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Res Publica het debat tussen politieke

Ze specia liseerde zich in communicatie,

wetenschappers

praktijkpoliticolo-

ontwikkeling en internationaal beleid. In

gen. Nederlandse en Vlaamse academici,

haar proefschrift behandelde ze het be-

politici, amb tenaren, journalisten, ver-

leid van de UNESCO met betrekking tot

tegenwoordigers van belangengroepen,

comm uni catietechnologie en ontwikke-

en

medewerkers van studiediensten ... wor-

ling. In haar aftrapstuk voor dit sympo-

den uitgenodigd om in discussie te gaan

sium spit ze enkele bevindingen uit haar

over politieke thema's. We besteden ook

proefschrift verder uit. Startpunt is het

ruim aandacht aan aspecten die 'the

ICT4D (information and communication

profess ion'

technologies for development) paradigma.

bez ighou den.

Zo kwamen

in de voorbije jaa rga nge n al aan bod:

Dit stelt dat toegang tot ICT ontwikkeling

het nut van een cordon sanita ire rond
extreemrechtse partijen, de rol van het

kan bevorderen, waardoor de globale sociaa leconomi sche ongelijkheden kunnen

middenveld in de Europese Unie, de pu-

verm inderd worden . Veva Leye plaatst

blicatiedruk in de sociale wetenschappen

een aantal zeer kritische kant tekeningen

en politieke wetenschappers in de media.

bij dit paradigma. Ten eerste vertoont het

In 2009 volgt verder nog een sympos ium

te veel gelijkenissen met het oude mo-

over genderverho udingen onder de po-

dernisatieparadigma, dat lang niet all e

litieke we tenschappers. Een sympos ium

verwacht ingen heeft kunnen inl ossen.
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start met een a ftraps tuk waarop twee of

Ten tweede verwijt ze het paradigma

drie andere auteurs reageren. De redactie

een technologi sch determinisme dat te

verzorgt telkens een korte in- en uitlei-

veel nadruk legt op de impact van tech-
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ding. Dit derde symposium van jaargang

nologie zonder daarbij te kijken naar de
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achter liggende macht- e n marktstructu -

visie, maar be togen tegelijk aan de hand

ren. Vo lgens Veva Leye z ijn het net di e

van enkele praktijkvoorbeelden dat ICT

onderliggende structurel e ongelij kheden

bestaande

die moe te n aange pakt worden . De in voe-

dege lij k kan versterken. Zij w ij ze n we l

ontwikkelingsprocessen

we l

ring van ICT-toepassingen za l aan di e on -

op een aanta l rand voorwaarde n, zoals

geli jkhede n niets ve randeren. Meer zelfs,

pa rti cipatie door de belanghe bbenden en

het

loka le capaciteitsopbouw.

verspre id en van

ICT-toepassingen

vi ndt plaats vo lgen s de rege ls van rijke
la nden, waardoor de mondiale ongelijkheden ee rder b es tendigd dan opgeheven
worden.

ICT4D: een kritische
doorlichting

Leo Van Audenhove, Do ri en Baeld en e n

Veva Leye, vakgroep Communicatieweten-

Ilse Mariën zijn verbonden aan het In-

schap pen, Uni versiteit Gent

terdi sciplinair Instituut voo r Breedband
Technologie, Studies over Med ia, In for-

ICT4D (information and communication

Universit eit Brussel. Zij delen in hun re-

teclmologies for development of informa-

act ie een aanta l va n de bezorgdh ede n

tie- en communicatietechn ologieën voor

va n Veva Leye maar be togen meteen dat

ontwikke ling) hoog op de interna ti ona le

de zaak to ch wat genuanceerder ligt. ICT

ontw ik ke li ngsagenda. Dit ontwikke lings-

biedt vo lgens hen we l degelijk mogelijk-

paradigma ve re nigt een krachtige coalitie

heden voor o ntwikkeling . Nieuwe media

van stakeholders: bedrij ven, overh eden,

bieden a ls netwerktec hnologie immers

international e

in teractieve e n participat ieve mogelijk-

lingsorganisati es, organisa ti es uit de ci-
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organisaties,

ontwikke-

ontw ikke lingslanden

viele sam e nl ev ing en nie t-go u ve rnemen-

niet en kel ontvanger hoeve n te zijn van

tele organi sa ti es . Van Ban Ki -moon (Ver-

westerse tec hnologie maar ook zelf act ief

en igde Nat ies, 2007) en de Wereldbank

heden ,

:::,

Sin ds ongeveer een decennium staat

matie & Telecommunicatie va n de Vrije

waardoor

kun nen bijdragen . Of he t zove r ook kom t,

(2009) over he t International Institute for

is op dit moment nog onduidelijk. Ze on-

Com munication and Development (2008)

derschrijven het p leid oo i om een kritische

tot Hew lett-Packard (We isschuh , 2008) :

politiek-eco nomische blik te behouden ,

allen bezingen de mogelijkh ede n die ICT

maar wijzen tegelijk op de noodzaak om

biedt voor ontwikkeling. Inte rnationale

verde r te in ves teren in onderzoek naar de

initiatieve n a ls het Global Knowledge

posit ieve impact van ICT op sociale ver-

Partnership (een samenwe rkingsverband

a nde ring en on tw ikke ling . Caro lin e Figuè-

dat werd gestic ht door de We reldbank in

res, Hilde Eugelink en Riet Nigten van het

1997), de World Summit on the Informa-

International Institute for Communication

tion Society (WSIS - de international e

and Development schreven ee n tweede

top die plaatsvond in Genève in decem-

reactie. Zij verwerpen samen met Veva

ber 2003 en in Tun is in nove mber 2005 )

Leye de technologisch det erministi sc he

en de Global Alliance for Information
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Communication Technologies and Oevelopment (het sa m enwerkin gsve rb and d at

Oude wijn in nieuwe z a k ken

toez iet op de u itvoering van wat bin ne n

De specifi eke co mmuni ca tietec h no logi-

de con text van de WSIS werd besli st)

sche aa np ak wo rdt gep rese nteerd als ee n

speeld en en spelen een cen tra le ro l in

ni eu w wo ndermid de l voor ontwikkeling.

het samenbre ngen va n de ve rschill end e

Na der onderzoek va n de th eoret isc he en

stakeholders e n het fa cilit eren van p u-

be leid s pa radi gma's over co mmunicati e

bliek-priva te pa rtn ersch appen .

en o ntwikkeling di e opga ng m aa kte n n a
de Tweede Wereldoor log leert o ns ech -

Het ICT4 D-pa radi gm a , in een notend op

ter da t we eige nlijk te ma ke n he bbe n

samengeva t, stelt dat de toegan g tot en

me t oud e w ijn in n ieu we za kke n . Het

de beschikbaarheid van ICT zullen lei-

do mina nte ont w ikkelings pa ra d igm a da t

den tot de ve rmind ering va n a rmo ede e n

va nuit d e Vere ni gde Sta ten de wereld

tot ont w ikkeling. ICT4D is du s zee r opti-

ve rove rde gedurend e de eerste dece nnia

mistisch over de mogelij kheden va n ICT

va n d e Ko ud e Oorlog, was het mode rni -

voor o ntwikkelingsdoeleinden . Kenme r-

sati eparadigma . De wes terse on twikke-

kend voo r dit paradi gm a is de fo cus op

lingso p va ttin g u it de ja ren v ijfti g en zes-

de d igita le kl oof tussen ont w ikkelde en

ti g foc u ste op tech no logie di e - vo ll edig

ont w ik ke lings lan den, di e gez ien wordt a ls

neut raa l e n o ndub belzin ni g voord e li g in

(éé n va n) de belangrijkste krac ht (e n) di e

ge li jk welke co ntex t - de 'o nd ero ntw ik-

zorgt (zo rge n) voor globale economi sche

kelde' la n den m aterië le vooruitga ng, in-

ongelij kheden (Wa de, 2002, 460). In deze

novati e en res ultate n zo u brenge n . Een

visie wordt het 'd igitale ti jdperk' du s ge-

bela ngrijke co mponent va n o ntwikke-

kenmerkt door een fund amentele paradox

li ngsprogra mm a 's bes to nd dan ook uit d e

di e dient te ve rd wijnen. Ene rzijds z ijn er

tra nsfer va n tec h nol ogie (Escob a r, 1995,

de enorm e beloft es en voordelen di e de

36) . De m odern e communi cati etec hn olo-

imp lementatie en aan wending va n ICT

gie u it d eze period e vo rmde ee n va n de

met z ich meebrenge n, a nd erzijds blij ve n

spee rpunte n va n h et moderni sa ti epro-

di e door de groeie nd e digita le kloof buiten

gramm a . De beschi kbaa rh eid va n en de

het bereik va n net d ie lande n en bevo lkin-

toegang tot radio e n te levisie zo ude n de

gen d ie ze h et hardst nodi g hebben . De

bevolking in ontwik ke lings lan den voor-

alomtege nwoordigheid en de quasi va n-

zien va n de informat ie di e zij nodi g had

zelfspreke ndhei d va n dit pa radi gma zo r-

om haa r gedra g te ve ra nderen in fu nctie

gen ervoor dat w ie ICT4D be kritiseert al

va n de overga ng va n trad it ie naa r moder-

snel va n luddi sme beschuldi gd wo rdt. Ee n

niteit e n in fun ctie va n het bereike n van

kriti sche bli k is echt er bela ngrijk , aa nge-

eco nomisch e groei. De bo u w blo kke n van

zien er na uwelij ks spra ke is va n een bere-

het ICT4D-p arad igma va nd aag de d ag li j-

;,;J

deneerd (l aat staa n kriti sch) debat binnen

ke n h eel erg op dat 'o ud e ' mod erni satie-

de verschillend e beleidsfo ra d ie zic h zijn

parad ig ma, in d ie ma te zelfs da t het ge-

gaan bezighoude n met ICT4D (Ma nsell ,

oo rloofd is o m ICT4D te bestempele n als

2006, 908) .

een heruitgave va n het m oderni sa ti ede n-
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ken (Regan Shade, 2003), waarbij radio

zien a ls middel om informatie door te ge-

en televisie vervangen zijn door ICT.

ven eerder dan te creëren, wat een erfenis

Uiteraard is de wereld sinds de jaren vijf-

communi catie en ontwikkeling. Een der-

tig en zestig substantieel veranderd. De

gelijke aanpak, die mensen concipieert als

is van een typische modernisatievisie op

opkomst van het ICT4D-paradigma gaat

passieve ontva ngers van reeds bestaande

dan ook samen met de focus op human

informatie, laat nauwelijks ruimte voor

development en kennis die sinds ruwweg

gemeenschapsopbouwende

de jaren negentig eveneens het ontw ikke-

transformatieve activiteiten (Wilkins &

lingsdenken domineert. De human devel-

Waters, 2000, 57, 59) . Die bestaande ken-

of

andere

opment-aanpak werd ontwikkeld als een

nis is bovendien niet neutraal, maar heeft

alternati ef voor visies die ontwikkeling

integendeel een westerse bias . Dit wordt

voornamelijk bekijken vanuit het stand-

des te prangender in de context van de

punt van economische groei. Binnen hu-

Wereldbank, die het doel nastreeft de

man development komt de nadruk voorna-

groo tste digitale kennisbank over ontwik-

melijk te liggen op capacity-building of het

keling te worden en hierbij een neolibera-

uitbouwen van menselijke capaciteiten.

le visie op on twikkeling promoot (Scholte,

ICT speelt hier een cruciale rol: de toegang

2005, 21-22) . Ten tweede is er, zoa ls in het

tot deze technologieën opent perspectie-

modernisatieparadigma, de technologisch

ven voor het ontw ikkelen van menselijke

deterministische visie die structurele as-

vaardigheden, empowerment en sociale

pecten van de digitale kloof en politiek-

participatie. Het vergaren, transfereren en

economische

delen van kennis - die getypeerd worden

hoofd ziet (zie infra). Ten derde is er een

als een immat eriële bouwsteen noodzake-

gelijkenis op het vlak van de verwachte

lijk voor ontwikkeling - zijn eveneens pri-

'effecten' van het gebruik en de toepas-

mordiaal binnen deze ontwikkelingscon-

sing van ICT. Het doet denken aan het

ongelijkheden

over

het

ceptie. In de kennismaatschappijen van

oude 'injectienaaldmodel', dat veronder-

de toekomst za l toegang tot ICT het voor

stelde dat de receptie van boodschappen

iedereen mogelijk maken de ontwikkeling

uit de massamedia het gedrag van mensen

van menselijke vaardigheden en het delen

zo u veranderen.

van kennis te optimaliseren.
De resu ltaten van de modernisatieproOok deze nieuwe ontwikkelingsconceptie

gramma's uit de jaren '50 en '60, waarin

vertoont echter opvallende gelijken issen

heel veel middelen werden geïnvesteerd

met het modernisatieparadigma. Ten eer-

door

ste is er de notie van toegang (access) tot

organisaties en nationale regeringen, ble-

0

technologie, wat ook één van de basisno-

ven echter uit. 2 Net zoals radio en televi-
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ties van het modernisatiedenken was. Dit

sie in de Verenigde Staten niets hebben
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onderzoekscentra,

internationale

veronderstelt dat mensen slechts hoeven

verande rd aa n informatieongelijkheid die

aan te sluiten op een bestaande pool van

gelieerd is aan sociaaleconomische indi-

inform atie of kennis. 1 ICT wordt hier ge-

catoren , heeft de toegang tot het internet
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er vooralsnog evenmin tot betere resul-

denis (en de ontwikkeling en toepassing

taten geleid (Nederveen Pieterse, 2005,

van specifieke technologieën) bepalen.

20-21). Uiteraard beweer ik niet dat de
geschi edenis z ich herhaalt. Het is ech ter

Een technologiegecentreerde verklaring

wel op zijn minst zorgwekkend te noe-

van maatschappelijke processen en trends

men dat ICT4D nauwelijks een historisch

is niet enkel gevaarl ijk omdat ze politieke

besef en een kritische reflectie over zes tig

en economische leiders ont last van de ver-

jaar communicatie en ontwikkeling aan

antwoordelijkheid over beslissingen die
worden genomen in naam van "groeiende

de dag legt.

competitiviteit ten gevolge van technologische innovaties". De veronderstelling

Technologisch determinisme

dat technologische vernieuwingen ontworpen worden in een wetenschappelijk

De visie op technologie die aan het mo-

domein dat ver verw ijderd is va n sociale,

dernisatieparadigma ten gronds lag lag

economische en politieke sferen negeert

kwam echter niet uit het niets. Zoals Mat-

controversiële kwesties inzake de machts-

telart (2003, 22-30) aangeeft, gaat het

politiek en bedrijfsbelangen achter Onder-

geloof in de mogelijkheden van commu-

zoek en Ontwikkeling (O&O). Er wordt

nicatietechnologieën

terug.

over het hoofd gezien dat de Agreement

Zo gingen de uitvinding van de optische

on the Trade-Related Aspects of Intellectual

eeuwenver

telegraaf in de achttiende eeuw en van

Property Rights (TRIPS) - het akkoord van

de elektrische telegraaf in de negentiende

de Wereldhandelsorganisatie dat werd

eeuw gepaard met torenhoge verwachtin-

gesloten in 1994 zonder enige vorm van

gen die echter nooit konden worden waar-

maatschappelijk debat - heeft geleid tot

gemaakt. ICT4D vertoont een gelijkaardig

het massaal privaat patenteren in de do-

verwachtingspatroon. Dergelijke commu-

meinen van de chemie, de biologie en de

nicatietechnologiegecentreerde visies op

computerwetenschappen. De enorme be-

ontwikkeling worden geschraagd door

dragen die worden gespendeerd aan O&O

een technologisch deterministische visie.

worden dan ook niet bepaald door ob-

Technologisch determinisme gaat uit van

jectieve noden maar door winstverwach-

een specifieke relatie tussen technologie

tingen (Drahos & Braithwaite, 2002). Net

en maatschappelijke verandering. Het

zoals geneesmiddelen voor het overgrote

veronderstelt dat techno logieën autonome

merendeel worden ontwikkeld voor ziek-

krachten of onafhankelijke variabelen zijn

tes en aandoeningen die voorkomen in de

die verandering zullen teweegbrengen in

rijke landen, wordt ICT (zowel hardware

e lk domein van het maatschappelijke le-

als software) niet ontworpen in fun ctie

C

ven. Deze plausibele, 'gezond versta nd ' -

van de noden van de bevolking van ont-

m

conceptie van technologie a ls de drijfveer

wikkelingslanden. ICT wordt ontwikkeld

van ontwikkeling vergee t dat ook sociaal-

voor toepassing in ontwikkelde landen.

economische, culturele, politieke en insti-

Dit resulteert in nieuwe vormen van af-

-<

tutionele factoren de loop van de gesch ie-

hankelijkheid wanneer deze technolo-
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gieën worden geëxporteerd naar ontwik-

wikkelingslanden - eens ze adequaat en

kelingslanden. Zo worden regeringen en

vo ldoende 'aangesloten' zullen zijn - ein-

bedrijven in ontwikkelingslanden - om

delijk vol ledig geïntegreerd zullen geraken

te kunnen communiceren met klanten,

in de globale economie en dus een gelijk-

producenten en donoren uit de OESO-

waardige partner zullen worden van de

landen of in de context van e-govemance-

rijke landen. Daarbij wordt over het hoofd

projecten - gedwongen steeds opnieuw te

gezien dat de minst ontwikkelde landen

investeren in nieuwe ICT-toepassingen die

al meer dan volledig geïntegreerd zijn in

zeer vlug gedateerd geraken wegens de

de globale wereldmarkt, zij het onder de

software-hardware-wapenwedloop (Wade,

voor hen uiterst ongunstige voorwaarden

2002). En passant worden de ICT-stan-

besloten in de akkoorden van de Wereld-

daarden uit de ontwikkelde landen veran-

handelsorganisatie (Ya'u, 2004, 12). Dezelfde redenering gaat op voor de idee

kerd in de ontwikkelingslanden.

dat ICT-onderwijs mensen uit de armoede
zal lichten. Het aanbieden aan armen van

Het ontbreken van een politiek-economische analyse

ICT-training of zoekstrategieën op het internet brengt immers nog geen veranderingen aan de nationale economie met

Het eenzijdig benadrukken van het feit

zich mee. De akkoorden die zorgen voor

dat

veran-

een ongunstige positie van ontwikkelings-

derd zijn, leidt de aandacht af van het

landen in het internationale economische

communicatietechnologieën

feit dat politiek-economische dynamie-

systeem beïnvloeden immers ook situatie

ken grotendeels dezelfde zijn gebleven.

van de arbeidsmarkt in die landen. Boven-

Binnen ICT4O is er nood aan een stap

dien lenen de alom gevierde arbeidsmoge-

terug; de focus moet verlegd worden van

lijkheden die ICT met zich meebrengt zich

de toepassing van ICT (die ICT voor van-

wel degelijk tot een meer kritische evalu-

zelfsprekend aanneemt) naar de (politiek-

atie. Het feit dat de meeste telewerkers

economische analyse van de) technolo-

(voornamelijk

vrouwen)

onderbetaald

gieën zelf (Nederveen Pieterse, 2005). De

worden en dikwijls moeten werken in

conceptualisering van de digitale kloof als

sweatshop-omstandigheden wordt immers

de voornaamste kracht die zorgt voor on-

vergeten (Parayil, 2005, 49). Daarenboven

gelijkheid in ontwikkeling en het eenzij-

zijn transnationale ondernemingen die

dige aanpakken van die kloof in termen

ICT-jobs en -diensten aan buitenlandse

van toegang tot ICT en het uitbouwen van

partners uitbesteden voortdurend op zoek

menselijke capaciteiten, bagatelliseert de

naar plaatsen met gunstiger investerings-

structurele kenmerken van digitale onge-

mogelijkheden. Het is dan ook maar de

0

lijkheid. Aldus wordt vergeten dat de digi-

vraag of schaarse publieke middelen moe-

2
>V')

tale kloof in plaats van de oorzaak eerder

ten aangewend worden voor het aantrek-

een symptoom is van een bredere sociaal-

ken van industrieën die zich elk moment
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economische ontwikkelingskloof. Boven-

toch weer dreigen te verplaatsen (Lovink

dien suggereren ICT4D-projecten dat ont-

& Zehle, 2005, 5).
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Het 'digitale tijdperk' zal gekenmerkt wor-

vertonen de vele toegang-tot-h et-in ternet

den door dezelfde spanningen, contradic-

ICT4D-in itiatieven een specifieke bias,

ties en ongelijkheden kenmerkend voor

het internet is immers "( ... ) principally a

het kapita listisch industrialisme sinds z ijn

middle class medium; as a medium, essentially an extension of the typewriter, it
presupposes literacy and the ability to absorb or create content and digital literacy.
This may be termed a Starbucks approach
to ICT4D" (Nederveen Pieterse, 2005, 23).

begindagen, eerder dan door een informatiemaatschappij waar toegang tot ICT voor
iedereen tot algemene welvaart zal leid en
(Preston, 2001). Digitalisering en commodificatie in een neoliberale institutionele
omgeving en beleidscontext hebben ge leid

Het daadwerkelijke uitvoeren van een glo-

tot de ontwikke ling van ICT-hardware,

baal access for all met alle daarmee ge-

-software en -content die enkel tegemoet-

paard gaande kosten qua infrastructuur,

komt aan winstverwachtingen . Essentiële

hardware, software en onderhoud zou dan

vraags tu kken over bijvoorbeeld de de-

ook een astronomisch bedrag vergen. De

mocratisering van communicat ie of over

haa lbaarheid en wenselijkheid daarvan

diversiteit worden daarbij terzijde gescho-

in het licht van concurrerende ontwik-

ven (Mosco, 2004). Gedurende de jaren

kelingsuitdagingen (bij voorbeeld h et uit-

'90 werd het telecommunicatiebeleid we-

bouwen van een basisgezondheidszorg)

reldwijd aangepast aan de marktgerichte

wordt dan ook twijfelachtig.

noden van de computer- en telecommunicatiebedrijven en transnationale onderne-

ICT biedt, net zoa ls gelijk welke andere

mingen. De liberalisering en privatisering

techno logie, mogelijkheden voor ontwik-

van voorheen publieke nutsvoorzieningen

keling. De verwezenlijking van deze mo-

hebben geleid tot investeringen in infra-

gelijkheden hangt echter af van politieke,

structuur en toepassingen die een snelle

economische en institutionele beslissingen

omzet beloven in plaats van een netwerk

over de ontwikkeling, verspreiding en im -

van commons met een sociale draagwijdte

plementatie van deze communicatietech-

(Mansell & Javary, 2004). Het implemen-

nologieën. Zo lang de wereld gekenmerkt

teren van ICT in een globale neoliberale

wordt door enorme politiek-economische

beleidscontext is dan ook niet zonder ri-

ongelijkheden, zullen de ontwikkeling-

sico. ICT4D-projecten roepen vragen op

door-ICT-beloftes niet bewaarheid wor-

over de allocat ie van schaarse middelen.

den . Zolang de internationale financiële

Ze worden immers uitgevoerd op p laatsen

instellingen de ontwikkelingslanden ver-

waar de vereiste minimale infrastructuur

plichten te besparen in hun overheidsuit-

reeds aanwezig is. En dat is niet waar de

gaven en zodoende de uitbouw van zelfs

armsten der armsten leven. Het imple-

de meest minimale socia le infrastructuur

menteren van ICT veronderstelt op zijn

ondermijnen en zolang de asymmetrie ten

minst de aanwezigheid van elektriciteit.

voordele van de rijke landen in de regu-

Het feit dat een derde van de wereldbe-

leringen van de We reldhandelsorganisatie

volking geen toegang heeft tot elektrici-

blijft toenemen, zal de socio-econom ische

teit is dan ook ontnuchterend . Bovendien

ontwikkelingskloof blijven bestaan. En
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zolang za l ook de digitale kloof, die een

vant voor de ontwikkelingscontext. Door

afstammeling is va n deze bredere socio-

een genuanceerde analyse wenst het juist

economische kloof, blij ven bestaan.

te zoeken naar aanknopingspunten voor
onderzoek én actie.

ICD4D in de
informatiesamenleving

ICT en technologisch determinisme

Leo Van Aud enhove, Dorien Baelden e n

De discussie omtrent ICT4D vertrekt vaak

Il se Mariën

van een vage definiti e van ICT, wat tot

Interdisciplinair In stit uu t voor Breed Ban d

foutieve analyses leidt omtrent de moge-

Technologie, Studies over Media, Inform a ti e &

lijke ro l erva n in ontwikkeling. Een eerste

Telecommunicatie, Vrij e Universiteit Brusse l

vaak gemaakte fout is de term ICT te gebruiken als een co ntainerbegrip dat zowel
'klassieke media' zoals radio en televisie

Oude wijn in nieuwe zakken

a ls ' nieuwe media ' zoals internet , digitale
televi sie, mobiele telefonie, enzovoort om-

In haar bijdrage rond ICT4D stelt Veva

vat (Weigel & Waldburger, 2004; McNa-

Leye de huidige discussie rond ICT en ont-

mara , 2003; Gerster & Zimmerman, 2005).

wikkeling voor als 'oude w ijn in nieuwe

Deze definitie bemoeilijkt een anal yse

zakken'. Haar centrale argumentatie is dat

waarin een duidelijk onderscheid gemaa kt

ICT4D niet veel meer is dan een nieuwe

wo rdt tussen analoge 'klassieke media' en

uitgave va n het modernisatiedenken va n

di gitale 'nieuwe media '. In zekere zin gaat

de jaren '50 en '60. Net tien jaar geleden

deze definiti e erva n uit dat communica-

schreven we zelf gelijkaardige artikels

tiemedia geen inherente technologische

(Van Audenhove et a l., 1999 ; Nulens &

kenmerken hebben en dat de ' boodschap '

Van Audenhove, 1999). De term ICT4D

het onderwerp van analyse moet uitma-

had toen nog geen ingang gevonden,

ken. Een tweede vaak gemaakte fout is de

maar onder de noemer va n de national

term ICT te beperken tot computers die

information highway en de information

toegang geven tot het internet. In zekere

society werd toen reeds geponeerd dat ICT

zin is dit een vrij westerse visie op de evo-

de ontwikkelingslanden nieuwe ongezie-

lutie en versp reiding va n technologie in

ne mogelijkheden zou geven. In ons werk

de wereld. Sinds een aantal jaren is het

waarschuwden we toen al dat de loutere

duidelijk dat in vele ontwikkelings landen

introductie van tec hnologie en informatie

mobiele digitale communicatie een alter-

niet nood zakelijk tot ontwikkeling leidt.

natief tra ject vormt bij het inzetten van

0

Toch vind en we dat een discussie anno

ICT tot ontwikkeling.
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Deze bijdrage wil zich niet neerleggen bij

technologisch paradigma dat door een

een louter afschrijven van ICT als irrele-

revolutie in de micro-elektronica- en soft-
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wareontwikkeling bijdraagt tot een ver-

spectief is dit enigszins begrijpelijk. Deze

sterking van de menselijke capaciteit om

auteurs wensen niet de nadruk te leggen

informatie te verwerken en te communi-

op de technologie an sich, maar op de rol

ceren (Castells, 2005). Dit is een ruime

van communicatie in bredere ontwikke-

definitie die echter duidelijk het duale

lingsprocessen. Hun visie is in grote mate

karakter van ICT aanduidt. ICT omvat

dat ICT geen doel op zich mag zijn, maar

niet louter communicatiemedia die in-

deel moeten uitmaken van een bredere

houd verspreiden zoals radio en televisie

visie en programma's op ontwikkeling.

dat in de jaren '50 deden. Het zijn ook

Wij delen deze visie, zij het dat wij er-

technologieën die ten eerste op basis van

van uitgaan dat niet elk medium dezelfd e

softwaretoepassingen kunnen bijdragen

karakteristieken en mogelijkheden heeft.

tot informatieverwerking die het men-

In zijn werk Technologies of Power wijst

sel ijk handelen en denken ondersteunt.

Majid Tehranian ero p dat elke technolo-

Ten tweede zijn het technologieën die in

gie democratisch/participatief en autori-

netwerkvor m onderling communiceren

tair ingezet kan worden (1990). Klassieke

en bijdragen tot het afstemmen en de

media zoals radio en vooral televisie zijn

automatisering va n processen over tijd

dure media in termen van zowel productie

en ruimte in zowat alle gebieden van het

als distributie. Bovendien kunnen beide

menselijk handelen, niet in het minst in

gemakkelijk politiek en financieel gecon-

de economie. Dit duale karakter van ICT

troleerd worden. Daarenboven zijn deze

maakt dat een vergelijking van ICT met

media eenrichtingsmedia - van ze nder

klassieke media uit de jaren '50-'60 en de

naar ontvanger - die nauwelijks inspraak

hiermee verbonden theoretische paradig-

toelaten . In de postkoloniale periode is

ma 's een foute analyse vormt. Dit duale

het gebruik van deze media in ontwik-

karakter maakt ook dat een analyse van

kelingslanden vaak nauw bepaald en ge-

de rol van ICT in ontwikkeling de com-

controleerd door heersende elites en hun

municatiewetenschap dient te overstijgen.

belangen. In die landen waar de politieke

Kr itische theorievorming die aanleunt bij

ruimte gelaten werd om deze media meer

het denken rond innovatiesystemen en de

democratisch in te zetten, zijn wel dege-

informatiesamenleving kan naar ons aan-

lijk mooie resultaten behaald , zeker voor

voelen wel degelijk een bijdrage leveren

wat betreft community radio.

in het begrijpen van de rol van ICT in ontwikkeling (Van Audenhove, 2003).

ICT verschilt van kla ssieke media in een
aantal opzichten. Mobiele telefoons, computers, digitale camcorders en andere elek-

ICT als communicatiemedium
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tronica zijn de laatste jaren steeds goed-

C

koper geworden, wat deze toenemend in

~

Zoals reeds eerder aangehaald , zien au-

het bereik brengt van individuele burgers

"z

teurs die werken rond ICT4D ICT als een

of intermediairen in ontwikkelingslanden.

overkoepelend begrip voor zowel klas-

Deze apparaten kunnen doorgaans gemak-

sieke als nieuwe media. Vanuit hun per-

kelijk met elkaar communiceren of infor-
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matie uitwisselen via digitale netwerken.

werk rond het gebruik van ICT voor HIV/

Maar bovenal zijn deze ICT-technologieën

AIDS awareness binnen het hoger onder-

interactief. Individuen en instellingen kun-

wijs in Zuid-Afrika merken we alvast dat

nen actief deelnemen in de communicatie,

de interactiviteit van deze technologie

het debat, de productie en distributie van

nieuwe mogelijkheden biedt (Baelden et

inhoud . Hoewel overheden verwoed po-

al., 2009).

gingen ondernemen om dit soort van netwerken te controleren, lijkt dit slechts zeer
gedeeltelijk te lukken (Palfrey, R. et al.,

ICT als netwerktechnologie

2008). Deze technologieën zijn volop in
beweging en de impact ervan blijft moei-

Een aantal auteurs onderschrijft de idee

lijk in te schatten. Zeker is dat de gebruiks-

dat de samenleving van de 2lste eeuw

vriendelijkheid van zowel toestellen als ap-

gebaseerd is op een nieuw techno-econo-

plicaties steeds toeneemt. Bovendien zijn

misch paradigma (Castells, 2005; Freeman

dit soort van technologieën 'generatief',

& Soete, 1997; Dieken, P., 2003). In dit

wat inhoudt dat hun functies en toepas-

techno-economisch paradigma speelt ICT

singsmogelijkheden vaak makkelijk aan te

een centrale rol. ICT verhoogt de capa-

passen zijn mits de nodige software (Zit-

citeit van het individu, de organisatie en

train, 2008). Dit maakt hun inzet relatief

de samenleving tot informatieverwerking

flexibel, ook in een ontwikkelingscontext.

zowel in termen van volume en complexiteit als in termen van snelheid. ICT kan

2

::,

V,

0

0..

Zonder in de hype te vervallen van web

daardoor bijdragen tot innovatie en effici-

2.0- en zelfs 3 .0-verhalen, aanstoot ne-

entieverhoging in zowat alle economische

mend aan de inslag van een aantal ICT4O-

en sociale sectoren. Volgens deze auteurs

beleidsdocumenten en zonder in de val

is deze evolutie nog steeds aan de gang in

te trappen van het technologisch deter-

grote delen van de westerse wereld. Een

minisme, lijkt het ons - in het verlengde

belangrijke vraag is hoe deze processen

van wat Tehranian reeds in de jaren '90

zich afspelen in ontwikkelingslanden. Op

voorspelde - dat ICT een aantal democra-

dit gebied is zeker meer onderzoek nodig,

tiserende/participatieve

potentialiteiten

daar er niet mag vanuit gegaan worden dat

heeft die op zijn minst geëxploreerd en

deze processen zich op exact dezelfde ma-

onderzocht dienen te worden in een ont-

nier zullen voordoen in het zuiden. Dui-

wikkelingscontext. Daarbij is het echter

delijk is nu reeds dat ontwikkelingslanden

duidelijk dat ontwikkelingsdoelstellingen

niet enkel zullen volgen maar ook eigen

vooraan moeten staan en technologie

bijdragen kunnen leveren. Een mooi voor-

slechts een middel tot het bereiken van

beeld is de invoering van digitaal betaal-

die doelen mag zijn. Er dient een duide-

verkeer via mobiele telefoon in Kenia. Via

2
>Vl

lijke meerwaarde te zijn om deze techno-

een simpele klik kunnen mensen bedragen

logieën in te zetten en de bevolking moet

overzetten van één gsm naar een andere.

z

actief betrokken worden in zowel con-

Het systeem is volledig ingeburgerd in het

ceptualisering als evaluatie. In ons eigen

economische leven en is uiterst handig in
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een land waar andere vormen van di gitaal

latie tot de ontwikkelingsproblematiek.

geldverkeer beperkt aanwezig zijn . Ken ia

We kun nen deze oproep enkel toej ui ch en.

loopt hierbij een stu k voo r op wes terse

Een po litiek-analytische aa npak moet per-

landen en zet veie andere ontw ikkelings-

manent de structurele ongelijkh eid binnen

la nd en aan om het sys tee m te kopi ëren.

internationa le co mmunicatiesystemen aa n

Zoals ai gesteld , is ICT steeds sterker

ICT- en informa tiesector zijn inderdaad

gekoppeld in netwe rken, waardoor ze

zeer belangr ijke eco nomi sche sectoren

het licht brengen en aa nklagen. De IT-,

bijd raagt tot het afs temm en en a utomati-

waarin het Westen belangrijke interesses

sering van processen over tijd e n ruimte.

te ve rd edi ge n heeft. Beleidsinitiatieven

Die overbrugging va n tijd en ruimte door

op interna tionaa l vlak zullen vaak de re-

netwerken is een globaal fenomeen, in die

sultante zijn van of ten minste beïnvloed

zin dat netwerken wereldwijd vertakt zijn

wo rd en door deze interesses .

(Castells, 2005) . Deze evoluti e leidt tot het
ontstaan va n ee n globale eco nomi e, waar-

Toch kunnen we niet a kko ord gaan met

in ontwikkelings-, di stributie- en produc-

het vo lledig afsc hrij ven va n communica-

tieprocessen steeds sterker geïntegreerd

ti ewetenschappelijk

zi jn in de vorm van netwerken. Deze glo-

op een beter begrip van de ro l van ICT in

bale netwerkeconomie is zonder m eer een

ontwikkeling zowel op het internationale,

kap ita listische economie, waarbij ve le va n

nationale ais loka le v lak . Wij pleiten - in

onderzoek

gericht

de 'knooppunten ' in het no orden liggen

navo lging va n aanzetten in de beleidswe-

en gro te delen va n het z uiden nauwelijks

tenscha ppen - tot een integrat ie va n beide

'geconnecteerd ' zijn. Een belangrijke en

aanpakken in de vo rm van een macron e-

open vraag is echter of in deze globale

gatieve en micropositi eve a na lyse (Dunn,

econom ie een dissociatieve politiek een

2008). De macronegatieve benadering van

optie blijft voo r ontwikkelingslanden. In-

de politieke econom ie dient ons te wi jze n

di en niet , is het duidelijk dat netwerken

op st ructure le belemmeringen en machts-

en ICT een belangrijke rol z uilen spelen in

constellaties die een impact hebben op

de integratie va n ontwikkelingslanden in

communicatie. De micropositieve benade-

deze globale n etwerkeco no mi e. Ook hier

rin g moet ons op een lager nivea u inzic ht

is meer onderzoek nodig om de dynamie-

geven in hoe informatie en comm uni cati e

ken van deze processen te doorgronden.

- en du s ook ICT als een middel - kun nen bijdrage n tot socia le ve rand ering en
ontwikkeling. Ook di t is de rol va n de

Naar een actiegerichte politieke
economie

communicatiewetenschappen en het zou
haast moordd ad ig zi jn deze rol aan

con-

sultants allerh ande over te laten.
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In haar bijdrage over ICT4D rondt Veva
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Leye af met een oproep tot een meer kri -

Het grote gevaar va n een zich voll edig te-

tische politiek-economisch geïnspireerde

rugtrekke n in ee n politieke economie va n

a nalyse va n ICT en communi catie in re-

het macronegatieve is een defait ist ische
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houding. Men kan serieu ze kritiek heb-

hulpverlening

ben op de drie paradigma's - modernisa-

het inzetten van ICT als middel voor

ervaring opgedaan

met

tie, a fh a nkelijkheid en participatie - die

het effectiever, meer succesvol beha len

sind s de jaren '50 het de nken over co m-

van bestaande ontwikkelingsdoelen . De

munica tie en ontwikkeling hebben geïn-

gedachte erachter was en is nog steeds,

spireerd. Wat men deze paradigma's ni et

dat ICT kan helpen een bestaande aan pak

kan verw ijten is dat ze niet ac tiegericht

te versterken. CAMARI bijvoorbeeld , is

waren (Sparks, 2007). Veel va n de huidige

een Ecuadoriaanse koepelorganisatie van

theorievorming rond globalisering, cultur-

verschillende plattelandsorganisaties die

al studies en zelfs de information society

kl einschalige ondernemers zoals boeren

is boeiend en complex analytisch, maar

en ambacht slieden ondersteuning biedt

weinig probleemoplossend .

bij de productie en verkoop van hun producten. Dankzij CAMARI weten de boeren en ambachts lieden al een redelijk om-

Meer slagkracht voor
on twikkelingssamenwerking

vangrijke loka le markt te bereiken, maar
het probl eem is dat zi j moeite hebben hun
productie af te stemmen op de vraag van
de markt. Sinds kort heeft CAMARI toe-

Caroline Figuères, Hilde Eugelink e n

gang tot het internet en heeft de organi-

Riet Nigten

satie ook een database opgezet waarin zij

International lnstitute

zelf vraag en aa nbod van de markt bijhou-

for Comm unication a nd Developme nt

den zod at de boeren en ambachtslieden

De conceptualisering van de digitale kloof

toe- of afn emende vraag . Ook hebben zij

als middel om ongelijkheid in on twikke-

een beter zicht op nieuwe markten. Het

beter in staat z ijn te a nticiperen op een

ling op te heffen is een aanpak die weinig

maakt de leden mind er afhanke lijk van

effect zal sorteren. Oplossingen sorteren

een tussenpartij , een opkoper die norma-

alleen dan effect als ze ook gerelateerd

liter volled ige vrijheid heeft in het bepalen

zijn aa n co ncrete problemen , in dit geva l

va n de prijzen . Zodoende kunnen zij meer

knelpunten die door de mensen d ie belang

inkomen genereren. Maar liefst 4300 fami-

hebben bij de oplossing daarva n zelf wor-

lies, grofweg gescha t zo' n 12 .000 mensen

de n aa ngedrage n . Het willen overbruggen

profiteren hiervan. Een ander voorbeeld

van de digitale kloof alleen is een goed

is de manier waarop ICT in het Tanzani-

streven, maar zal, zoa ls Veva Leye ook

aa nse district Kinond on i wordt toegepast.

aankaa rt , a ls een op zichzelf staand doe l

ICT helpt hier de onderlinge co mmuni-

weinig bijdragen aan directe verm inderin g

catie en informatie-ui twisseling tussen

0
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va n arm oede en zal niet aanzetten tot ont-

de 27 lokale overheden te versterken en

~

wikkeling. Daar is meer voor nodig .
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basale data zoa ls de registratie va n geboorten en eigendomsaktes toegankelijk

De afgelopen tien jaar hebben ta l va n

en inzichtelijk te maken. Burgers die ee n

organ isaties binnen de ontwikkelings-

a fschrift nodig hebben kunnen nu sneller
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worden geholpen, de lokale overheid kan

aan informatie en communicatie bestaat.

snel en eenvoudig over data beschikken

Alle partijen die een aandeel kunnen heb-

op basis waarvan zij beleid en bestuur

ben in de oplossing va n het informatie- en

kan ve rbeteren en, niet onbelangrijk voor

communicatieprobleem moeten betrokken

een lokal e overheid, ook belastingen kan

worden in de definiëring en de aanpak

innen die geherinvesteerd kunnen wor-

va n de oplossing. Het trainen van docen-

den in de lokale infrastructuur en sociale

ten in het gebruik van het internet en va n

voorzieningen. Beide voorbeelden laten

multimed ia om zelf onderwijsmateriaal

zien dat de beschikking over ICT een pre

te maken bijvoorbeeld is pas echt zinvol

is om een bestaand proces te versterken.

als de overheid deze middelen uiteindelijk

ICT als instrument heeft het effect van een

ook een vas te plek geeft in het curriculum

hefboom: het vergroot en versterkt het ef-

en docenten de nodige faciliteiten en tijd

fect van de oplossing. Het kan ook zon-

krijgen om de materialen zelf te maken.

der, maar de impact va n de oplossing is

De verantwoordelijkheid voor de toepas-

kleiner. Of, zoals Joseph Dagano, voorzit-

sing van ICT in een organisatie of setting

ter va n de Malinese boerencoöperatie FE-

moet ook direct bij de belanghebbend en

PASSI het onlangs uitdrukte: "ICT is voor

liggen . Deze aanpak kost wellicht veel tijd

onze boeren wat zo ut is voor de sau s: Je

en energie en maakt de uitvoering com-

ku nt zo nder, maa r het is niet zo lekker ".

plex, maar het betaalt zich op de langere
termijn terug. Bij betrokkenheid is meer

Maar wat precies maakt de toepassing van

bereidwilligheid va n individuele partij en

ICT binnen het kader van ontwikkelings-

om eventuele bijkomend e knelpunten die

samenwerking nu succesvol? Wie de tech-

een succesvolle toepassing van ICT in de

nologisch deterministische visie aanhangt

weg kunnen staan, te beïnvloeden. Het

en gelooft in een nauwe samenhang tus-

belang va n local ownership blijkt uit het

sen de opkomst van nieuwe technologi e

voorbeeld van het Regionale Comité voo r

en maatschappelijke vernieuwing komt ,

Coördinatie van het Platteland (CRCR) in

zoals Veva Leye al aa ngeeft, bedrogen uit.

Mali. Dit comité maakt deel uit van een

Het is de context waarbinnen ICT wordt

door de nationale overheid ingestelde
overlegstructuur voor de landbouwsector.

toegepast, de gebruiker achter de technologie die het succes bepaalt en niet de

Het versterken van de landbouwsector is

technologie zelf. Kernbegrippen in iedere

tot prioriteit gemaakt door de overheid.

aa npak voor duurzame ontwikkeling, of

Het gebrek aan informatie van en naar de

het nu gaat om de toepassing va n ICT of

boeren is echter een belangrijk obstakel

een ander hulpmiddel, zijn local owner-

om te komen tot hervormingen die kunnen

ship, multi-stakeholder en demand-driven.

bijdragen aan een sterke sector. Teneinde

Het probleem en de aangevoerde oplos-

hier ve rbetering in aan te brengen zijn op

sing moeten gedragen en erkend worden

provinciaal ni vea u adviescomités samen-

door de belanghebbenden zelf. De prak-

gesteld, waarin vertegenwoordigers va n

tijk leert dat de toepassing van ICT vooral

lokale boerencoöperaties zitting nemen die

relevant is daar waar een reële behoefte

kunnen worden geconsulteerd bij besluit-
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vorming. Voor het comité in Sikasso is de

vrouwelijke producenten van shea butter,

inzet va n ICT in combinatie met traditio-

ertoe overgegaan foto- en videocamera's

nele media zoa ls radio een uitgeleze n kans

te gebruiken om belangrijke informatie

om makkelijker aan informatie te komen

over produ cti emethoden en hygiëne te

over voorge nomen beleid, hun achterban

documenteren en toegankelijk te maken

snel te bereiken en tijdig inspraak uit te

voor deze groep. Daarnaast zijn in het

oefenen alvorens de overheid tot besluit-

informatiecentrum informatrices aa nge-

vo rmin g overgaat. Voor zowel de overheid

steld , vro uwen die weten hoe zij internet,

als de achterban van het adviescomité was

computers en fax kunn en ge bruiken en

deze aanpak nieuw, maar voortdurende

die op verzoe k kunnen helpe n bij het zoe-

betrokkenheid en overleg ove r hoe ICT een

ken en versturen van informatie.

plek zo u kunnen krijgen in het proces van
besluitvorming heeft de accep tatie en daar-

Ontwikkelingssamenwerking is per defi -

mee de integratie va n ICT we l versneld.

nitie ook gestoeld op samenwerking. De
kracht van ICT is ook dat ze mensen bij el-

een voo rwaarde voor succesvolle toepas-

kaa r kan brengen over gro te afstand, sociale netwerken kan ve rsterken waarbinnen

sing van ICT als onderdeel van een ont-

kennis en informatie waar een gezamen-

Ook capaciteitsopbouw op alle nivea us is

wikkelingsproces. Het gaat daa rbij meer

lijk belang bij is snel en op gro te schaal

om alleen het kunnen toepassen va n de

kan verspreiden. Ook voor het succesvol

tools die toegang geven tot informatie;

integreren van ICT in de samenleving voor

minstens zo belangrijk is het beschikbaa r

het versterken van de kwaliteit en toegang

kunnen maken en effectief delen van re-

tot onderwijs, gezondheidszorg, trans pa-

levante informatie (content). In dit li cht

rantie va n bestuur, inspraak en versterken

wordt a l gauw gezegd dat het gebruik van

van (kleinscha lige) ondernemers is een

ICT nooit voor de mensen aan de onder-

collectieve inspanning nodig. Nationa le

kant van de sa menleving weggelegd kan

of thematische kennisnetwerken gericht

zijn. Een groot deel van de allerarmsten

op de toepassing van ICT dragen hier in

heeft weinig tot geen scholing gehad, is

belangrijke mate aan bij door in de eerste

analfabeet en kan daa rdoor nooit gebruik

plaa ts kennis en ervaringen te de len en in

maken van co mputers en het intern et.

de tweede plaats een gezamenlijke agenda

Daarnaast is er ook het praktische pro-

te ontwikkelen voor de ma ni er waarop ICT

bleem dat de toetsenborden afgestemd

als hefboom een structurele bijdrage kan

zi jn op gangbare (westerse) ta len, terwijl

leveren aan de gehele sector. Deze agen-

een deel van deze groep alleen een lokale

da/visie kan vervolgens de basis leggen

taal beheerst. Een terecht punt. Vergeten

voor een nationaal beleid dat breed wordt

0

wordt echter dat de moderne communi-

gedragen en past binnen het lokale kader.

2

catietechnologie zowel op het verspreiden

v,

van tekst als beeld en geluid is ingesteld .

2
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Los va n het feit dat ICT als instrument -

Voor de analfabete led en is COPRAKA-

mits goed ingezet - heeft bewezen een

ZAN, een Malinese boerencoöperatie voor

bestaande aan pak van knelpunten in het
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ontwikkelingsproces te kunn en ve rster-

is uit nood geboren, maar het is een zeer

ken, heeft de inzet va n ICT ook een meer-

innovatieve manier geb leken om dit pro-

waarde als het gaat om het genereren va n

bl eem zelfs in een van de a rm ste landen

nie uwe inz ichten over de manier waarop

ter wereld op te lossen.

knelpunten beter bestred en kunnen worden . ICT maakt een nieuw paradi gma mo-

Het wondermiddel om de sociaa leco nomi-

gelijk, een a ndere manier van denken over

sche ongelijkheid in de wereld te bestri j-

mogelijke oplossingen di e basa le sociale

den bestaat niet. Als Veva Leye deze ver-

voorzieningen zoa ls onderwijs en gezond-

wachtingen koesterde ten aanzien va n het

heidzorg kunn en verbeteren. Het kl ass ie-

geb ruik van ICT binnen ontwikkelingssa-

ke recept voor ve rbetering van de kwali-

menwerking, dan zal zij inderdaad teleur-

teit en toega nkelijkheid va n onderwijs en

ges teld zijn over de tot nu to e geboekte

gezondheidszo rg is bij voo rb eeld ges toeld

resultate n. Als hefboom en driver om tot

op de capaciteitsuitbreiding van va kkun-

meer effectieve ontwikkelingshulpverle-

di g personeel, een op lossing die voor wei-

nin g te komen m ogen wij op basis van de

nig kapitaalkrachtige lan den in het zuiden

tot nu toe behaalde successen echter ver-

zonder fi nanciële steu n van buitenaf vrij-

wachtingsvol zijn .

wel onhaalbaar is . ICT maakt het mogelijk
op een a nd ere m anier tegen een dergelijke
oplossing aa n te kijken en op een innovatieve manier te werk te gaa n die beter bij

Uitleiding

de mogelijkheden van de landen aansluit.

Peter Bursens, Universiteit Antwerpen

Een goed voorbeeld is wederom Ma li , een

Eelke Heemskerk, Uni vers iteit van Amsterdam

van de minder kapitaalkrachtige landen.
In de loop der jare n heeft h et zich dusda-

Het aftrapstu k van Veva Leye heeft zijn

nig on tw ikke ld dat het wel beschikt over

do el bereikt. Door een uitgesp roken stand-

de noo dzakelijke medi sc he apparatuur in

punt in te nemen is ze erin geslaagd om

ziekenhui ze n verspreid door het hele land ,

al even uitgesproken reacti es los te weken

maar nog steeds worstelt het met een te-

bij zowel collega-academici als ontwik-

kort aan medisch ge kwa lifi ceerd perso-

kelingshelpers. Veva Leye was ind erdaad

n eel. Ervaring leert echter dat ee n aantal

zee r ex pliciet. Zij vindt de vers preiding

medische handelinge n prima op afstand

va n ICT ni et prioritair in het kader van

kunnen worden begeleid, zoals het uitl e-

mondi ale ontwikkeling, wa t ze nog eens

zen va n röntgenfoto 's. Een goede sca nner

onderlijnde in haar repliek . Deze ICT-

en een betrouwbare internetconnectie z ijn

versp reiding slorpt vo lge ns h aar te veel

voldoende om de radioloog in h et z ieken-

fin a nciële middelen op di e beter kunnen

huis in Bamako in ve rbinding te brengen

besteed worden aan het lenigen va n de
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met dokters in plaa tselijke z iekenhui ze n

basisbehoeften en aa n het bestrijden van

eld ers in het land . De toepassing va n ICT

chronisc he ondervoed ing . In haar repliek

voo r het oplossen va n een capaciteitspro-

op de twee rea cties wijst ze er bovendien

-<

bleem binnen de gezondheidszorg in Mali

op dat ze niet overtui gd is van de voo r-
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Noten

beelden die moeten aantonen dat kleine
lokale initiatieven daadwerkelijk kunn e n
bijdragen tot sociale verandering. In de

l.

termen van Van Audenhove, Baelden en

reldbank over kennis en ontwikkeling: "Bul

Zie bijvoorbeeld het rappo rt van de We-

Mariën noemt ze zichzelf dan ook niet

developing countries need not reinvent th e

enkel macronegatief maar ook microne-

wheel-or the comp ut er, or th e treatm ent

gatief. Ze blijft erbij dat de concrete in-

for malaria . Rather than re-create existing

voering van ICT-toepassingen niet veel

knowledge, poorer countries have th e option

zoden aan de dijk brengt zolang de onder-

of acquiring and adapting much knowledge

liggende structurele politiek-economische

already available in the richer countries"

verhoudingen - die de rijken landen be-

(Wereldbank, 1999, 2).

voordelen e n de arme benadelen - niet
fundament eel hervormd worden. Ze pleit

2.

Zie bijvoorbeeld Rogers (1976) voor

er daarom voor om door middel van gede-

een kritisch herdenken van modernisatie

gen academisch onderzoe k deze structu-

door een aantal van de bekendste moder-

ren in vraag te stellen. Eugelink, Nigten en

nisatiedenkers. Voor recentere, algemenere

Figuères erkennen in een tweede reactie

analyses, zie bijvoorbeeld Melkote & Steeves

dat onderzoek nuttig en zelfs noodzake-

(2001). Voor een gevals tudi e over een spe-

lijk is. Ze benadrukken echter dat zij van-

cifiek modernisatieproject , zie bijvoorbeeld

uit hun praktijkervaring veel voorbeelde n

Lindo-Fuentes (2005) .

van de ICT-toepassingen hebben gezien
waaruit - ondanks de structurele ongelijkheid in noord- z uidrelaties - een positieve
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