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INLEIDING
Veel gebeurtenissen in 2021 maken duidelijk
hoe onderling afhankelijk mensen zijn en hoe
belangrijk het werk van onderwijsprofessionals
in wereldburgerschapseducatie is. Zij laten
mensen wereldwijd met elkaar connecteren
door de complexiteit van de wereld te tonen en
maatschappelijke initiatieven te laten ontplooien.

Dekolonisatie in WBE wordt op drie manieren
scherper. Ten eerste moeten we vanuit een
dekoloniaal perspectief wereldburgerschap
herdefiniëren en onszelf afvragen wie deze definitie
heeft bepaald. Is de definitie universeel? Wie heeft
bepaald wat de praktijken, gedragingen en waarden
van een wereldburger zijn?

Volgens ons had wereldburgerschapseducatie (WBE)
in 2021 in België twee trends: Ten eerste zagen we
pogingen om beter te definiëren wat WBE is. De
transformatie van ontwikkelingseducatie naar WBE
was een semantische verandering, maar ook een
moment om vragen over de relevantie van WBE en
de grenzen, actoren, oriëntaties en doelen ervan uit
te diepen. Waar is WBE echt voor bedoeld, voor wie
is het, hoe moet het in de praktijk worden gebracht,
hoe kan het worden geëvalueerd? Deze vragen
hebben genuanceerde antwoorden nodig.

Ten tweede moeten we onze interpretatie van
de oorzaken van mondiale ongelijkheden en
onrecht herzien: vastgeroeste assumpties,
productiecapaciteit en levensstijl houden deze
immers ook in stand. Daarom moet dit ook worden
opgenomen in WBE.

Ongetwijfeld heeft de snelle ontwikkeling van
WBE tot een volwaardige academische discipline
ons geconfronteerd met nieuwe ideeën, en met
de nood onze praktijken in twijfel te trekken in
het licht van theoretische ontwikkelingen en
onderwijsexperimenten.
Bovendien dwingen de snelle wereldwijde
veranderingen ons om op een andere manier naar
WBE te kijken: Zoals blijkt uit de Enabel-studie over
jongerenengagement, betekent het feit dat jongeren
de traditionele platforms voor burgerschap de rug
toekeren, niet dat ze onthecht en teruggetrokken
leven. Jongeren zijn betrokken op hun eigen
voorwaarden, en op digitale of fysieke platforms
die ze zelf opbouwen. WBE zal zich aan deze
nieuwe realiteit moeten aanpassen en nadenken
over hoe het deze vormen van betrokkenheid kan
ondersteunen en aanmoedigen.
De tweede WBE-trend van 2021 was de aandacht
voor het dekolonisatiedebat. Deze kwestie was meer
gericht op de ontwikkelingssamenwerkingssector,
maar de WBE-sector lijkt zich in dit debat
als een leider te positioneren in navolging
van het sociale middenveld en de eisen om
ontwikkelingssamenwerking te «dekoloniseren».
In deze editie staat dit onderwerp centraal.

Ten derde moeten we onze praktijken vanuit een
dekoloniaal perspectief op WBE herbekijken:
Hoe kijken we naar andere manieren van leven,
maatschappijopbouw, betrokkenheid, vrede,
rechtvaardigheid of duurzaamheid? Hoe kunnen
we, in een geglobaliseerde maatschappij, op een
gelijkwaardige manier samen bouwen aan een
duurzamere en rechtvaardigere wereld?
In de vier opiniestukken van dit magazine komen
deze kwesties aan bod. Je kent waarschijnlijk enkele
van de auteurs, ze behoren tot de interessantste
en krachtigste stemmen in het internationale
academische debat over de noodzaak om WBE te
dekoloniseren.
Prof. Abdi (University of British Columbia, Canada)
laat ons de uitdagingen van het dekolonisatiedebat
in WBE herbekijken. Anielka Pieniazek (University
College London, UK) toont wereldburgerschap vanuit
andere bronnen, in dit geval vanuit de Afrikaanse
Ubuntu-filosofie.
Tot slot tonen de laatste twee bijdragen WBEpraktijken vanuit een dekoloniaal perspectief. Zo
laat Dr. Susa (Gesturing Towards Decolonial Futures
Collective) ons kennismaken met het collectief
«Gesturing Towards Decolonial Futures».
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De bijdragen van Dr. Pashby (Manchester
Metropolitan University, UK), Sund (Örebro
University en Mälardalen University, Zweden) en
Wicker (Manchester Metropolitan University, UK)
tonen tools om duurzaamheid vanuit een ethisch
en dekoloniaal perspectief te benaderen.

Veel leesplezier!

Kevin Goris & Cécile Giraud
GCE Centre of expertise – Enabel
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DEKOLONISEREN VAN DE
WERELDBURGERSCHAPSRETORIEK IN
EDUCATIE EN ONDERZOEK
Ali A. Abdi, University of British Columbia, Canada
De snelle groei van wereldburgerschapseducatie en
de academische aandacht hiervoor in de afgelopen
20 jaar zijn opmerkelijk. De inzichten die hieruit
voortvloeien zijn belangrijk voor een waaier aan
disciplines waaronder onderwijs, politiek en
sociologie, omdat ze leiden tot een beter begrip van
het heden en reflectie over de toekomst mogelijk
maken.
Dit gezegd, blijft een kritische benadering van
de conceptuele, theoretische en praktische
onderbouwing nodig, en meer bepaald van de
geografische en sociaal-culturele categorieën waarop
wereldburgerschapseducatie zich baseert.
Cultuur wordt in deze bijdrage gedefinieerd als
de ‘geleefde’ realiteiten in een bepaalde tijds- en
ruimtelijke context. Verwachtingen en verlangens
van mensen uit verschillende regio’s van de
wereld, zowel historisch als actueel, zouden een
belangrijke invloed moeten hebben op de claims
van wereldburgerschapseducatie en het onderzoek
hiernaar. De vraag is wiens geschiedenissen,
culturen en educatieve kenmerken aan de basis
lagen (en nog steeds liggen) van (studies naar)
wereldburgerschapseducatie?
Burgerschap is een construct dat een belangrijke
rol blijft spelen in het leven van mensen. Een
kritische lezing ervan laat zien hoe het gedefinieerd
en geoperationaliseerd wordt aan de hand van
begrensde of quasi-begrensde ruimtelijke blokken
die de politieke, wettelijke en educatieve rechten
van burgers afbakenen.
Dit vloeit voort uit de manier waarop
burgerschapsstatus wordt toegekend en betekenis
krijgt in zowel de nationale als de internationale
sfeer: op grond van het jus sanguinis (bloedrecht, via
afstamming), het jus soli (via geboorteplaats), en het
jus domicili (via naturalisatie).

Voortvloeiend uit deze als vanzelfsprekend aangenomen realiteit moet de rol van burgerschapseducatie gericht zijn op de versterking van
dit soort burgerschap en van de rechten en
verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan.
Zoals John Dewey (1926) in een nog steeds relevante
analyse opmerkte, is deze praktische vorming
van burgers zelfs essentieel voor het creëren en
bevorderen van democratisch burgerschap.
De Braziliaanse filosoof Paulo Freire (2000
[1970]) benadrukte, met niet helemaal losstaande
bedoelingen maar vanuit een andere historische en
ruimtelijke context, dan weer het centrale belang
van kritische pedagogie en kritische geletterdheid.
Volgens hem is het net nodig om mensen wakker
te schudden uit hun genormaliseerde, als vanzelfsprekend aanvoelende maar onderschikkende
burgerschapsstatus in de nationale en, bij uitbreiding,
mondiale politieke ruimte.
Vanuit bovenstaande inzichten in de algemene
betekenis van burgerschap – inclusief zijn
begrenzende, selectief bevrijdende en/of
onderdrukkende eigenschappen – moet de recente
massale expansie van wereldburgerschapseducatie
en -onderzoek (hierna WBEO) en de hiermee
gepaard gaande extra-nationale opvattingen over
burgerschap met een zware dosis scepticisme
benaderd worden. Het feit dat deze expansie
gedreven wordt door onderzoek van westerse en in
westerse universiteiten gebaseerde academici doet
heel wat vragen rijzen op vlak van representatie.
Op wiens geschiedenissen, culturen, rechten,
wereldbeelden en ontwikkelingsbehoeften is WBEO
gestoeld?
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Praktisch gezien zijn er – zelfs na 20 jaar expansie –
nauwelijks politieke en wettelijke verwezenlijkingen
als gevolg van de claims van WBEO. Het is te zeggen:
burgerschap wordt nog steeds geïmplementeerd
binnen nationale grenzen, wat eigenlijk
problematisch is voor de retoriek van zogenaamd
wereldburgerschapseducatie en –onderzoek.
Maar er is ook hoop. En die kunnen we putten
uit heel wat bronnen. Van de geschriften van de
Duitse filosoof Immanuel Kant in zijn essay Naar
de eeuwige vrede uit 1795 – die de mogelijkheden
laten zien van een zeker kosmopolitisme
(wereldburgerschap) op zijn minst uitbreidbaar naar
bepaalde Europese contexten – over het werk van
Dewey en selectief ook dat van Freire, tot bij het
huidige academische peloton (deze auteur incluis)
dat zichzelf tot expert doopt binnen WBEO.
Al deze bronnen herbergen een geloof dat we
burgers kunnen ‘creëren’ (Callan, 1997) via
leeromgevingen en demonstreren ook een zekere
analytische wenselijkheid van wereldburgerschap.
En deze wenselijkheid mag niet worden losgelaten.
Zoals Dower (2002) opmerkte toen WBEO in het
begin van de jaren 2000 nog maar net van de
grond kwam, zouden we dit alles ook kunnen lezen
als een streven naar een globale ethiek die onze
onderling verbonden wereld – met zijn toegenomen
mogelijkheden voor intermenselijke zorg en
solidariteit – waardeert en koestert.
Zonder dus dit ethisch streven los te laten, moeten
we wel de volgende kritische vraag stellen. Hoe
kan het dat zoveel westerse academici – zonder
daarvoor harde kwalificaties te hoeven voorleggen
– plotseling een WBEO-expertise konden opeisen
over de sociaal-historische, culturele, politieke en
economische levensomstandigheden van miljarden
mensen over de hele wereld? Mensen die bovendien
allemaal zeer complexe levens leiden met complexe
burgerschapscontexten die in de loop van millennia
op complexe wijze zijn geconstrueerd?
Hier vragen bij stellen, betekent natuurlijk niet
dat we het fundamentele voorrecht in twijfel
trekken van onderzoekers. Zij zijn vrij om, ongeacht
hun epistemische of historisch-geografische
achtergrond, hun onderzoekstopics en -focus
te kiezen. Maar we willen wel wijzen op de
verbazingwekkend hoge snelheid waarmee zovele
geleerden van westerse komaf deze veralgemeende
deskundigheid over WBEO zijn gaan opeisen.

Dit terwijl hun onderzoek zich bijna uitsluitend richt
op zogenaamde Derde Wereld contexten, waar de
dagelijkse levensomstandigheden zowel fysiek als
emotioneel veelal ver verwijderd zijn van deze van
de ‘nieuwe WBEO academische experten’.
Er lijkt hierbij sprake van vormen van ontologische
(‘wat is’) en epistemologische (‘wat weten
we’) kolonisering. Zeker wanneer je bekijkt dat
deze nieuwe, opkomende expertise niet zozeer
van toepassing – of beter gezegd: niet nodig –
geacht werd in Europa en Noord-Amerika. Ter
verduidelijking: assumpties over goed en minder
goed burgerschap (m.a.w. over wiens burgerschap
bestudeerd dan wel verbeterd dient te worden)
lijken van te voren te zijn vastgelegd.
WBEO geraakte zo in zwang, zonder enige
bezorgdheid over de beperkte – of zelfs compleet
ontbrekende – vertrouwdheid met de Derde Wereld
context bij het merendeel van de nieuwe experten.
Als we nu terugblikken – wetende dat het
doel van onderzoek is om relevante vragen te
stellen, gepaste methodologieën te ontwikkelen,
bevindingen te analyseren en aanbevelingen te
formuleren ter verbetering van de bestudeerde
situatie – welke meetbare verbeteringen op vlak
van burgerschap zien we dan in de levens van de
onderzoekssubjecten van WBEO in Afrika, Azië en
Latijns Amerika? Ik zal hier in de volgende paragraaf
meer over zeggen, maar om het antwoord op deze
vraag hier al even stellig te benadrukken: niet veel.
Toch kwam er uit deze hele onderneming interessant
genoeg wel één belangrijk, meetbaar resultaat
voort: de carrièreverbetering van academici uit
het ‘Noorden’ en ongetwijfeld ook enkele van hun
medewerkers in het ‘Zuiden’. Het verkrijgen van
institutionele erkenning via het toekennen van
een academische ambtstermijn en de daaraan
verbonden professionele beloningen (zoals het
bereiken van het hoogleraarschap) worden hier
enthousiast en zelfs vrolijk gevierd.
Algemeen genomen lijkt de toestand van de wereld
sinds de massale expansie van WBEO in de praktijk
nochtans zelfs nog slechter te zijn dan in het begin
van de jaren 2000. Gezien de beperkte ruimte geef
ik hier slechts een paar selectieve glimpen van de
fundamentele menselijke conditie vandaag.
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Om te beginnen is er het neoliberale economische
beleid via het draconische leningenregime van de
Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds.
Dit heeft vele mensen in de wereld de armoede in
geduwd en arme landen stikken onder het gewicht
van hun schulden. Daartegenover staat dat de
rijkste 1% van de wereld in 2021 evenveel bezit als
ongeveer 7 miljard mensen.

Het is op basis van deze grondslagen dat de
dringende noodzaak zich aandient om WBEO
opnieuw te conceptualiseren, opnieuw te
theoretiseren en te herformuleren. In feite om
het te dekoloniseren. Om dit te doen, is het een
minimale vereiste om nieuwe mogelijkheden tot
kennisbijdragen en dialoog te creëren voor nietwesterse volkeren.

Verder is het aantal mensen op de
vlucht voor wantoestanden in hun eigen
burgerschapscontexten exponentieel toegenomen,
met het huidige aantal geschat op ongeveer 85
miljoen mensen (het hoogste ooit). Hierbij zijn
nog niet eens meegerekend de 26.000 mensen
die tussen 2014-2021 in de Middellandse Zee zijn
omgekomen. Zij probeerden wanhopig Europa
te bereiken, waar ze eigenlijk ongewenst en niet
welkom zijn.

Enkel op die manier is de broodnodige horizontale
deconstructie en reconstructie van WBEO mogelijk.
Kruisingen tussen het lokale en het globale (in
historische, culturele, epistemische en educatieve
termen) zouden de vertrekpunten moeten vormen
voor een collectieve decodering en herdefiniëring
van de concepten én praktijken van WBEO door alle
stakeholders.

Degenen die er toch aankomen, worden opgesloten
in Zuid-Italiaanse kustplaatsen, of (zoals we recent
zien) ontmenselijkt aan de Wit-Russisch/Poolse
grens, of nog, lange tijd aan hun lot overgelaten
in onmenselijke omstandigheden bij Calais in
Frankrijk. Deze menselijke wreedheid tegenover
andere mensen bracht het hoofd van de katholieke
kerk, paus Franciscus, in december 2021 naar het
Griekse eiland Lesbos.
Na een bezoek aan de vluchtelingenkampen
beschreef hij de situatie als een tragedie
van «vergetelheid en een schipbreuk van de
beschaving». Of ten slotte: het percentage van
de wereldbevolking dat te kampen heeft met
voedselonzekerheid (waarvan velen op de rand van
de hongerdood staan) wordt door de Verenigde
Naties geraamd op 720 à 810 miljoen, het hoogste
cijfer ooit.
Dergelijke condities druisen natuurlijk volledig in
tegen het idee van burgerschap. Ik beschik hier
niet over de ruimte om een volledige kritiek uit te
werken op de historische en hedendaagse koloniale
verwoestingen die aan de basis hiervan liggen. Het
volstaat hier echter om te wijzen op de langdurige
vervormingen van de levens(condities) van mensen,
onder meer via de leer van de imperialistische
moderniteit, die één resultaat hebben opgeleverd.
Met name volgend idee: ‘Europa en later Amerika
zijn de meest geavanceerde plaatsen op aarde,
de beste plaatsen om te leven, en het motto moet
zijn om dat leven zo snel als mogelijk te proberen
grijpen’.

Een dergelijke dialoog moet uitgaan van de
wederzijdse erkenning dat alle vormen van kennis,
educatie en vooruitgang het resultaat zijn van
collectieve menselijke inspanningen (Harding,
1998).
Op die manier kunnen we afstappen van de
nog steeds voortdurende eurocentrische en
racistische toeschrijving van wetenschappelijke
en beschavingsprestaties aan het koloniserende
Europa en de nakomelingen ervan in NoordAmerika en elders.
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Wanneer we dit feit onderkennen – met name dat de
herkomst van kennis en menselijke verworvenheden
het Westen overstijgt – ontstaat er meteen ook een
conceptuele, theoretische en praktijkruimte binnen
WBEO voor die bevolkingsgroepen die tot nu toe
wel intens bestudeerd maar nauwelijks begrepen
werden.
In die ruimte kunnen ook zij hun authentieke
en ongetwijfeld kritische lezingen en praktijken
omtrent burgerschap delen. Het gaat dan vaak
om lokale praktijken die reeds millennia lang
worden geformuleerd, onderwezen en toegepast in
levensvatbare, bloeiende samenlevingsvormen. We
erkennen en appreciëren hiermee dus het belang
van ‘primordiale burgerschappen’, te begrijpen als
iemands ‘recht van zijn’ in zijn of haar uithoek van
de wereld.
Deze primordiale burgerschappen werden altijd
al op bijna natuurlijke, aan de lokale context
aangepaste wijze vormgegeven en geoefend
via formele en/of informele vormen van
burgerschapseducatie (Abdi, 2015).
Als zodanig vereist het project om te komen tot
gedekoloniseerde en multicentrische vormen van
WBEO een grondige reconstructie. In de eerste
plaats moet dit gebeuren door de ideeën over
‘kennen’ en ‘zijn’ te (her)waarderen van zij die tot
nu toe (al of niet opzettelijk) buiten deze oefening
werden gelaten. Van daaruit kunnen dan ideeën
en praktijken over educatie van iedereen worden
gedeeld en erkend.
Door een dergelijke houding aan te nemen ten
aanzien van WBEO kunnen we afstappen van de
‘galopperende kennispaarden van het Europese
en Euro-Noord-Amerikaanse ras’, en kunnen we
het voortdurend koloniserende – en ten onrechte
arrogante – wetenschappelijk etnocentrisme
vervangen door iets veel beters.

De hedendaagse eenzijdige benaderingen van WBEO
zijn inderdaad problematisch en zorgen ervoor
dat vele niet-westerse perspectieven ongehoord,
ongezien en ongewaardeerd blijven. Deze raakten
als het ware bevroren in een ondergrondse
toendra waar ze langzaam maar zeker nog maar
moeilijk bloot te leggen zijn. Zo zijn ze dus ook
steeds moeilijker bruikbaar als mogelijke leidraad
voor zowel menselijk als ecologisch welzijn en
vooruitgang (zie wa Thiong’o, 2009; de Sousa Santos,
2014).
Voor degenen die achtergesteld worden in de
recente, sterk bejubelde expansie van WBEO zijn de
gevolgen nefast. Voor hen leidt het voortdurende
epistemische geweld waarmee ze geconfronteerd
worden niet alleen tot waarneembare maar ook
tot daadwerkelijk meetbare sociaal-culturele,
politieke en educatieve achteruitgang. Zo wordt
de broodnodige en door hen terecht gewenste
inclusieve sociale ontwikkeling onmogelijk gemaakt.
Of om het nog maar eens te zeggen: de nood om de
retoriek van WBEO te herdenken en te dekoloniseren
is hoger dan ooit, en dit voor het welzijn van
iedereen op deze planeet.
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UBUNTU RUIMTE CREËREN VOOR DIALOOG
IN DE THEORIE EN PRAKTIJK VAN
WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE
Anielka Pieniazek - The UCL Institute of Education, Verenigd Koninkrijk

Wereldburgerschapseducatie (WBE) is een
complexe term die wordt gebruikt in academische,
educatieve, beleids- en maatschappelijke contexten
en beïnvloed door verschillende thema’s en
filosofische standpunten. In de aanhoudend
groeiende belangstelling voor WBE valt op hoe het
leeuwendeel van het werk tot nu gestoeld is op
bevindingen, onderzoek en perspectieven uit het
‘Globale Noorden’ (Bhattacharya & Ordonez Llanos,
2017). Ideeën, praktijken en complexiteiten uit
het ‘Globale Zuiden’ zijn niet op dezelfde manier
aanwezig of vertegenwoordigd.
Deze bijdrage staat stil bij de oorzaken van deze
ongelijke realiteiten en beroept zich hiervoor op
post- en dekoloniale inzichten. We beargumenteren
hoe deze inzichten bijdragen aan de zoektocht naar
alternatieve en meer kritische benaderingen van
mondiale vraagstukken en WBE. Tot slot bekijken
we de Zuid-Afrikaanse filosofie van Ubuntu en de
kansen die deze biedt om meerdere perspectieven
binnen te brengen in de kennisproductie rond WBE.
Post- en dekoloniale theorieën onderzoeken de
overheersing van het ‘Globale Noorden’/het Westen
zowel in economische, politieke en culturele
termen als op vlak van kennisproductie. Zij wijzen
op het geweld van kolonialisme en imperialisme
tegen inheemse volken, waaronder de slavernij, en
benadrukken hoe het kapitaal en de hulpbronnen
van het ‘Globale Noorden’ verkregen werden
en behouden worden via een geschiedenis van
uitbuiting van het ‘Globale Zuiden’ en zijn volkeren
(Ashcroft et al., 2007).
Ondanks het formele einde van de kolonies
blijft de erfenis van deze systemen de wereld en
wereldeconomie vormgeven. Dit met inbegrip van
de ongelijkheden tussen landen en regio’s en de
ongelijke verdeling van de rijkdom.
Wanneer we vanuit dit bewustzijn kijken naar de
educatieve context roept dit meerdere en complexe
vragen op.

Hoe worden bijvoorbeeld mondiale vraagstukken
zoals armoede, migratie, de vluchtelingencrisis,
vrede en conflicten aangekaart in curricula en
onderwezen over de hele wereld? (Mikander, 2016).
En hoe anders zouden zij benaderd worden vanuit
de bril van het post- en dekoloniale denken?
Ons argument is dat kritische WBE – d.i. WBE die
de post-/dekoloniale bril opzet – de mogelijkheid
biedt om de als vanzelfsprekend aangenomen
vooronderstellingen in vraag te stellen dat mondiale
problemen het gevolg zijn van het onvermogen
van de landen uit het ‘Globale Zuiden’ om zich te
ontwikkelen en te handelen in het belang van hun
gemeenschappen.
In plaats daarvan nodigt het uit tot een kritische
reflectie over de rol en positie van het ‘Globale
Noorden’ binnen globale machtsverhoudingen. Het
biedt individuen en samenlevingen de kans om na
te denken over hun privileges en toont hoe onze
dagelijkse keuzes kunnen bijdragen tot mondiale
ongelijkheid. En ten slotte is het een startpunt
in een lang en kritisch proces om schijnbare
vanzelfsprekendheden te doorbreken en om kleine
stappen te zetten in de richting van verandering.
In de academische context houden postkoloniale
en dekoloniale theorieën zich bezig met het
‘dekoloniseren van kennis’. Dit proces weerspiegelt
een collectieve inspanning die uitdaagt hoe
eurocentrische kennis de status van superieur,
‘geavanceerder’ of ‘ontwikkeld’ heeft gekregen
ten nadele van andere intellectuele tradities. Die
laatsten worden als ‘primitief’ of ‘onderontwikkeld’
weggezet en wetenschappelijke geloofwaardigheid
ontzegd (Anghie, 2004).
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Hall en Tandon (2017) constateren dat wat
in de meeste universiteiten wereldwijd als
wetenschappelijke kennis wordt geclassificeerd
deel uitmaakt van de westerse canon, in Europa
bedacht door blanke mannelijke academici in de
Middeleeuwen. Daarom vertegenwoordigt dit slechts
een klein deel van alle bestaande kennissystemen.
Dekolonisering verwerpt in dit geval de bewering
dat eurocentrische kennis fundamenteel objectief en
universeel geldig is en zomaar kan worden toegepast
op de rest van de wereld (Kessi et al., 2020). In
plaats daarvan wordt deze kennis gesitueerd in de
specifieke geografische, historische en culturele
context waaruit ze is voortgekomen.
In deze opvatting is westerse kennis dus lokaal
en gebaseerd op de regionale realiteiten van het
Westen. Het kan zich bijgevolg niet langer gezag
verschaffen over andere manieren van denken. Het
is namelijk slechts één van de vele beschikbare
opvattingen over hoe de wereld in elkaar zit. Dit
geeft ook aanleiding tot fundamentele vragen over
hoe bepaalde denkwijzen in curricula wereldwijd tot
zwijgen worden gebracht of uitgesloten.

Ubuntu is een woord uit een groep Bantoetalen die
in zuidelijk Afrika worden gesproken. De betekenis
ervan is afgeleid van Afrikaanse spreekwoorden in
de Sotho- en Nguni-talen en wordt vaak samengevat
als ‘een persoon is een persoon door andere
personen’ of ‘ik ben omdat wij zijn’ (Mboti, 2015).
Hoewel het moeilijk is om de essentie ervan te
vatten vanwege de semantische rijkdom, wordt
dit multidimensionale concept vaak vertaald
als ‘menselijkheid’, ‘humaniteit’ of ‘menselijke
onderlinge verbondenheid’ (Ramose, 1999; Waghid
& Smeyers, 2012).
Ubuntu kan worden opgevat als een filosofie,
een kennissysteem dat zijn wortels heeft in SubSaharische Afrikaanse perspectieven, tradities en
realiteiten. Het probeert de essentie te vatten van
wat het is om mens te zijn, van de complexiteit van
het menselijk bestaan, van het persoon-zijn (Bewaji
& Ramose, 2003).

Dit was bijvoorbeeld de inzet van de Zuid-Afrikaanse
studentenprotesten uit 2015 #RhodesMustFall
en 2016 #FeesMustFall. Zij kaartten structureel
racisme, ongelijke toegang tot hoger onderwijs en
dominantie van westerse curricula ten koste van
theorieën, concepten en kennissystemen uit Afrika
en het ‘Globale Zuiden’ aan (Ahmed, 2017).
Het binnenbrengen van niet-westerse
kennissystemen zoals de Zuid-Afrikaanse filosofie
van Ubuntu kan helpen om WBE op dit vlak te
dekoloniseren. Als Europese onderzoeker gevestigd
in het ‘Globale Noorden’ pretendeer ik niet dat ik
Ubuntu begrijp. Geïnspireerd door kritische debatten
probeer ik slechts een brug te slaan tussen ideeën.
Ik hoop dat dit kan bijdragen tot het aanpakken
van historisch gegroeide ongelijkheden binnen het
WBE-vakgebied , waar wereldbeelden van buiten
het ‘Globale Noorden’ worden erkend en nieuwe
participatiemogelijkheden worden gecreëerd.
Ik doe dit vanuit de overtuiging dat stemmen,
ervaringen en perspectieven uit het ‘Globale
Zuiden’ een gelijkwaardige status moeten hebben
in onderwijs dat inclusief wil zijn en meer begrip wil
voortbrengen voor de ongelijkheden in de wereld.

De toenemende belangstelling voor Ubuntu kan
worden gelinkt met twee belangrijke Zuid-Afrikaanse
Nobelprijswinnaars voor de Vrede, aartsbisschop
Desmond Tutu en president Nelson Mandela. Door
hun politiek engagement en pleitbezorging gaven
zij het begrip internationaal meer zichtbaarheid
(Ngcoya, 2009).

9

Ubuntu:
•
•

•

Verwijst naar een morele kwaliteit van een
persoon die vrijgevig, zorgzaam, empathisch,
gastvrij en mededogend is (Kayira, 2013).
Benadrukt dat de menselijkheid van het
individu vorm krijgt in een netwerk van relaties
en onderstreept het belang van onderlinge
solidariteit (Eze, 2017).
Drukt de onderlinge verbondenheid van wezens
uit, hun wederzijdse afhankelijkheid en hun
lidmaatschap van een gemeenschap (Letseka,
2013).

Deze definities benadrukken hoe Ubuntu eigenlijk
een viering is van menselijkheid en van de
noodzaak om solidair te zijn met een grotere
gemeenschap. Ubuntu erkent dat we allemaal
verbonden zijn en dat onze handelingen anderen,
de natuurlijke omgeving en onszelf beïnvloeden.
Als we over deze waarden nadenken in de
context van kritische WBE, ontstaat er ruimte
voor dialoog. Kritisch WBE zorgt niet alleen
voor bewustwording over mondiale uitdagingen
zoals klimaatverandering, milieudegradatie,
mensenrechtenschendingen, racisme en xenofobie,
maar laat zich ook in met projecten die gericht
zijn op de herverdeling van rechten, kansen en
middelen (Pashby, 2016).
In zijn boek, African Philosophy of Education
Reconsidered: On Being Human (2014), stelt Yusef
Waghid een innovatief gebruik van Afrikaanse
onderwijsfilosofie voor, gebaseerd op Ubuntu,
om ongelijkheden aan de kaak te stellen en
oplossingen te bieden voor maatschappelijke
uitdagingen.
Waghid stelt dat Ubuntu – door karakteristieken als
‘erkenning van menselijkheid’ en ‘samenwerking
en delen’ – elementen samenbrengt van
mensenrechten, vrede en conflictoplossing en
sociale rechtvaardigheid. Hij suggereert dat
het proces van erkenning van menselijkheid,
zowel in zichzelf als in anderen, via Ubuntu een
bewustzijn kan voortbrengen dat kan resulteren
in gezamenlijke actie en het heroverwegen van
overtuigingen.
Leren van Ubuntu kan waardevol zijn zowel in
het ‘Globale Noorden’ als het ‘Globale Zuiden’.
In haar visie op onderwijs in Afrika roept N’dri
Assie-Lumumba (2017) op tot een aanpak die
Afrikaanse intellectuele tradities, kennissystemen
en wijsheden opnieuw met elkaar verbindt.

Dit kan helpen om verleden en heden te integreren
en om geschiedenis en cultureel erfgoed opnieuw
op te eisen en te reconstrueren. Op die manier
kan Ubuntu-geïnspireerd onderwijs resulteren in
mondige gemeenschappen in het ‘Globale Zuiden’
die het vertrouwen hebben om zowel lokale als
mondiale problemen collectief aan te pakken. O
m Ubuntu toe te passen in de context van het
‘Globale Noorden’, moet de filosofie worden
ingebed in een breder project van de dekolonisatie
van kennis. Dit is nodig om een incorrecte toeeigening ervan te voorkomen die de bestaande
ongelijke, uitbuitende machtsverhoudingen zou
verderzetten.
Mijn voorstel is om te vertrekken vanuit een
bespreking van het bestaan van meerdere
kennisbronnen in de wereld, waarbij Ubuntu wordt
aangedragen als een voorbeeld van een filosofie uit
zuidelijk Afrika. Het is noodzakelijk om dit te doen
op een manier die niet hiërarchisch is en waarbij
de rijkdom en complexiteit ervan werkelijk worden
erkend.
Een dergelijke aanpak zou kunnen helpen om bij
leerlingen het begrip te ontwikkelen dat de wereld
veel ruimer is dan de westerse conceptualiseringen
ervan. Het biedt ruimte voor reflectie over
stereotypen die zij over andere culturen kunnen
hebben en waar die vandaan komen.
Zowel voor leerlingen in het ‘Globale Noorden’ als
in het ‘Globale Zuiden’ kan het Ubuntu-kader ook
gebruikt worden om een reflectie uit te lokken over
het mensenrechtendiscours. In de eerste plaats
kan dit helpen om te problematiseren hoe het
Westen zich de verklaring van mensenrechten toeeigent. Ten tweede biedt Ubuntu een aanvullende
invalshoek voor de mainstream conceptualiseringen
van de mensenrechten. In de klassieke
interpretaties van het mensenrechtendiscours
wordt de nadruk gelegd op de bescherming van het
individuele zelf en de individuele ander.
Ubuntu’s idee van menselijke onderlinge
afhankelijkheid legt daarentegen de nadruk op
verantwoordelijkheden tegenover de gemeenschap.
Een dialoog tussen beide conceptualiseringen zou
het mensenrechtendiscours kunnen verrijken met
een visie die zowel de verplichtingen ten aanzien
van individuen als het welzijn van de gemeenschap
erkent (Swanson, 2015).
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Om te concluderen: dit artikel wil verder bouwen
op de discussies rond postkoloniale en dekoloniale
theorieën en pleiten voor een inclusieve theorie en
praktijk van WBE. Een dergelijke theorie en praktijk
wordt ondersteund door het zoeken naar oorzaken
van ongelijkheden, zet in op solidariteit met de
Ander, legt de nadruk op reflexiviteit (Andreotti,
2016) en brengt een dialoog tot stand tussen
gevestigde benaderingen en bijdragen uit het
‘Globale Zuiden’.
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WERKEN ROND ETHISCHE MONDIALE
VRAAGSTUKKEN IN DE KLAS IN HET
‘GLOBALE NOORDEN’
- EEN TOOL VOOR LEERKRACHTEN
Karen Pashby – Manchester Metropolitan University, Verenigd Koninkrijk
Louise Sund – Örebro University & Mälardalen University, Zweden
Kate Wicker – Manchester Metropolitan University, Verenigd Koninkrijk
Duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 4.7 van
de Verenigde Naties stelt dat iedereen toegang moet
hebben tot kwaliteitsvolle educatie voor duurzame
ontwikkeling (EDO) en wereldburgerschapseducatie
(WBE). Onderzoek toont aan dat dergelijke
initiatieven in het ‘Globale Noorden’ (vaak
onbedoeld) de neiging hebben om koloniale
machtssystemen verder te zetten.
Hierbij lost een ‘wij’ in het Noorden de problemen
op van een ‘zij’ in het Zuiden en laat men complexe
ethische kwesties rond machtsongelijkheid en
voortdurende koloniale erfenissen links liggen
(bv. Andreotti, 2006, 2011; Shultz & Pillay, 2018).
De mondiale Noord/Zuid-tegenstelling kan ook
verhullen hoe ongelijkheden binnen lokale en
regionale contexten worden verdergezet.
In hun kritische studie van het VN Decennium
voor Duurzame Ontwikkeling betogen Huckle en
Wals (2015) dat milieuvraagstukken een bredere
globale leeraanpak vereisen die stevig theoretisch
gefundeerd is, dit om oppervlakkige benaderingen
te vermijden (zie ook Sund & Pashby, 2020).
Wals (2015) benadrukt ook het belang om het
ongemak van leraren aan te kaarten bij het
behandelen van ethische vraagstukken binnen EDO.
De huidige mondiale vraagstukken – waaronder
diegene gerelateerd aan milieudegradatie en
klimaatverandering – zijn ethisch van aard omdat ze
ingebed zijn in bredere processen en systemen van
exploitatie van mensen en natuurlijke hulpbronnen.
Ook roepen ze vragen op over wie meer
verantwoordelijk is voor, en wie de meeste impact
ondervindt van mondiale vraagstukken zoals
klimaatverandering.

In de International Youth White Paper on Global
Citizenship (X., 2017, p. 10) vragen jongeren
van over de hele wereld hun leraren om zich
verder professioneel te ontwikkelen in kritische
benaderingen van WBE om «leerlingen te helpen
gemarginaliseerde perspectieven op te zoeken,
ernaar te luisteren en ze zich eigen te maken om zo
algemeen gekende manieren van denken in twijfel te
trekken en zelfs te ‘ontleren’ en de onevenwichten
tussen dominante en gemarginaliseerde
perspectieven aan te pakken» .
Voortbouwend op deze aanbevelingen zou SDG
4.7 kunnen worden opgepakt door landen in het
‘Globale Noorden’ op een manier die optimaal
rekening houdt met deze bezorgdheden in plaats
van er overheen te stappen. Dit kan door een
complexe benadering van lesgeven over ethische
mondiale vraagstukken in de klas te ondersteunen.
De vraag is of leerkrachten in Noord-Europa wel in
staat zijn en over voldoende middelen beschikken
om dit op een kritische manier te doen. Via een
participatief onderzoeksproject met leraren in
Engeland, Finland en Zweden bogen wij ons over
deze kwestie. Het project, dat in 2018-2019 werd
gefinancierd door de British Academy, richtte zich
op leraren in het voortgezet en hoger secundair
onderwijs. Deze leraren gaven aan les te geven over
mondiale vraagstukken en meldden zich vrijwillig
voor deelname.
Expertise op het gebied van kritische WBE
(Pashby) en post/de-koloniale benaderingen van
milieu- en duurzaamheidseducatie (Sund) werden
samengebracht. Zo werden de leerkrachten in dit
project rechtstreeks in contact gebracht met een
pedagogische aanpak die koloniale machtssystemen
behandelt bij het lesgeven over ethische mondiale
vraagstukken.
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We deden workshops met de leerkrachten,
waarbij we hen lieten kennismaken met een
instrument – HEADSUP (Andreotti, 2012) – dat
speciaal ontworpen werd om zeven patronen
van onderdrukking bloot te leggen: hegemonie,
etnocentrisme, ahistoricisme (gebrek aan aandacht
voor de historische context), depolitisering,
verlossingsdenken, ongecompliceerde oplossingen
en paternalisme.
Deze patronen worden vaak over het hoofd
gezien in de manier waarop mondiale kwesties
worden gekaderd, aangepakt en beantwoord, in
het bijzonder in ‘Globaal-noordelijke’ contexten
wanneer kwesties worden besproken die zich
situeren in ‘Globaal-zuidelijke’ contexten.

Verder stellen hun leerlingen het op prijs om te
worden uitgedaagd door complexe ideeën en
zich diepgaand bezig te houden met ethische
overwegingen rond mondiale vraagstukken. Ze
worden echter geconfronteerd met een aantal
uitdagingen en beperkingen.
De belangrijkste bevindingen zijn (Pashby, Sund &
Cocoran, 2019, p. 3):
• Leerkrachten kunnen zowel gestimuleerd als
beperkt worden door het leerplan, en velen
gaan op zoek naar strategische manieren om
een kritische benadering te hanteren.
• Kolonialisme wordt door sommigen expliciet
opgenomen als een sleutelfactor in het
behandelen van mondiale vraagstukken, door
anderen gezien als potentieel leidend tot een
niet-constructieve en simplistische visie, en
door velen aangemoedigd als een gebied dat
verder ontwikkeld moet worden.
• Leerkrachten worden overweldigd door
relevante educatieve materialen en wensen
daarom een hulpmiddel dat kan helpen om hun
bestaande onderwijspraktijk te verdiepen.
Leerkrachten in het project gingen bij het lesgeven
over mondiale vraagstukken aan de slag met erg
theoretische kaders die verband houden met
historische en huidige machtsonevenwichten
(Pashby & Sund, 2020). Hun leerlingen waardeerden
het om op zo’n diepgaande manier bezig te
zijn met ethische overwegingen rond mondiale
vraagstukken. Toch zagen de leerkrachten zich
ook geconfronteerd met een aantal belangrijke
uitdagingen.

Zesentwintig leerkrachten volgden de workshops,
zeven van hen namen ook deel aan lesbezoeken.
Ze doceerden verschillende vakken, maar de
meesten gaven les in aardrijkskunde en sociale
wetenschappen. De dataset bestond uit bevragingen
voor en na de workshops, transcripties van
workshopdiscussies, en reflectieve interviews na
toepassingen in de klas.

Moeilijkheden kwamen voor rond het vinden
van een evenwicht tussen een kritische en een
constructieve benadering, rond het inspireren van
leerlingen voor positieve verandering zonder over
diepe complexiteiten heen te stappen, en rond het
omgaan met politieke spanningen in de klas en op
school, in het bijzonder bij divers samengestelde
klasgroepen (vb. in verband met lokale kwesties van
racisme, seksisme, en de druk om ‘politiek correct’
te zijn in de klas) (zie Pashby, Costa & Sund, 2020).
Deze uitdagingen vereisen verder onderzoek.

Hoewel de steekproef niet zo groot was, wees de
studie toch op enkele belangrijke aandachtspunten
voor onderzoek en praktijk. Uit een thematische
analyse blijkt dat deze groep van leraren graag een
kritischere benadering van lesgeven over mondiale
vraagstukken willen toepassen.
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Op basis van de empirische bevindingen werd
een set van richtinggevende principes opgesteld.
Deze kunnen leerkrachten ondersteunen om rond
ethische mondiale vraagstukken aan de slag te gaan:
•

•

•

•

•

Mondiale vraagstukken zijn complex. Er is nood
aan pedagogische benaderingen die rekening
houden met deze complexiteiten eerder dan ze
te verdoezelen.
Vraagstukken over het milieu zijn nauw
verbonden met sociale, politieke, culturele en
economische ongelijkheden. Het is belangrijk
om deze te koppelen aan historische en huidige
koloniale machtssystemen.
Verbondenheid creëren met de planeet en al
zijn bewoners vereist een ethische houding
tegenover de grote uitdagingen die ons
bedreigen en de wereldwijd verschillende
impact hiervan.
Klaslokalen zijn belangrijke ruimtes om
vragen te stellen. Er is actie nodig om de grote
uitdagingen van deze tijd op te lossen. De zaken
herdenken, uitpakken en in vraag stellen zijn op
zichzelf al belangrijke acties. Wanneer op school
en in de bredere gemeenschap activiteiten
worden opgezet voor het goede doel, kan dit
leerlingen helpen om zich diepgaand bezig te
houden met (het identificeren van) spanningen
en mogelijkheden die hiermee gepaard gaan.
Reflexiviteit moet worden aangemoedigd en
ontwikkeld. Begrip van complexiteit en nuances
en stilstaan bij spanningen en paradoxen is voor
wereldburgerschap net zo belangrijk als het
ondernemen van specifieke acties (of besluiten
om geen actie te ondernemen). Beiden moeten
hand in hand gaan (Pashby & Sund, 2019, 3; zie
ook Sund & Pashby, 2020).

Op basis van deze principes ontwikkelden we samen
met de deelnemers ook een tool voor leerkrachten.
Deze werd in de drie landen getest in de klas en is in
drie talen beschikbaar. De Teaching for Sustainable
Development Through Ethical Global Issues (Pashby
& Sund, 2019) tool ondersteunt een kritische en
complexe benadering van SDG 4.7.
Hij bevat activiteiten ter ondersteuning van de
lespraktijk voor, tijdens en nadat leerlingen over
een bepaald mondiaal vraagstuk leren. De tool is
aanpasbaar aan verschillende onderwerpen van het
schoolcurriculum en kan dus gebruikt worden om de
bestaande lespraktijk te verdiepen. In de pilootfase
pasten de leerkrachten de tool toe op onderwerpen
in de context van internationale ontwikkeling, zoals
klimaatverandering en verstedelijking.

De betrokken leerkrachten gaven aan dat het
proces hen had geïnspireerd om hun praktijk te
verdiepen. Ze waardeerden ook de mogelijkheid
om hun bezorgdheden en ideeën te bespreken en
in de praktijk te brengen samen met onderzoekers
en leerkrachten uit verschillende contexten.
Ze presenteerden de tool intussen aan andere
leerkrachten in hun regio’s en er werden workshops
rond georganiseerd in Europa en Noord-Amerika.
In 2020 hebben we 16 mensen bevraagd die
niet aan het project deelnamen, maar wel op
de hoogte waren geraakt van de gecreëerde
tool. Onder de respondenten bevonden zich
leerkrachten uit het lager, middelbaar en hoger
onderwijs, alsook leerkrachten in opleiding en
onderwijswetenschappers in een waaier van vakken
in Europa en Noord-Amerika.
Uit hun antwoorden blijkt dat de tool kritisch
debat over maatschappelijke kwesties en hun
diepere oorzaken stimuleert, nieuwe lespraktijken
ondersteunt en gebruikt kan worden om bestaande
praktijken te verdiepen.
De tool plaatst kwesties van macht, onderdrukking
en privilege in het centrum van de discussies,
stimuleert diepgaande gesprekken over mondiale
vraagstukken, en helpt om algemeen gekende
perspectieven te identificeren en uit te dagen.
Respondenten vinden het een inclusieve tool,
aantrekkelijk voor een divers leerlingenpubliek
en bevorderlijk voor het leren over complexe
onderwerpen .
De bevraagde leerkrachten merken op dat het een
flexibel instrument is om onderwerpen te verkennen
op een aan de concrete klascontext aangepaste
manier, en dat het een praktisch kader biedt voor
de planning van hun lessen. De respondenten
benadrukken ook de duidelijke en beknopte
presentatie van complexe ideeën. Uit de resultaten
van de bevraging blijkt dat de tool niet alleen nuttig
is voor het plannen van lessen, maar ook voor de
professionele ontwikkeling van een meer kritische,
betekenisvolle en samenwerkingsgerichte aanpak.
Eén van de respondenten geeft bovendien aan dat
de tool intussen gebruikt wordt voor de herziening
en ontwikkeling van het curriculum, alsook van de
keuze en herwerking van lesmaterialen in een grote
internationale organisatie.
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Uitdagingen die uit de bevraging naar boven
komen, hebben te maken met de ondersteuning van
leerkrachten die minder vertrouwd zijn met kritische
perspectieven en het gebruik van de tool in de
setting van het basisonderwijs. Deze opmerkingen
zullen worden meegenomen in de verdere
ontwikkeling van de tool.
De tool werd opgenomen in een beoordeling van
tien casussen van transformatief leren (Suša, 2021).
Er lopen verschillende vervolgprojecten, waaronder
de herwerking ervan in functie van een expliciet
antiracistische pedagogiek en voor toepassing in het
basisonderwijs.
Een nieuw project, gefinancierd door de Zweedse
Onderzoeksraad (2022-2025), omvat een reeks
workshops over een langere periode om samen
met leerkrachten in Zweden kennis te vergaren
over de mogelijkheden en uitdagingen van een
dekoloniale praktijk bij het lesgeven over mondiale
vraagstukken.
Het Ethical Global Issues Pedagogy Project toonde
zowel een behoefte als een verlangen voor meer
mogelijkheden voor leerkrachten om te werken
rond dekoloniale concepten. De HEADSUP-tool was
nuttig om de de mogelijkheden en de uitdagingen
hiervan aan te geven. Het was een geschikte
manier om na te denken over hoe historische
patronen van onderdrukking worden verdergezet in
wereldburgerschapseducatie in deze drie nationale
contexten. Het wordt echter best gezien als een
mogelijke interventie en niet als een oplossing. En
ook de weerstand tegen dit soort werk is belangrijk
om te erkennen (Pashby & Sund, 2020).
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Zoals de auteur van de HEADSUP-tool opmerkt
(Andreotti, 2016), kan dit werk worden beperkt door
cognitieve (wat leesbaar is in de wereldbeelden van
leerkrachten) en procedurele (wat wordt verwacht/
gewenst binnen onderwijssystemen) uitdagingen.
Verder kan het een verschuiving ondersteunen van
bewustzijn voor inspiratie en probleemoplossing
door meer open te staan voor complexiteit en
radicalere kritieken om beter geïnformeerde
solidariteiten te ondersteunen.
Het instrument kan echter ook moderne
subjectiviteiten en instellingen hercentreren
(Andreotti, 2016). Het collectief Gesturing Towards
Decolonial Futures biedt een aantal instrumenten
die helpen om de (on)mogelijkheden onder ogen
te zien van ander onderwijs, voorbij de ontoepistemische grammatica van het moderne/
koloniale imaginaire.
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GESTURING TOWARDS DECOLONIAL FUTURES HOE HET HOOFD BIEDEN AAN DE MOEILIJKE EN
PIJNLIJKE UITDAGINGEN VAN DEZE COMPLEXE,
ONZEKERE EN ONSTABIELE TIJD?
Rene Suša – Gesturing Towards Decolonial Futures Collective *
Het collectief Gesturing Towards Decolonial Futures
(GTDF) is een internationaal samenwerkingsverband
van onderzoekers, kunstenaars, docenten, studenten,
sociale rechtvaardigheidsactivisten, milieuactivisten
en lokale kennisbewaarders.
Het educatieve werk van het collectief gaat
over bezorgdheden zoals racisme, kolonialisme,
onduurzaamheid, klimaatverandering, economische
instabiliteit, fysieke en mentale gezondheidscrises
en de toename van sociaal en ecologisch geweld.
In tegenstelling tot andere educatieve
initiatieven vertrekken de pedagogische kaders
van het collectief van het in vraag stellen van
onze genormaliseerde veronderstellingen en
overtuigingen, alsook van de manier waarop we
het leven en de sociale structuren waarin we zijn
gesocialiseerd in stand houden.
Omdat het zich beroept op inzichten en bijdragen
van verschillende gemeenschappen over de hele
wereld, maar vooral van inheemse gemeenschappen
in Latijns-Amerika en Canada (twee contexten waarin
de dekoloniale strijd sterk gevoerd wordt), wordt het
werk van het GTDF-collectief vaak omschreven als
een dekoloniale, niet-westerse psychoanalytische
benadering van wereldburgerschapseducatie.
Dit betekent dat het collectief in zijn analyse
van mondiale «wicked problems» onderzoekt
welk soort pedagogische praktijk en theorie
nodig zijn als we de inherente onduurzaamheid,
het veelzijdige geweld (zoals racisme, gendergebaseerd geweld, klassendiscriminatie en andere)
en de onrechtvaardigheden van onze moderne
samenlevingen ernstig nemen.
Het woord ‘gesturing’, vrij vertaald als ‘bewegen
richting’, in de naam van ons collectief weerspiegelt
onze gedeelde overtuiging dat echt andere
toekomsten, die niet slechts een verlengstuk zijn van
ons moderne/koloniale heden, alleen mogelijk zijn
wanneer we loskomen van de verstikkende greep
van de moderniteit/kolonialiteit op onze geesten,
harten en lichamen.

Daarom kan niemand beweren dat hij of zij al de
antwoorden heeft op de vraag hoe zo’n andere
toekomst eruit zou kunnen zien. Een van onze
voornaamste werkprincipes suggereert zelfs dat
echte alternatieven verborgen liggen, niet in wat
we ons kunnen voorstellen, maar in het (nog) niet
voorstelbare.
Voor de leden van het GTDF-collectief betekent
het ernstig nemen van onduurzaamheid, geweld en
onrechtvaardigheid dat ze niet worden beschouwd
als onbedoelde en ongelukkige neveneffecten van
onze samenlevingen, maar dat het net essentiële
voorwaarden zijn voor het voortbestaan ervan.
Dit impliceert dat de pedagogische kaders
en benaderingen die door het collectief zijn
ontwikkeld niet alleen gaan over onze collectieve
en individuele capaciteiten. Vooral onderzoeken ze
onze bereidheid of onwil om de veranderingen en
transformaties door te voeren die nodig zijn om de
vele destructieve patronen aan te pakken die bewust
en onbewust een substantieel deel van ons (sociaal)
gedrag sturen.
Vanuit dit opzicht gaat het werk van het GTDFcollectief vaak in tegen de gangbare pedagogische
benaderingen, waarbij meer en betere kennis
wordt beschouwd als het belangrijkste middel om
veranderingen in ons denken te realiseren. Die
veranderingen in ons denken kunnen leiden tot
veranderingen in ons gedrag die zich uiteindelijk
vertalen in veranderingen in de samenleving.
Dergelijke benaderingen gaan uit van de
onderliggende assumptie dat wanneer mensen de
juiste kennis, vaardigheden en kansen krijgen, zij
zullen handelen op een manier die voor iedereen
gunstig is.
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* Deze tekst was initieel gepubliceerd in: Suša, R. (2021). Imagining Transformation Otherwise. Bridge 47 Publication.

Het collectief weerlegt dat betere informatie, meer
kennis en meer kritisch denken het belangrijkste
of zelfs enige middel is voor sociale verandering
en transformatie. Ons individuele en collectieve
onvermogen om de vele wereldwijde crises aan te
pakken waarmee we vandaag te maken hebben, is
volgens hen het resultaat van een problematische
en schadelijke moderne/koloniale gewoonte die ons
gehecht houdt aan bepaalde overtuigingen, illusies
en valse hoop die we niet willen en misschien niet
kunnen loslaten.

Hoewel niet al deze ontkenningen overal en
op elk moment volledig spelen, suggereert het
onderzoek van het collectief dat het erg moeilijk,
zo niet onmogelijk, is om benaderingen van sociale
verandering en transformatie te vinden die alle vier
deze ontkenningen aanpakken.
Een van de redenen waarom dit zo’n moeilijke taak
is, is dat heel wat aspecten van deze ontkenningen
onbewust zijn. Zelfs onze beste bedoelingen om
ze aan te pakken leiden er vaak toe dat we ze op
andere, vaak subtielere manieren gaan verderzetten.

In zekere zin kan deze gehechtheid worden
vergeleken met een neurochemische verslaving,
omdat veel van deze schadelijke gewoonten (zoals
individualisme, narcisme en denken dat de mens
een exceptioneel wezen is op deze planeet) sociaal
worden gestuurd, en we vaak een gevoel van plezier
ontlenen aan het nastreven ervan.
Volgens het onderzoek en de pedagogische
ervaring van de leden van het collectief houdt
onze affectieve onbewuste gehechtheid aan deze
gewoonten de schadelijke gedragspatronen waarin
we gesocialiseerd zijn in stand. In plaats van de
gevolgen van onze daden onder ogen te zien – die
uiteindelijk zelfs leiden tot de vernietiging van het
vermogen van de planeet om de menselijke soort in
stand te houden – gebruiken we talloze ontkenningsen afleidingsstrategieën die onze aandacht afleiden
van wat werkelijk belangrijk is.
Onderzoek van de leden van het GTDF-collectief
bracht vier belangrijke ontkenningen in kaart. Door
de reikwijdte, en in veel gevallen ook de diepte,
ervan rekent het collectief hen tot structurele
elementen van de moderne/koloniale gewoonte van
zijn. De vier ontkenningen zijn:
1. Ontkenning van systemisch geweld en
medeplichtigheid in de schade ervan: het feit dat
ons comfort, onze zekerheden en ons vermaak
worden gesubsidieerd door onteigeningen en
uitbuitingen elders;
2. Ontkenning van de grenzen van de planeet:
het feit dat de planeet de exponentiële groei en
consumptie niet kan volhouden;
3. Ontkenning van onze ‘verstrengeling’: onze
vastberadenheid om onszelf te zien als los van
elkaar en van het land, in plaats van verstrengeld in
een breder natuurlijk metabolisme; en
4. Ontkenning van de diepte en de omvang van de
problemen waarmee we worden geconfronteerd.

Een van de belangrijkste pedagogische
instrumenten die het collectief ontwikkelt,
zijn sociale cartografieën. Dit zijn visuele,
metaforische en gesitueerde voorstellingen die
mensen ondersteunen bij het verduidelijken van
de omstandigheden van hun eigen context. Ze
helpen hen om te leren omgaan met en te leren
van tegenstrijdigheden zonder ze onmiddellijk te
moeten oplossen.
Deze cartografieën willen zelfreflectie ondersteunen
via kritische aandacht voor verschil en de manier
waarop we zelf mee verantwoordelijk zijn voor
bepaalde problemen, om zo voorbij te gaan aan
simplistische of universele oplossingen voor
complexe problemen.Zo scheppen de cartografieën
ruimte voor de volledige reikwijdte van de huidige
uitdagingen.
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Ze zetten een zoektocht in gang naar andere
mogelijkheden zonder de richting of uitkomst van
verandering vooraf te bepalen.
De belangrijkste sociale cartografie die gebruikt
wordt in het werk van het GTDF-collectief is het
‘huis van de moderniteit’. Dit wordt gebruikt als
een metafoor om de moderniteit te beschrijven als
een manier van zijn, zien, verlangen en omgaan met
de wereld. De fundamenten van het huis zijn de
scheiding tussen mens en natuur.

verdiepingen te monopoliseren; strevend naar
mobiliteit van de onderste verdieping naar de
bovenste; bij de deuren worstelend om binnen te
komen; buiten het huis, maar niet proberend om
binnen te komen ; etc.).
Dit heeft belangrijke pedagogische implicaties
in termen van verbeelde en wenselijke sociale
transformatie. Afhankelijk van waar we onszelf
zien en voelen in het huis, en afhankelijk van hoe
we willen dat onze positie verandert en van de
mate waarin we geloven dat het huis nog steeds
levensvatbaar is, zullen we verschillende soorten
sociale verandering willen realiseren. Of misschien
willen we alleen cosmetische veranderingen in
het huis aanbrengen in plaats van een structurele
transformatie of ontmanteling ervan.
Recent heeft het collectief zijn werk omgedoopt
tot ‘diepte-educatie’. Het is een educatieve
benadering die gericht is op diepere manifestaties
van soberheid, maturiteit, onderscheidingsvermogen
en verantwoordelijkheid. In het navigeren door
de vluchtigheid, onzekerheid, complexiteit en
ambiguïteit van onze tijd, gaat diepte-educatie in de
eerste plaats over de ontwikkeling van «verwerking
en uithouding» om stormen in woelige zeeën te
navigeren.

De twee dragende muren stellen de natiestaat
en de Verlichting (humanisme) voor. Dit alles
wordt beschermd door het dak van het mondiale
kapitalisme. Wanneer leden van het GTDF-collectief
spreken over moderniteit, verwijzen zij niet alleen
naar de fundamentele politieke structuren van
onze moderne samenlevingen (kapitalistische
natiestaten), maar ook naar hun diepere existentiële
basis.
Die basis wordt onder meer gevormd door de notie
van de universele rede (cartesiaanse rationaliteit),
en bovenal de notie van individualistische
scheidbaarheid. Die laatste beschouwt de mens als
fundamenteel afgescheiden, niet alleen van de rest
van de natuur, maar ook van elkaar.
De pedagogische ervaring van de leden van het
GTDF-collectief suggereert dat iemands relatie
tot het huis en de toegang tot de beloften ervan
voor een deel afhangen van waar men zich bevindt
ten opzichte van het huis. Dit niet alleen op dit
eigenlijke moment maar ook op vlak van waar men
zich wenst te bevinden (bijvoorbeeld: tevreden in
de kelder; verlangend om de ruimte op de bovenste

Met andere woorden, diepte-onderwijs gaat over
het ontwikkelen van negatieve en generatieve
vermogens. Negatief vermogen (d.w.z. verwerking)
gaat over onze individuele en collectieve aanleg en
capaciteit om moeilijke en pijnlijke dingen onder
ogen te zien zonder ons overweldigd te voelen,
verlamd te raken of te eisen uit het ongemak gered
te worden. Generatief vermogen (d.w.z. uithouding)
is onze individuele en collectieve aanleg en
capaciteit om te navigeren in contexten met snelle
verandering, hypercomplexiteit, polarisatie, en
‘wicked’ uitdagingen.
Dit verschilt van docentgericht en studentgericht
onderwijs, omdat het van iedereen vraagt om
zichzelf te de-centreren, hun affectieve landmijnen
onschadelijk te maken, afleidingen te verwijderen en
te stoppen met investeren in schadelijke verlangens.
Uiteindelijk doel is om de wereld die we delen en
collectief hebben geschaad, te opnieuw centraal te
plaatsen.
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Meer informatie over de pedagogische, artistieke
en cartografische experimenten van het GTDFcollectief, kan gevonden worden op: www.
decolonialfutures.net.
Meer informatie over de Last Warning Campagne
kan gevonden worden op: www.lastwarning.org.
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