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Inleiding
Wereldburgerschapseducatie (WBE) wil lerenden
over de hele wereld vaardigheden en tools aanreiken
om actie te ondernemen voor een betere wereld.
WBE omvat een bepaalde visie op onderwijs die
het hoopt te implementeren in onderwijssystemen
wereldwijd. Deze visie is gebaseerd op waarden die
essentieel geacht worden voor het verwezenlijken
van die betere wereld. Hierbij kan men denken
aan rechtvaardigheid, duurzaamheid, inclusiviteit
en pacifisme. In die zin draagt WBE dus bepaalde
aanspraken op universaliteit in zich.
Op het eerste zicht lijkt deze visie onfeilbaar en is
het moeilijk in te beelden dat iemand hiertegen
bezwaren heeft. Dat geldt ook voor de waarden die
aan de grondslag van WBE liggen. Rechtvaardigheid,
gelijkheid of vrede voelen bijvoorbeeld intuïtief
aan als aspiraties die tot de kern van de mensheid
behoren en daarom beschouwd mogen worden als
universeel. En toch, zo stelt antropoloog Descola in
2013 tijdens een bijeenkomst over deze kwestie,
“Telkens wanneer ik denk aan een waarde die
universeel kan zijn, schiet me een tegenvoorbeeld
te binnen” (Descola, 2013).

De vraag over de universaliteit van de door
WBE gepromote waarden is vooral pertinent
nu het dekoloniaal denken de publieke ruimte
binnentreedt. Kritische stemmen trekken de claim
van universaliteit in twijfel. Ze vragen zich af of
de promotie van universele waarden binnen WBE
niet gezien moet worden als een poging, bewust
of onbewust, van het Westen om zijn normen en
principes op te leggen aan de rest van de wereld.
Deze issue paper pretendeert niet om het
aloude debat over de universele dimensie van
waarden op te lossen. Wel hoopt het een aantal
aanknopingspunten voor reflectie te bieden
op basis van de bestaande literatuur over dit
onderwerp.
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Universele waarden van WBE
WBE plaatst dus duidelijk een aantal waarden
centraal die het de moeite waard vindt om na
te streven en die een richtinggevende horizon
vormen voor actie. WBE wil deze waarden
bijbrengen aan lerenden over de hele wereld,
aangezien ze de basis vormen voor WBE’s
benadering van de samenleving. UNESCO (2021a),
de belangrijkste institutionele promotor ervan,
benadrukt bijvoorbeeld dat “WBE als doel heeft
waarden bij te brengen (...) die de basis vormen
van verantwoord wereldburgerschap.“ Deze
waarden verwijzen voornamelijk naar respect
voor mensenrechten, sociale rechtvaardigheid,
diversiteit, gendergelijkheid en ecologische
duurzaamheid (UNESCO, 2021b). Ook in België
definieert ACODEV (2021) WBE op basis van de
principes en waarden die het wil versterken bij
leerlingen.
Hoewel deze waarden op het eerste zicht
universeel goed en wenselijk lijken, zijn er ten
minste drie manieren om hun universaliteit in
twijfel te trekken.
De eerste manier verwijst naar de vraag hoe
de universaliteit van universele waarden
gerechtvaardigd wordt. Deze vraag is zo oud
als de filosofie, en er kunnen twee posities
worden geïdentificeerd. Aan de ene kant staan
zij die de universaliteit van universele waarden
rechtvaardigen op basis van een of andere
transcendentie: God, een ‘menselijke natuur’,
een ‘wereldorde’. Aan de andere kant zijn er
diegenen die dit doen vanuit een immanentie.
Universaliteit is voor hen een constructie van de
geest, het product van een rationaliteit. Maar als
het universele een constructie van de geest is, dan
is het, paradoxaal genoeg, altijd afhankelijk van
het perspectief van een individu.
De tweede manier is om de oorsprong en
geschiedenis van deze zogenaamde universele
waarden onder de loep te nemen (Drerup, 2019).
De waarden van WBE, althans zoals zij door
UNESCO worden uitgedrukt, zijn schatplichtig
aan het humanisme en de Verlichting (Maurel,
2006). Dezelfde principes komen ook terug in
de oprichtingsakte van UNESCO: internationale
verstandhouding,
intellectuele
en
morele
solidariteit onder de mensheid, gedeelde welvaart
van de mensheid, en universeel respect voor
rechtvaardigheid, recht, mensenrechten

en fundamentele vrijheden. In die zin komen ze
uit een welbepaalde geschiedenis, die van het
Westen, en zijn ze het product van een specifieke
rationaliteit en manier van denken.
Ten derde kunnen we de betekenis van deze
waarden en hun vertalingen in de loop van
de tijd en in verschillende samenlevingen
onderzoeken. Vrede, bijvoorbeeld, is een waarde
die erg universeel lijkt en intuïtief aanvoelt als
een universeel goed waarnaar de mensheid altijd
heeft gestreefd. Voor onze westerse liberale
samenlevingen – gestoeld op de waarden van
gelijkheid, autonomie en vrijheid – is de toestand
van vrede sterk gecorreleerd aan het idee van
veiligheid. Veiligheid is een situatie die individuen
in staat stelt vrij de doelen na te streven die ze
vooropstellen. Zij wordt gegarandeerd door de
democratie en het principe van zelfbeschikking, de
rechtsstaat en sterke, onafhankelijke instellingen
die de mensenrechten handhaven.
Maar er bestaan ook andere concepties van vrede
en van de manieren om die te bereiken. In een
studie over de opbouw van vrede in Afghanistan
laat Tadjbakhsh (2009) bijvoorbeeld zien hoe
processen gebaseerd op een westerse liberale
vredesconceptie slecht werden onthaald door de
Afghaanse bevolking. Deze staat meer open voor
een islamitische opvatting van vrede gebaseerd
op rechtvaardigheid en moraliteit, in plaats van
een liberale opvatting die verband houdt met de
bevordering van individualisme.
Ook Moman (2015) rapporteert na een studie over
vrede in Oeganda over verschillende concepties
van vrede tussen de Oegandezen die hij heeft
ontmoet. Door sommigen wordt vrede opgevat als
een toestand van stabiliteit. Of deze gegarandeerd
wordt door de noodtoestand, de toepassing van de
krijgswet en het gebruik van geweld door het leger,
hetzij door acties van lokale guerrillastrijders die
ervoor zorgen dat er een vorm van veiligheid is,
blijft voor hen gelijk en vormt op zichzelf geen
bedreiging voor de vrede. Voor anderen staat vrede
gelijk aan welvaart, en betekent de afwezigheid
van conflict en geweld niet noodzakelijk dat er een
staat van vrede is bereikt.
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Nog anderen stellen vrede gelijk aan
rechtvaardigheid, wat dan weer niet hoeft te
betekenen dat deze door justitiële instellingen
moet worden afgedwongen. Rechtvaardigheid kan
volgens hen ook rechtstreeks door de benadeelde
zelf verhaald worden. Met andere woorden:
zelfs een waarde als vrede, die men intuïtief als
universeel zou beschouwen, is onderhevig aan
vertalingen en interpretaties eigen aan bepaalde
culturele, sociaalhistorische en politieke systemen.
De universele waarden die WBE verdedigt kunnen
dus uit zichzelf niet als universeel worden
beschouwd. Ze hebben immers betrekking op een
bepaalde politieke en filosofische geschiedenis en
op specifieke vertalingen eigen aan het Westen.
Bijgevolg lijkt het legitiem om het project dat WBE
voor ogen heeft, en de manier waarop het wordt
uitgevoerd, kritisch te bevragen. Veel dekoloniale
denkers plaatsen vandaag vraagtekens bij de
westerse wortels van de universele waarden die
worden gepromoot door WBE, en vragen zich
vervolgens af of WBE niet eerder een hulpmiddel
is in dienst van een zeker wereld veroverend
eurocentrisme (Akkari, 2020).

Universeel karakter van universele
waarden vergroten
WBE, althans de manier waarop dit geformaliseerd
en vertaald wordt in educatieve materialen, is
geboren in het Westen en is gebaseerd op een
westerse versie van kosmopolitisme. Dit laatste
verwijst naar het idee dat het mogelijk is om zich
te gedragen als een wereldburger en niet louter
als een burger van een bepaalde plaats. Terwijl
de westerse traditie van kosmopolitisme het
debat domineert, proberen sommigen de kwestie
van het universele los te maken van die westerse
traditie. Zo hopen ze het toepassingsgebied ervan
te verbreden en WBE daadwerkelijk universeel te
maken.
Voor sommigen kan dit door bijdragen van nietwesterse denkers op te nemen in de definitie
van kosmopolitisme. UNESCO (2018) promoot
bijvoorbeeld ook niet-westerse opvattingen over
kosmopolitisme en noemt dit ‘lokale benaderingen
van WBE’ (Buen Vivir, Ubuntu, Sumak Kawsay,
enz.). Sommigen wijzen er echter op dat dit
slechts een poging is om niet-westerse tradities
te integreren in een door het Westen gecreëerd en
grotendeels gedomineerd denksysteem (Delanty,

2014). Het Westen behoudt de controle en beslist
welke opvattingen over kosmopolitisme legitiem
zijn en vertaalbaar in westerse denkcategorieën
(Godrej, 2012). Anderen proberen een minimale
set van waarden te identificeren die niet alleen de
westerse wereld typeren, maar die alle culturen en
samenlevingen gemeen hebben (zie bijvoorbeeld
Schwartz, 2012). Ook dergelijke pogingen kunnen
echter om diverse redenen bekritiseerd worden.
Ten eerste kunnen enkel samenlevingen voor
dewelke het begrip ‘waarden’ betekenis heeft,
meewerken aan dit soort oefeningen.
In dit verband merkt Descola (2013) het
volgende op: “Ik ken veel samenlevingen, vooral
samenlevingen zonder schriftcultuur, waarvoor
de vraag ‘waar geloof je in? (en dus de vraag
naar waarden) nergens op slaat.“Daarnaast
hanteren deze pogingen vaak gereïficeerde
en gefixeerde culturele opvattingen over de
waarden die belangrijk zijn voor die verschillende
samenlevingen, en gaan ze voorbij aan hun
dynamische en veranderende aard.
Nog anderen keren de westerse traditie van
kosmopolitisme de rug toe en bepleiten
pluriversalisme (Dussel, 2009). Hier wordt
het universele niet bepaald op basis van wat
als gemeenschappelijk geïdentificeerd wordt
voor alle culturen, maar erkent men dat alle
samenlevingen altijd al hebben gefunctioneerd op
basis van specifieke waardesystemen (al dan niet
geformaliseerd).
Waardesystemen worden hier niet hiërarchisch
ten opzichte van elkaar geplaatst, maar eerder
begrepen in hun diversiteit. De verschillende
rationaliteiten en universaliteiten die eraan ten
grondslag liggen, worden met andere woorden
op gelijke voet gezet (Zahra & Dayan-Herzbrun,
2017). Een veel gehoorde kritiek op deze tendens
is echter dat ze tot cultureel relativisme leidt.
Er is een manier om voorbij de eurocentrische
dimensie van het kosmopolitische project te
gaan zonder in dergelijk cultureel relativisme
te vervallen. Dat kan door de diversiteit van
waardesystemen te erkennen zonder te prioriteren,
maar wel ontmoetingspunten en dialoog tussen
deze waardesystemen te organiseren (Delanty,
2013) en in te zetten op de ontwikkeling van
kritisch denken om de vooronderstellingen van
deze systemen bloot te leggen.
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Voorbij de kwestie van universele
waarden
Indien universele waarden niet universeel zijn, maar
slechts het product van een specifieke rationaliteit
die zijn waarden over de wereld wil verspreiden,
dan zijn het in werkelijkheid normen. Dat wil
zeggen: gedragsregels waarover een consensus
bestaat en die gebruikt worden om acties te sturen.
Zelfs indien er dus vanuit een beschrijvend
oogpunt niet zoiets is als universele waarden,
kunnen er wel principes zijn waarvan sommigen
wensen dat ze universeel gedeeld worden.
Principes waarvan men met andere woorden
hoopt dat ze uitgroeien tot normen die door de
hele mensheid gerespecteerd worden (zoals de
waardigheid van ieder persoon of het principe
van zelfbeschikking). Het gaat dan over een soort
universaliteit dat een antwoord biedt op de vraag
‘hoe bouw je een gemeenschappelijke wereld?’
en die, in het tijdperk van globalisering, van
toepassing moet zijn op de hele mensheid. In die
zin kunnen we zien dat WBE, wanneer het waarden
wil uitdragen, een normatief project is dat een
bepaald soort antwoord op deze vraag formuleert.
Het gevaar schuilt erin om te claimen dat dit
antwoord universeel is, onder het mom dat het
gebaseerd is op universele waarden die bijgevolg
van nature bindend zijn voor de mensheid.
In plaats van een universalisme van waarden, zou
WBE dus kunnen streven naar een universalisme
van principes. Het universalisme van waarden is
vergelijkbaar met wat Balibar (1993) een extensief
universalisme noemt. Dit is een universalisme dat
over ‘het juiste’ spreekt, dat zegt wat een goed
leven is. Dit wordt bijvoorbeeld belichaamd door
religieuze of ideologische systemen. Een dergelijk
universalisme heeft altijd een hegemonische
dimensie: het wil veroveren, zich uitbreiden en
tegenstanders overtuigen (Delruelle, 2013).
Het bevordert ook conflicten tussen verschillende
invullingen van het universele. Zo is het
bijvoorbeeld in naam van het universele dat
kruistochten werden gelanceerd of kolonisaties
georganiseerd, en in naam van een ander
universalisme dat de antikoloniale strijd of de
strijd om mensenrechten gerechtvaardigd werd.
Het universalisme van principes is vergelijkbaar
met Balibars intensief universalisme (Balibar,
1993). Dat wil zeggen een universalisme dat
geen universeel model van het goede verdedigt,

maar dat erin bestaat verontwaardigd te zijn en
op te staan wanneer individuen of groepen in
situaties van lijden verkeren (Delruelle, 2013).
Universalisme van principes impliceert hier niet
dat een reeks waarden moet worden ingesteld
en gerespecteerd om een einde te maken aan dit
lijden. Eerder gaat het er van uit dat er principes
zijn die in acht moeten worden genomen over
de wijze waarop vragen gesteld worden over de
problemen die het lijden veroorzaken, en om na
te denken over oplossingen om ermee om te gaan.
Hier worden de oplossingen niet gedefinieerd
op basis van hun overeenstemming met vooraf
bepaalde universele waarden, maar zijn ze het
resultaat van een zeker universaliseerbaar proces.
Dat is bijvoorbeeld gebaseerd op het principe
dat iedereen erkend wordt als iemand die in
staat is om te kunnen deelnemen aan debatten
gericht op het vinden van oplossingen voor
problemen. Of dat iedereen een stem heeft die
gelijk is aan die van de anderen (Delanty, 2014).
Dit universalisme van principes blijft uiteraard een
universalisme, en sommigen zullen zich afvragen
of bijvoorbeeld de concepten van rationaliteit en
gelijkheid – die aan bovengenoemde principes ten
grondslag liggen – zelf ook niet voortvloeien uit een
westerse opvatting van de mens. Het heeft echter
wel de verdienste dat het een manier voorstelt om
een gemeenschappelijke wereld op te bouwen,
zonder vooraf het model hiervoor op te leggen.

Implicaties voor de praktijk
Wat leert deze beknopte bijdrage ons voor
de WBE-praktijk? Ten minste drie elementen
kunnen
richtinggevend
zijn
voor
het
ontwerpen en realiseren van WBE-initiatieven.
Ten eerste: de vraag naar de universaliteit van
de universele waarden die door WBE worden
gepromoot, mag geen taboe zijn. Zelf werd de
auteur van deze paper onlangs uitgedaagd door
een student die WBE gelijkstelde met westers
imperialisme. Dergelijke vragen zijn legitiem en er
moet openheid zijn om hierover in debat te gaan.
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Ten tweede noopt deze filosofische verkenning
van de universaliteit van de waarden van WBE tot
zelfreflectie. Als mens maken we immers evenzeer
deel uit van een bepaalde sociaalhistorische
context die ons levensverhaal kleurt. Dit heeft
uiteraard invloed op de manier waarop we de wereld
en onze WBE-projecten beleven en concipiëren.
Het is dan ook belangrijk om zich bewust te zijn
van de subjectiviteit van het eigen perspectief, om
te luisteren en open te staan voor het perspectief
van anderen, en om in samenwerkingen cocreatie en gelijkwaardigheid na te streven.
Ten derde lijkt de kritische dimensie van WBE,
die terecht steeds meer wordt benadrukt door

onderzoekers, belangrijker dan ooit. WBE heeft
er baat bij om zich nog meer toe te leggen op het
ontwikkelen van kritisch denken bij lerenden, eerder
dan van universele waarden zijn core business te
maken. Dit kritisch denken stelt lerenden in staat
om lokaal-globale relaties te onderzoeken en om
weloverwogen, weldoordachte acties op te zetten.
WBE is er ten slotte niet om de wereld een normatief
project op te leggen, maar wel om lerenden uit te
rusten met de competenties die nodig zijn voor
het stellen van de vragen van onze tijd, en om hen
te helpen samenwerken aan het oplossen ervan.
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