk doen betekent voor mij voluit leven.
Je kan niet over ontwikkeling op internationaal niveau spreken als er geen innerlijke
vrede is die bijdraagt tot je persoonlijke
ontwikkeling. Wereldvrede begint met innerlijke vrede en innerlijke ontwikkeling.
Daarom moet je eerst aan mensen werken.

TEKST OPGETEKEND DOOR
BERNADO MARIANO HOUENOUSSI
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vooroordelen ontkrachten...

Vooroordelen en emoties
Dit artikel werd afgerond op het moment van de aanslag op Charlie Hebdo. Ik had het kunnen
herschrijven en deze daad van geweld erin opnemen, maar ik besloot om mijn gedachten en
gevoelens op de blog de vrije loop te laten. Bij het schrijven van deze tekst wilde ik mijn emoties
bedwingen of enkel in lichte vorm toelaten omdat je in dat stadium nog in dialoog kan treden,
kan handelen en kan luisteren. Anders was het me misschien niet gelukt.
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Na de focus op ontkenning richten we ons op
ontkrachting van vooroordelen en zetten we een
belangrijke parameter in de kijker: de link tussen
vooroordelen en emoties. Enkel over de feiten
spreken en daarbij de emoties en onderliggende
behoeftes terzijde laten, leidt zonder meer tot een
dovemansgesprek.

O

nlangs was ik getuige van
een zeer interessant gesprek:
een schoolvoorbeeld van voo
roordelen. Iemand beweerde
dat de joden erop uit zijn de
wereldheerschappij te bemachtigen en hij
verwees daarvoor naar het Protocol van
de Wijzen van Sion, dat hij als een onom
stotelijk bewijs zag voor het internationale
joodse complot en voor zijn eigen bewering.
Zijn stem en gezichtsuitdrukking spraken
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“

Iemands vooroordelen
ontkrachten op basis
van de feiten brengt zo
goed als zeker niets teweeg
bij de drager van het
vooroordeel.

Ontcijferde emoties
De Amerikaanse psycholoog
Paul Ekman was een van de
eersten om de link te leggen
tussen emoties, gelaatsuit
drukkingen en de universa
liteit van hun uitdrukking.
In alle culturen vind je zeven
basisemoties terug: vreugde,
verdriet, angst, woede, verba
zing, afschuw en minachting.
Deze emoties worden geuit
door een gelaatsuitdrukking
die soms extreem kort is
(1/25e van een seconde) en
onbewust kan zijn. Doordat
ze zo kort zijn kan je ze bijna
niet verbergen of nabootsen.
Elke emotie is drager van een
boodschap. In de literatuur
worden de volgende associa
ties gemaakt:

✔✔ Vreugde wordt geasso
cieerd met motivatie, ze
geeft energie;
✔✔ Angst is een antwoord op
bescherming tegenover
een dreigend gevaar;
✔✔ Woede dient om zich te
laten respecteren, zijn
territorium of grenzen te
verdedigen;
✔✔ Verdriet helpt om de
bladzijde om te draaien,
om een periode van rouw
in te gaan;
✔✔ Afschuw en minachting
kunnen dienen om een
autoritaire of dominante
relatie te vestigen of om
zich te laten gelden door
bij een groep te horen die
zich superieur voelt.

vooroordelen ontkrachten...
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Het Protocol van
de wijzen van Sion
Het Protocol van de wijzen van Sion is een
document over een joods complot om de
wereldheerschappij te bemachtigen. Histo
rici zijn het erover eens dat het over een vals
document gaat dat opgesteld werd in Parijs
in 1901 door Mathieu Golovinski, lid van de
geheime Russische politie. Dit blijkt o.a. uit
een werk uit 1938 van een Belgische Jezu
ïet, Pierre Charles die het Protocol woord
per woord vergeleek met de Dialogue aux
enfers entre Machiavel et Montesquieu, dat
in 1864 in Brussel gepubliceerd werd door
Maurice Joly. Zo ontdekte hij het plagiaat.
Het bonapartistische complot van Maurice
Joly werd zo een joods complot.

boekdelen: verontwaardiging, irritatie,
afkeer. Maar wel gematigd.
Zijn gesprekspartner, die er een totaal
tegenovergestelde wereldvisie op nahield,
diende hem van repliek met dit verplette
rende argument: “Maar enfin, ik kan niet
geloven dat jij denkt dat deze Protocollen
authentiek zijn. Iedereen weet toch dat het
om een vervalsing gaat!” (zie kader). De
eerste spreker werd door een veelheid van
emoties overvallen, maar uiteindelijk nam
de opwinding de bovenhand en verhief hij
zijn stem. Hij ergerde zich niet zozeer aan
de joden, maar eerder aan zijn vriend,
die zijn visie volledig verwierp. Hij werd
sceptisch en er verscheen een dikke frons
op zijn voorhoofd, die duidelijk aangaf dat
het argument ‘vervalsing’ voor hem geen
steek hield.
Zelfs achter een schijnbaar rustig gelaat
kan verontwaardiging, irritatie of arro
gantie schuilgaan. De toon van de stem of
gelaatsuitdrukkingen drukken meer dan
woorden een gevoel uit dat we zouden
kunnen omschrijven als ‘Hoe kan iemand
als jij nu zo’n nonsens geloven?’. Zelfs al
werd het niet met zoveel woorden gezegd,
de laatdunkendheid kwam wel aan en ver
dubbelde de irritatie.
Daarop volgde een lange woordenwis
seling over de echtheid van dat Protocol,
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over complottheorieën, de teloorgang van
onze beschavingen, de financiële elite die…
enzovoort. En dit hele gesprek liep uit op…
niets. Beiden keerden terug naar hun dage
lijkse beslommeringen in de overtuiging
dat de andere toch wel zeer naïef was. Dit is
een sprekend voorbeeld van een klassieke
impasse waarin we kunnen verzeilen bij
vooroordelen, met name het dovemansge
sprek.

De affectieve kant
van vooroordelen

De bestaansreden van dovemansgesprek
ken begrijpen is essentieel voor al wie zich
toelegt op vooroordelen. Enkele elemen
ten uit de cognitieve psychologie die we
al eerder aanbrachten1 tonen aan dat die
gene die een vooroordeel verwoordt, zich
er niet echt van bewust is dat hij dingen
vervormt en veralgemeent. Voor hem is er
geen vooroordeel, enkel maar een realiteit;
vooral als de groep waartoe hij behoort die
mening deelt.
De emoties die een dergelijke visie met
zich meebrengt zijn even krachtig als de
In de voorgaande artikels van n’GO zagen we
al het verband tussen de cognitieve basisme
chanismen (categorisering, weglating, vervor
ming en veralgemening) en vooroordelen.
1
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“

Een vooroordeel bestrijden is de realiteit zoals de spreker die beleeft negeren, evenals de
emoties en behoeften die hij heeft. Als je die onderliggende behoeften niet respecteert, lok je irritatie uit en praat je tegen een muur.

verankering van het vooroordeel en als het
gevoel van bedreiging dat uitgaat van de
doelgroep van het vooroordeel. Angst en
woede voor islamisten, die “allemaal bar
baren zijn die onschuldigen vermoorden”.
Minachting en afkeer van de Afrikanen,
die “allemaal luie profiteurs zijn”. Woede,
verontwaardiging, weeral minachting en
afkeer voor de Roma, die “allemaal dieven
zijn”. Wie vooroordelen heeft moet nog
maar denken aan de betreffende groep om
geëmotioneerd te geraken. Sommige emo
ties zijn getemperd, andere komen al dicht
in de buurt van rassenhaat. Sommige emo
ties zijn min of meer fysiek onder controle
te houden, andere zijn duidelijk zichtbaar
op het gelaat, wat dan weer tegenreacties
kan oproepen. Niet verwonderlijk, toch?
Onze hypothese is dat een vooroordeel
aanpakken met een feitendiscussie, met
rede en met inhoud als reactie tegen de
werkelijkheid zoals ze door de drager van
het vooroordeel wordt waargenomen, veel
kans heeft op een impasse uit te lopen als
de emotie die ermee gepaard gaat niet ge

hoord wordt. Alleen nadat een echte dia
loog op gang is gekomen, kunnen feiten en
en inhoud iets toevoegen.
Als je de realiteit van de spreker verwaar
loost, laat je ook zijn emoties links liggen
of schilder je ze af als onbelangrijk, terwijl
ze op een diepe nood wijzen: veiligheid,
rechtvaardigheid, dominantie, respect
enzovoort (zie kader over emoties). De
vooroordelen zelf kunnen dan wel weerleg
baar zijn, de emoties en de onderliggende
behoeften zijn reëel . Dit aanvaarden is de
eerste fase van de dialoog.

Emotie verraadt
de gedachte

Er zijn verschillende redenen om aandacht
te besteden aan de emoties die loskomen bij
vooroordelen. De meest voor de hand lig
gende is dat achter politiek correcte woor
den de emoties de diepste gedachten verra
den. Gelaatsuitdrukkingen en de toon van
een stem zijn de meest precieze barometers
van vooroordelen. Minachting, afkeer, ze
nuwachtigheid, irritatie, schaamte of onge
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Van observatie over emotie tot discriminatie
Het proces in een vereenvoudigd
schema:

Etappe 1
Onze zintuigen pikken voortdurend infor
matie op — vooral het gehoor en het zicht.

Etappe 2
Mechanismen in de hersenen maken
voortdurende onderscheid tussen belang
rijke en onbelangrijke informatie, ook om
te bepalen welk gedrag er vereist is in een
bepaalde situatie. Onder die mechanismen
bevinden zich categorisering, vervorming,
weglating en veralgemening (zie vorige
n’GO nummers).

Etappe 2 bis
De selectie van informatie gebeurt vanuit
een bestaande databank in ons geheugen.
Er wordt onmiddellijk onderzocht of die
gegevens overeenkomen met bestaande
gegevens in stock. Daaruit komt: “Aha, dit
komt overeen met dat. Dit is gevaarlijk.
Dit wantrouw ik. Dit is afschuwelijk dus
dat mijd ik. Enzovoort”.

Etappe 3
In 2002 legde Susan Fiske de link tussen
stereotypen en emoties. Als je haar werk
extrapoleert, zou je kunnen zeggen dat
sommige voorstellingen in onze hersenen
(persoonlijke of collectieve) gelinkt zijn aan
emoties: “Oh, een boeddhist, vind ik leuk!
Oh, een kaalgeschoren man in leer, angst!
Oh, een homoseksueel, afschuwelijk! Oh,
een homoseksueel, sympathiek…” Emoties
worden zichtbaar in onze microgedragin
gen, zelfs al proberen we ze te verbergen.

Etappe 4
Emotie kan zich vertalen in discriminerend
gedrag “Oh, een cv van een Afrikaan, vuilbak. Oh, een cv van iemand ouder dan 55,
vuilbak!” enzovoort.
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duld kunnen zelfs in heel vluchtige vorm al
opgemerkt worden (zie kader). Woorden kun
nen de achterliggende emotie maar moeilijk
verbergen, zelfs als we beleefd willen blijven.
Een typisch voorbeeld: “Ik heb niets tegen
die mensen…”. In een studie uit 1991 konden
Charles Stangor, Linda A. Sullivan en Tho
mas E. Ford aantonen dat niet de kracht van
het negatieve gevoel — vaak verscholen ach
ter beleefdheid — de beste indicator is van
de aanwezigheid van een vooroordeel, maar
eerder de afwezigheid van een positieve hou
ding tegenover een andere groep2. De voor
beeldzin “Ik heb niets tegen die mensen…” kan
ook geïnterpreteerd worden als “Ik zie niets
positiefs in die mensen…”.

Achter de emotie
schuilt de behoefte

Eenmaal de gedachte achterhaald is, kan je je
concentreren op de emotie als indicator van
een behoefte. Er bestaat een hele stroming in
het onderzoek naar vooroordelen, in navolging
van Gaertner en Dovidio3, die zich bezighoudt
met de affectieve kant. De onderliggende
behoeften zijn ook belangrijk in geweldloze
Stangor, C., Sullivan, L.A., & Ford, T.E. (1991).
Affective and cognitive determinants of prejudice. Social cognition. 9 (4), 359-380.
2

Dit schema is gebaseerd op de mechanis
men van Aaron Beck, de vader van de cog
nitieve therapie. Lees Beck, Aaron (1996).
The Past and the future of Cognitive Therapy. Journal of Psychotherapy Practice
and Research 6 (4): 276–284.

Dovidio J. & Gaertner S. (1986). Prejudice, discrimination and racism: Historical trends and
contemporary approaches. In Dovidio J. & Gaer
tner S. (Eds), Prejudice, discrimmination, and
racism (pp 1-34). New York: Academic Press.
3
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| meer weten
Different emotional reactions to different groups: a
sociofunctional threat-based approach to “prejudice”.

De link tussen emoties en vooroordelen werd ook bestudeerd
door Catherine Cottrell en Steven Neuberg: Cottrell C. A. &
Neuberg L. Journal of Personality and Social Psychology,
2005, Vol. 88, No. 5, 770–789.

communicatie. Iemand met wie ik
onlangs aan de praat geraakte was
verontwaardigd om een verhaal dat hij
horen vertellen had over een Maghre
bijnse familie die een sociale woning
had toegewezen gekregen waar een Bel
gische, gescheiden vrouw met een kind
ook aanspraak op maakte. Hij verwen
ste die “Marokkaanse profiteurs van het
systeem…”. Het was tevergeefs geweest
om hem ervan te overtuigen dat hij de
zaken veralgemeende en dat cijfers
aantonen dat enkel een minderheid
effectief profiteert. Daarom gooide ik
het over een andere boeg met de vol
gende vraag: “Wat vind jij oneerlijk:
dat een menselijk wezen in nood hulp
kan krijgen, of dat iemand met dezelfde
noden die eigenlijk behoort tot jouw
groep er geen beroep op kan doen?”
De woorden “menselijk wezen” waren
natuurlijk zorgvuldig gekozen en na
een korte stilte koos hij voor de tweede
optie. Ik verwachtte het wel, maar was
toch verrrast dat de agressiviteit tege
nover de Maghrebijnen verdwenen was,
ook al bleef hij verontwaardigd over het

onrecht. Het gesprek dat daarop volgde
was heel rijk omdat het meer ging over
de manier waarop het systeem en de
politiek het probleem konden aanpak
ken. Door me te interesseren voor de
emoties, begreep ik dat de zichtbare in
dicatoren — verontwaardiging, woede
en agressie- evenals de uitspraken een
achterliggende behoefte aan gerechtig
heid verborgen. Door begrip te tonen
voor zijn visie — wat in het andere geval
tot een dovemansgesprek had geleid —
konden we een echte dialoog aangaan,
gebaseerd op gedeelde waarden en
concrete oplossingen.
PIERRE BIÉLANDE

Dit artikel werd geschreven
in samenwerking met het INC
www.neurocognitivism.com

Volgend artikel: Vooroordelen,
stress en waarden
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instrument feedback

Oh, wat maken we het onszelf moeilijk. Zitten we met een ei, dan brengen
we het te laat of onhandig ter sprake. Of helemaal niet, waardoor we
hete potjes nodeloos laten sudderen. Het hoeft niet zo klungelig.
Begin vandaag nog en experimenteer met feedback. Iedereen leider!

Feedback geven en ontvangen
Een leermoment

© AXEL BUECKERT - FOTOLIA
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“Meestal bouwen we zelf
met vallen en opstaan
een repertorium op van
zaken die werken.”
| het ene compliment is het andere niet

Feedback geven en ontvangen is verduiveld moeilijk.
Terugkoppelen wordt ons niet aangeleerd; meestal bouwen we zelf met vallen en opstaan een repertorium op
van zaken die werken. Enkele simpele maar rake inzichten maken echter heel wat nattevingerwerk onnodig.

T

erugkoppelen doen we vaak
op een intuïtieve manier.
Bij stress
ervaringen neemt
ons reptielenbrein de bovenhand en dat hersendeel doet
ons spontaan en eerder onbewust reageren. De ene durft het gesprek niet aan en
vlucht. De andere gaat in de aanval. Maar
iemand aanspreken op iets gewenst of ongewenst laten we beter niet over aan instinctief gedrag, vindt leiderschapstrainer
en teamcoach Peter Musschoot. Feedback

Complimenten geven. Ja, ook
dat is feedback. Hoewel de
drempel voor een positieve terugkoppeling vaak iets lager
ligt, moet ook deze gespreksvorm zorgvuldig gebeuren. Carol Dweck, professor aan Stanford University, deed jarenlang
onderzoek naar motivatie en
mindsets of geestestoestanden. Zij ontdekte dat verschillende soorten complimenten
aanleiding geven tot verschillende mindsets. Trait-compliments geven feedback over een
eigenschap die je al dan niet
bezit (“je bent mooi”). Omdat
ze weinig zeggen over inspanning of verdienste en enkel de
output belichten, roepen ze een

fixed mindset op: een houding
die weinig creativiteit of groei
bevordert. Mensen die vaak
trait-compliments krijgen stellen zichzelf weinig in vraag,
wat defensief gedrag bevordert.
Een process-compliment daarentegen, dat een oordeel uitspreekt over de manier waarop
iemand iets heeft aangepakt
(direct process-compliment)
of vraagt hoe hij dat heeft aangepakt (indirect process-compliment), roept een groeimindset op: de persoon in kwestie
is geneigd om zichzelf te bevragen, wat bijdraagt tot zijn
groei. Daarom pleit Deck ervoor vooral die laatste soort
complimenten te priviligeren.

instrument feedback
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| getuigenis
Heidi De Pauw, Algemeen
Directeur van Child Focus

geven en ontvangen verdient een bewuste
aanpak en voorbereiding.
“De allereerste vraag die je jezelf moet stellen is wat je met het gesprek wil bereiken.
Een gedragsverandering? Betere resultaten? Meteen zal duidelijk worden wat in het
gesprek hoort en wat niet. Iets uit het verleden dat nooit eerder werd uitgesproken
heeft geen plaats in een feedbackgesprek
over een gewenste gedragsverandering.
Let er ook op dat je je gesprekspartner niet
aanvalt op zijn identiteit (‘jij bent…’), maar
enkel het gedrag bespreekt. Een label in
de jij-vorm benadrukt onmogelijkheid en
ontneemt de betrokkene elke kans om te
veranderen. Weinigen zijn natuurtalenten
in feedback geven. Daarom helpt het om
het gesprek vooraf al eens uit te spreken

en de juiste woorden te vinden. Je hoort
dan meteen hoe je overkomt bij de andere.
Wie al eerder terugkoppelingsgesprekken
voerde doet er goed aan een succesanalyse
te doen en bij zichzelf na te gaan wat eerder bijdroeg tot een positief gesprek en wat
geen herhaling verdient.”

Doe het nu

Hoe je het ook aanpakt, de gouden regel
is om wat echt belangrijk is zo snel mogelijk ter sprake te brengen. Uitstel maakt
het onszelf en de andere onnodig moeilijk.
We voeren gesprekken met onszelf en met
anderen over het gesprek dat we niet hebben gehad. Het ei wordt steeds groter en
we krijgen hoe langer hoe meer het gevoel
het momentum gemist te hebben. Peter

« Ons managementteam werkt vanuit een
toekomst- en oplossingsgerichte benadering. Medewerkers verdienen constructieve
en positieve feedback voor hun inzet, zeker
in een werkomgeving als Child Focus, waar
gevoelige thema’s worden behandeld en
dossiers regelmatig een negatieve afloop
kennen. Vooral in crisissituaties hebben leidinggevenden de neiging te analyseren wat
fout liep en wie daarvoor verantwoordelijk
is. Wij hanteren de like-concern-suggestaanpak, die eerst de positieve elementen
aanbrengt, vervolgens stilstaat bij wat ons
zorgen baart en vervolgens vanuit een oplossingsgericht denken alternatieven aanbrengt. Als leidinggevenden zijn we vaak
zuinig met positieve feedback omdat we een
schouderklop als onbenullig of schools beschouwen, maar ik heb ervaren dat mensen
erg gelukkig en gemotiveerd kunnen zijn
door een welgemeend compliment. Die open
feedbackcultuur werkt in beide richtingen:
ook het management is niet onfeilbaar en als
men mij op een constructieve manier kan
doen inzien dat mijn aanpak niet de beste
is, ben ik niet te beroerd om het geweer van
schouder te veranderen. Feedback geven is
fundamenteel. Of de aanleiding nu negatief
of positief is, het belangrijkste is om de
zaak onverwijld ter sprake te brengen. »
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| meer weten
Musschoot: “Of je boodschap nu positief
of negatief is, zorg dat je de trein niet mist.
Een snelle aanpak ontslaat jezelf van een
nog moeilijker gesprek achteraf. Je kan
gerust zeggen dat je weinig ervaring hebt
met dit soort gesprekken en dat je je niet
erg comfortabel voelt, maar maak meteen
duidelijk dat wat je beoogt positief is en
gericht op een beter product, een betere
procedure, een beter contact, een betere
sfeer.”

Snel=ethisch

Een snelle aanpak heeft ook een ethische
component. Want hoe langer het gesprek
wordt uitgesteld, hoe sterker de ontvanger
de feedback als oneerlijk zal ervaren. Als
een medewerker een afgesproken deadline niet haalt en je hem hierover pas drie
maanden later aanspreekt, is zijn vraag
waarom je hier niet eerder mee over de
brug kwam helemaal terecht. Je hebt intussen wellicht reeds met collega’s of je
partner gesproken en de betrokkene kan
dit rechtmatig als bedrog ervaren. Snel
handelen is daarom ethisch handelen.
Dat vraag moed, toegegeven, maar het is
een uitgelezen moment om leiderschap te
tonen. Leiderschap kan op elk niveau uitgeoefend worden en is niet enkel de taak
van de top.

Internet
Mind the Solution
(Peter Musschoot)

| f eedback: een kwestie
van evenwicht
Assertief feedback geven is een
voortdurende zoektocht naar een
broos evenwicht van belangen.
Helaas is een scheefgetrokken
balans eerder regel dan uitzondering. Dit gedrag is vast herkenbaar:
–– Subassertief gedrag: je
kaart het probleem niet aan, ten
koste van jezelf. Jouw belangen,
rechten of waarden zijn ondergeschikt aan die van de andere.
–– Agressief gedrag: je geeft
altijd op jouw eigen manier feedback, of dit de andere bevalt of
niet. Jouw waarden zijn belangrijker dan die van de andere.
–– Assertief gedrag: de belangen van feedbackgever en
-ontvanger zijn evenwaardig.
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Feedbackspier oefenen

Balkonscène

Terugkoppelen gebeurt in privésituaties
veelal kort op de bal, maar in een professionele omgeving worden de dure woorden
vaak uitgesteld tot het evaluatie- of functioneringsgesprek. “Zegeltjes opsparen
voor het grote onderhoud”, noemt Peter
Musschoot dit. We wachten vaak te lang
met dit ultieme gesprek, wat grote verrrassingen kan brengen. Een goede same
nwerking heeft nood aan voldoende kleine
onderhoudsbeurten zodat je de temperatuur kan meten en tijdig kan bijsturen.
Zulke gesprekken worden best vooruit en
systematisch ingepland. Indien nodig kan
een gesprek geannuleerd worden, maar
zelfs als je denkt dat er weinig te melden valt, gebeuren er soms onverwachte
dingen. “Oefen je feedbackspier!”, aldus
Musschoot.

De toolbox van de ervaren terugkoppelaar
bevat nog een ander nuttig instrument: de
metacommunicatie. Meta-communicatie
is een reflectie over het proces van het
feedbackgesprek en niet over de inhoud
ervan. Iedereen maakt het wel eens mee
dat een inhoudelijke feedback de verhoopte gedragsverandering niet brengt, hoewel
die duidelijk was afgesproken. Op dat moment is een procesfeedback helemaal op
zijn plaats. Je kijkt terug op het gesprek
dat je eerder voerde en praat niet over het
probleem zelf. Het doel is om te begrijpen
of iets in het gesprek — een misverstand,
gebrek aan assertiviteit, geveinsde instemming, een dominante leiderschapsstijl —
de beloofde gedragsverandering in de weg
stond. “Eigenlijk speel je een balkonscène”,
legt Musschoot uit. “Je gaat samen het eer-

dere gesprek over de inhoud vanop een hoger punt observeren. Je kijkt daarbij naar
beide spelers en hun functioneren. Vragen
als ‘wat kan ik beter doen?’ of ‘hoe heb jij
mij ervaren?’ zijn hier op hun plaats. Pas
wanneer over het proces een akkoord is
bereikt, kan het gesprek weer over de inhoud verdergaan. Dit vergt heel wat discipline, want velen glijden heel snel weer af
naar het inhoudelijke gesprek.”

Stijlbreuk vermijden

Metacommunicatie is ook een veilige en
respectvolle manier om in een interculturele omgeving feedback te geven. Niet alle
praktijken zijn immers universeel geldend.
Zo komt in China feedback geven aan een
hiërarchisch meerdere de samenwerking
vaak niet ten goede omdat zo’n terugkoppeling — zowel in zijn positieve als in zijn
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negatieve vorm —
kan overkomen als
een manier om zich
boven de andere te
stellen. Een goede
communicatiecultuur opbouwen heeft
meer kans op slagen
Peter Musschoot
als je voortbouwt op
wat reeds bestaat en werkt. Tijd nemen
om het proces te bespreken is daarbij geen
overbodige luxe. Hoe gaan we samenwerken? Hoe gaan we communiceren? Hoe
gaan we met elkaar om? Hoe gaan we
complimenten geven of belonen?

Tegennatuurlijk

Als van de feedbackgever een intelligente,
niet-intuïtieve aanpak wordt gevraagd,
dan geldt dat evenzeer voor de ontvanger van de boodschap. Ook hij is een belangrijke schakel in het welslagen van
een feedbackgesprek. “Luisteren met een
open geest, ook als je het gevoel hebt dat
de feedback niet terecht is, voelt tegennatuurlijk aan”, geeft Peter Musschoot toe,
“maar deze bewuste inspanning komt het
resultaat ten goede. De feedbackontvanger
heeft de mogelijkheid het conflict groter of
kleiner te maken: door in de tegenaanval
te gaan doet hij de spanning escaleren;

door groen licht te geven voor de feedback
laat hij de emotionele ballon van zijn gesprekspartner leeglopen. Onaangepast gedrag van de feedbackgever mag uiteraard
wel aangekaart worden. Wie feedback
ontvangt vraagt best meteen wat de andere van hem verwacht in de toekomst. Zo
vermijdt hij een lang relaas over wat niet
werkt en komt er sneller een oplossing in
zicht. Want daar draait het om: feedback is
geen strafmoment maar een leermoment.”
Feedback geven en ontvangen heeft wat
voeten in de aarde. Maar het loont. “We
moeten allemaal vooruitgangsdetectives worden en niet enkel focussen op wat
wel en niet goed gaat”, besluit Peter Musschoot. “We moeten alert zijn en mensen betrappen op vooruitgang, hen bij de
kraag vatten en hen erover aanspreken.”
Feedback kan mensen vleugels geven. Laat
ons niet al te spaarzaam zijn.
SYLVIE WALRAEVENS

U kent een interessant werkinstrument dat waardevol is in een
context van ontwikkelingssamenwerking? Laat het ons weten!
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| stem van
de expert

Nathalie
Van Laere

Nathalie Van Laere werkt voor de universitaire ontwikkelingsorganisatie UCOS (VUB),
waar ze vorming geeft aan studenten uit het
Vlaamse hoger onderwijs die in hun studiepakket (stage, onderzoek, vrijwilligerswerk)
een Zuidervaring opnemen.
Haar kennis en ervaring put ze uit een werkervaring van één jaar in Peru en talrijke privé-, studie- en onderzoeksreizen in Tanzania,
Jordanië, Ecuador, Cuba, Guatemala, Mexico,
Vietnam, Cambodja,… Sinds twee jaar begeleidt ze voor studenten (en binnenkort ook
voor docenten) uitwisselingsprogramma’s in
L’shi, Democratische Republiek Congo (DRC).

Respect: een woord,
een begrip, een waarde

E

rvaringsreizen, inleefreizen...
kunnen ze meer zijn dan exotische uitstapjes? Als methodiek
binnen de ontwikkelingseducatie zijn dergelijke uitwisselingen ongemeen zinvol. UCOS organiseert
jaarlijks trajecten met dergelijke reizen
als hoogtepunt. De doelstelling is dat
studenten zich na hun terugkeer in onze
samenleving inschakelen als bewuste,
kritische wereldburgers. Positieve inter-

culturele relatieopbouw loopt als transversale as doorheen het hele traject. De
interculturele dialoog is gestoeld op een
aantal basisprincipes, zoals diversiteit als
een meerwaarde zien, een open dialoog
willen aangaan, verschillen proberen
begrijpen in plaats van veroordelen,
gelijkenissen willen zien, en hierdoor
verbondenheid en solidariteit creëren.
Mensen ontmoeten mensen, mensen ontmoeten geen culturen. Om de

verrijking en opportuniteiten die deze
intermenselijke relaties met zich meebrengen ten volle te benutten zijn formele
uitwisselingsmomenten erg zinvol omdat
het interculturele aspect van de relatie er
expliciet aan bod komt.

Voorzichtig aftasten

De ervaringsreizen in Lubumbashi, DRC,
zijn een verkenning van hoe het is een
jongvolwassene te zijn aan de andere
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“Ook mensen uit dezelfde subcultuur hechten niet enkel belang aan verschillende waarden,
ze geven ook andere betekenissen aan dezelfde waarden.”
kant van de wereld. Een groep studenten
uit Brussel ontmoet een groep studenten
uit Lubumbashi en onderzoekt elkaars
leefwereld, families, studies, interesses,
hobby’s enzovoort.
Sommige studenten stellen veel vragen,
anderen observeren vooral, nog anderen
besnuffelen elkaar als nieuwsgierige jonge
honden. Vooral op de informele momenten
leren ze elkaar écht kennen: aan de eettafel
van de gastfamilie, tijdens het dansen in de
plaatselijke boîte, op de bus,…
Beetje bij beetje tasten ze elkaar af. Ze
ontdekken aspecten van elkaars persoonlijkheid en cultuur. Langzaam maar zeker
zien ze in hoe divers de (sub-)cultuur van
de andere is, maar ook hoe we soms meer
gemeenschappelijk hebben met iemand
van de andere, dan met iemand van de
eigen cultuur!

Waarden bevraagd

Tijdens één van de laatste formele uitwisselingsmomenten tracht ik steeds

bewust tot de kern van de zaak te komen:
waarden. Een gevoelig thema, dat dicht
op je vel komt. Waarden waar jij veel belang aan hecht, worden plots in vraag gesteld, want blijkbaar hecht niet iedereen
belang aan dezelfde zaken. Bovendien
worden heel verschillende betekenissen aan waarden gegeven, wat soms tot
hevige discussies leidt.
Zo herinner ik me een atelier waarin
ik de studenten vroeg om uit een lijstje
van 10 waarden de voor hen belangrijkste drie te halen. Vervolgens moesten ze
op onderzoek gaan: konden ze iemand
vinden die dezelfde top drie had samengesteld?
Zowel de Brusselse als de Lushoise studenten hadden deze oefening al eens vóór
de uitwisseling gemaakt. Niemand had
een partner gevonden met hetzelfde lijstje. Bovendien bleek binnen de Brusselse
studentengroep dat niet iedereen aan
dezelfde waarden dezelfde interpretatie
gaf. Een mooi voorbeeld daarvan was de
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waarde respect. Voor sommige studenten
was respect enkel mogelijk als het wederzijds was, voor anderen was respect iets
onvoorwaardelijks en voor nog anderen
had het te maken met andere waarden
zoals beleefdheid en eerlijkheid. Zelfs wij,
afkomstig uit dezelfde subcultuur, zijn
onderling zo divers dat we niet alleen aan
andere waarden belang hechten, maar
ook andere betekenissen geven aan dezelfde waarden. Met deze vraag stuur ik
de studenten op onderzoek: zijn waarden
cultuur- dan wel persoonsgebonden?
Tijdens het atelier met de Lushoise studenten kwamen we tot hetzelfde inzicht.
Niet alle waarden worden gedeeld, en als
we waarden delen, kan het zijn dat we ze
anders interpreteren.

blog-notes
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“In de ogen van de studenten
zag ik een onuitgesproken
stereotype bevestigd.”
‘Gehoorzaamheid’ was een waarde die
bij de meeste Lushois in de persoonlijke top drie van belangrijkste waarden
stond. In het wereldbeeld van de Brusselaars had die waarde een negatieve
connotatie, moeilijk te rijmen met
waarden waar zij achterstonden: kritisch
zijn, zelfredzaamheid, opkomen voor
jezelf,… Heel open hebben de Lushois
toen uitgelegd wat gehoorzaamheid voor
hen betekent en hoe gehoorzaamheid
vanuit hun referentiekader net een heel
positieve connotatie krijgt.

Onrijpe avocado's

Enkele dagen later werd deze oefening
ongewild in de praktijk omgezet. Toto,
onze lokale collega die voor de maaltijden
zorgde, had van één van de Brusselaars
de vraag gekregen of we de volgende
middag eens broodjes ‘met avocado of zo’
konden eten.
Toen Toto de volgende dag veel te laat
en met onrijpe avocado’s toekwam, zag
ik een onuitgesproken stereotype in de
ogen van sommige studenten bevestigd.
“Typisch Congolees, altijd te laat”. Ook
frustraties kwamen tot uiting. “Wat kunnen we doen met onrijpe avocado’s?”,
“We gaan te laat zijn op onze volgende

afspraak.” Toto begreep niet wat er aan
de hand was en was gekwetst door de
frustratie van de studenten.
We hebben toen de tijd genomen om het
misverstand openlijk uit te praten. We
zagen in dat de inzichten die tijdens het
atelier aan bod waren gekomen ook in de
praktijk plaatsvinden. ‘Respect’ betekent
voor de één: op tijd het beloofde eten
voorzien, oplossingsgericht denken en
een alternatief zoeken wanneer avocado’s
niet mogelijk blijken te zijn. Vanuit het
referentiekader van de ander betekent
respect net gehoorzaamheid: goed wetende dat het omstreeks deze tijd van
het jaar zo goed als onmogelijk zou zijn
rijpe avocado’s te vinden, toch van 6u ’s
ochtends tot 12u30 ’s middags markten
en winkels afschuimen, om uiteindelijk
de beloofde avocado’s te voorzien: want
onrijpe avocado’s zijn nog steeds beter
dan geen avocado’s.
De waarde ‘respect’ werd door zowel de
Brusselse als de Lushoise studenten in de
top drie gezet, maar de invulling ervan
bleek heel anders. Of hoe gehoorzaamheid vanuit een ander cultureel referentiekader een uiting kan zijn van respect,
vriendschap, liefde, en zelfs affectie.
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