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Abstract 

The dark color of poverty 

In this essay the idea is defended that racial and ethnic dimensions of exclusion and 

marginalization should be considered in development thinking. If these dimensions 

aren’t included, development aid will never really lead to transformation in the lives of 

the most marginalized in the world. This claim is illustrated by reference to data on 

racial inequalities in the Brazilian education system.  

The author states that, the fact that policies rarely formulate a stand against racial/ 

ethnic inequality isn’t surprising considering the fact that in the current development 

discourse thinking about development is often taken out of its context and the individual 

is merely considered a ‘client’, not connected to anything and stripped of ‘race’/ ethnicity 

and class positions. Inequality and marginalization is explained by referring to socio-

economic backgrounds of individuals. And, when the social role of an individual is 

considered in policies, often only gender is considered. Racism and ethnocentrism are 

rarely referred to in explanations of existent inequalities and as such still seem to be 

taboo topics.  

The argument defended in this essay is that, within current ‘development thinking’, in 

order to combat racial/ ethnic inequality, the Western countries should reflect on 

questions like: on what basis we define what is the meaning of ‘development’ and what 

is ‘quality education’? We will need to reflect on the working of racism and Eurocentrism 

and the role of our societies in the colonial past. The author finalizes with the suggestion 

to, in stead of the dominant focus in ‘development aid’ on how to help ‘the other’, start 

with our selves and focus on the development of a “pedagogy for the oppressors”.   

 

 

De donkere kleur van armoede 

 

Armoede heeft een kleur. Wereldwijd. Als de raciale/ etnische dimensies van uitsluiting 

niet beschouwd worden, en Eurocentrisme als de stille motor achter ongelijkheid en 

armoede in de wereld niet erkend wordt, zal ‘ontwikkeling’ een concept blijven wat 

slechts betekenis heeft voor die geprivilegieerde bevolkingsgroepen in de wereld die het 
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concept introduceerden. Ik illustreer mijn claim in dit essay door te focussen op raciale 

ongelijkheid in het onderwijssysteem van Brazilië.  

 

Die jongen die toevallig in de favela geboren en getogen is, die ouders heeft die 

toevallig na de eerste twee jaar basisschool zijn gaan werken, die toevallig alleen een 

school op een halfuur loopafstand heeft, die toevallig een leerkracht heeft die altijd veel 

aandacht geeft aan andere leerlingen, die toevallig geen clubs, culturele- of sport 

faciliteiten in de buurt heeft, die toevallig ook Nikes wil kopen, die toevallig een neef van 

een vriendje leert kennen die wel een manier weet hoe hij makkelijk veel geld kan 

verdienen, die toevallig een donkere huid heeft, gaat op een goede dag, wanneer hij te 

horen krijgt dat hij wéér is blijven zitten, niet meer naar school. Dom.  

 

Twee realiteiten in Brazilië  

Er bestaan twee realiteiten in Brazilië: een witte realiteit, waar het niveau van 

menselijke ontwikkeling onder de categorie ‘hoog’ valt en een zwarte realiteit, waar het 

niveau van menselijke ontwikkeling als ‘gemiddeld’ tot ‘laag’ beschouwd wordt. 

In 2005 trad Brazilië in de Human Development Index met een plaatsing op de 

70e positie voor het eerst toe tot de groep landen die een “hoge menselijke 

ontwikkeling” zouden hebben. Echter, als de gegevens in relatie tot onderwijs, 

levensverwachting en inkomen van de donkerder getinte Braziliaanse bevolking apart 

bekeken wordt, dan staat het “zwarte Brazilië” op de 105e plaats in de ranking, 

gekenmerkt door een “gemiddelde menselijke ontwikkeling”, terwijl het “witte Brazilië” 

zich in de Index bevindt op de 44e plaats.  

Als het over ontwikkeling gaat wordt onderwijs vaak genoemd als noodzakelijke 

voorwaarde. Vandaar ook de uitgebreide aandacht voor Education For All in de 

Millennium Development Goals. Echter, of een land wel of niet in de buurt komt van 

Education For All, wil niet altijd wat zeggen over ontwikkeling van alle 

bevolkingsgroepen in dat land. Brazilië bijvoorbeeld, is een land dat in 2005 met 94 

procent bijna universeel toegang tot basisonderwijs bereikte. In dat zelfde jaar werd 

echter door het Braziliaanse nationale instituut voor toegepaste statistiek (IPEA) 

geconstateerd dat naar mate het onderwijsniveau stijgt de raciale ongelijkheid in 

onderwijsparticipatie én prestatie ook toenemen.  
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Als in deze Braziliaanse situatie wordt geanalyseerd hoeveel kinderen gezien 

hun leeftijd in de juiste onderwijsgroep zitten (ook wel de liquid registration rates 

genoemd) en er een onderscheid gemaakt wordt tussen ‘witte’ en ‘zwarte’ Brazilianen, 

komen de volgende gegevens naar voren: in de eerste fase van het basisonderwijs (6 

tot 9 jaar) bestaat er ‘slechts’ een verschil van 3,6 percentuele punten ten nadele van 

de zwarte bevolking (96% van de witte Brazilianen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar zit in de 

juiste onderwijsgroep gezien hun leeftijd tegen 92,4% van de zwarte Brazilianen); in de 

tweede fase van het basisonderwijs (10 tot 14 jaar) stijgt dit verschil naar 14,8 

percentuele punten ten nadele van de zwarte bevolking (82,8% van de witte Brazilianen 

in de leeftijd van 10 tot 14 jaar zit in de juiste onderwijsgroep gezien hun leeftijd tegen 

68% van de zwarte Brazilianen); en, in het middelbaar onderwijs (15 tot 19 jaar) stijgt dit 

verschil verder naar 22 percentuele punten ten nadele van de zwarte bevolking (58,2% 

van de witte Brazilianen in de leeftijd van 15 tot 19 jaar zit in de juiste onderwijsgroep 

gezien hun leeftijd tegen 36,2% van de zwarte Brazilianen). En tot slot, in 2005 was de 

waarschijnlijkheid voor een witte Braziliaan om tot het hoger onderwijs toe te treden 

(19%) bijna drie keer zo groot als voor een zwarte Braziliaan (6,6%). 

 

Een fatale omissie  

Hoewel gegevens, zoals deze die hier boven genoemd worden, over raciale/ etnische 

ongelijkheid in bijvoorbeeld het onderwijs bestaan, wordt er nog erg weinig naar 

gerefereerd in zowel nationaal als wereldwijd beleid. Er bestaat erg weinig beleid om 

raciale/ etnische ongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Als er naar Education For 

All gerefereerd wordt, wordt daarin geen onderscheid gemaakt tussen de participatie en 

prestaties van verschillende raciale/ etnische groepen.  

Het feit dat het tegengaan van raciale/ etnische ongelijkheid zelden in beleid 

wordt meegenomen is niet verrassend gezien het gegeven dat in het huidige 

ontwikkelingsdebat het denken over ontwikkeling vaak niet de verschillende locale 

sociale en politieke contexten in acht neemt. De discussie over democratisering van het 

onderwijs en Education For All wordt zo bijvoorbeeld gedomineerd door een begrip van 

armoede als niet verbonden aan sociale processen en structuren. In het denken over 

ontwikkeling wordt het concept ‘democratie’ vaak gebruikt als een alomvattend 

economisch concept waarin, zoals Michael Apple (in zijn artikel “Doing things the ‘right’ 
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way: legitimating educational inequalities in conservative times”, 2005) stelt, het individu 

slechts wordt beschouwd als een afnemer, die nergens aan verbonden is en ontdaan is 

van ‘ras’/ etniciteit en klassenpositie. Als de sociale rollen en posities van individuen wel 

beschouwd worden in politiek en beleid, gaat het vaak alleen over sekse. Zo wordt 

Gender Equality bijvoorbeeld wel als doel gesteld in de Millenium Development Goals.  

In het domein van onderwijs, waar wereldwijd een neoliberaal concept van equal 

opportunities domineert, resulteert dit in een situatie waarin uiteindelijk het individu als 

eindverantwoordelijke wordt beschouwd voor zijn of haar succes (of falen..): “Hij is 

gestopt met school, wat dom van hem”, “dan kunnen we helaas niets meer voor hem 

doen”. 

Exclusie van een debat over Racial/ Ethnic inequalities kan fataal kan zijn, zo 

laat de ontwikkeling van de onderwijssituatie in Brazilië zien. In dit land waar, zoals ik 

hierboven aangaf, de onderwijsparticipatie in de eerste jaren van het primair onderwijs 

inmiddels aardig in de richting komt van de honderd procent, kan geconstateerd worden 

dat met de jaren steeds meer kinderen en jongeren uitvallen en blijven zitten. Zoals al 

werd gesteld; wanneer deze tendens onder de statistische loep wordt gehouden, dan 

kunnen ‘Race’/ Ethnicity issues niet genegeerd worden: het is overduidelijk dat het met 

name de donker getinte Brazilianen zijn die uitvallen en blijven zitten. Dit voorbeeld laat 

zien dat, zelfs in een land zoals Brazilië, dat vaak wordt aangehaald als een succes 

case in relatie tot Education For All, volledige onderwijsparticipatie niet gerealiseerd 

wordt voor 2015 als er geen speciale actie wordt ondernomen om raciale/ etnische 

ongelijkheid tegen te gaan. 

 

Gelijke kansen? 

Dat er naast sekse patronen ook raciale/ etnische patronen te vinden zijn in uitsluiting 

op nationaal maatschappelijk niveau en op wereldniveau is bewezen door verschillende 

onderzoeken, zoals degene hierboven besproken, en kan dan ook niet ontkend worden. 

Discussie bestaat echter wel in relatie tot de uitleg van die verschillen. Zo zijn er in 

Brazilië discoursen die geuit worden in academische publicaties en in de mainstream 

media, waarin het argument verdedigd wordt dat de uitsluiting van bepaalde groepen 

niet een raciaal/ etnisch probleem is wat veroorzaakt wordt door processen en 

structuren van racisme en etnocentrisme, maar een sociaaleconomisch probleem: 
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bepaalde groepen doen het slechter in het onderwijs omdat er in hun sociale en 

familiare context niet de middelen en bagage aanwezig zijn om steun te bieden voor 

succes op school. Dit lijkt een plausibele en logische redenering: “hij heeft ook geen 

goed voorbeeld en steun thuis gekregen”.  

Het punt is echter dat deze redenering niet verder gaat dan het wijzen naar de 

persoonlijke/ familie omstandigheden van de leerling. Daarmee wordt met deze 

redenering de hoofdverantwoordelijkheid voor het behalen van succes gelegd bij (de 

familie van) het individu – een redenering die past in het neo-liberale discours omtrent 

Equal Opportunities for all. Individuen (toevallig behorend tot bepaalde groepen in de 

samenleving) bevinden zich (wel of niet) in gemarginaliseerde posities omdat ze dat zelf 

blijkbaar willen. We hebben allemaal immers dezelfde kansen… 

Naar mijns inziens kan deze persoonlijk- familiare situatie zeker beslist niet 

genegeerd worden; deze is zeker deel van het probleem, het probleem van structurele 

uitsluiting van bepaalde sociaaleconomische/ raciale/ etnische groepen. Echter, een 

puur sociaaleconomische verklaring van de ongelijkheid biedt mijn inziens geen 

bevredigend antwoord. 

 

Een structureel probleem 

Dat de uitsluiting structureel (en niet alleen sociaaleconomisch) is, wordt in Brazilië 

geïllustreerd door het feit dat in de categorie van hoger opgeleiden het 

inkomensverschil tussen wit en niet-wit het grootst is. Op basis van het 

sociaaleconomische argument zou je verwachten dat de raciaal/ etnische verschillen 

niet meer zouden bestaan -of in ieder geval kleiner zouden zijn- in die groepen van de 

samenleving die het sociaaleconomisch beter hebben. Het tegen gestelde is echter 

waar: Onderzoek naar raciale ongelijkheid in het Braziliaanse onderwijssysteem (o.a. 

van Hasenbalg uit 1979 en recenter onderzoek van Castro en Abramovay uit 2006), laat 

zien dat zelfs als de variabelen sociaaleconomische situatie van de familie, het beroep 

van de ouders en de familiestructuur onder controle worden gehouden, er verschillen in 

participatie, blijven zitten en uitval bestaan - ten nadele van de donkerder gekleurde 

Brazilianen. Tevens is het zo dat, hoe hoger de personen opgeleid zijn, hoe groter de 

inkomensverschillen zijn tussen blanke en niet blanke Brazilianen, ten nadele van de 

niet-blanke Brazilianen. 
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De vraag is dan waarom Gender Equality, en met name gelijkheid in participatie 

van vrouwen in het onderwijs wel in beleid zoals de millenniumdoelen wordt genoemd 

terwijl er geen specifiek doel geformuleerd is in relatie tot ‘gelijkheid’ voor mensen die 

uitgesloten worden op basis van racisme/ etnocentrisme. Is het te ‘heftig’ om het over 

racisme en etnocentrisme te hebben? Het lijkt alsof het thema racisme/ etnocentrisme 

op de agenda zetten een breken met bepaalde etiquette betekent. Misschien bestaat er 

angst om als ‘politiek incorrect’ opgevat te worden wanneer er gefocust wordt op 

bepaalde raciale/ etnische groepen in samenlevingen? Het klopt dat de discoursen 

waarin racisme aangekaart wordt vaak bekritiseerd worden als “averechts werkend” 

omdat ze raciaal/ etnische identiteitsconflicten zouden aanwakkeren. Discussie 

betreffende exclusie op basis van ‘ras’/ etniciteit wordt dan vermeden uit angst voor 

essentialisme en separatisme. De consequentie is dat racisme/ etnocentrisme vaak 

slechts afgedaan worden als een ‘persoonlijke’ en geen publieke kwestie. Dit draagt bij 

aan het feit dat er geen beleid in relatie tot Racial/ Ethnic inequalities wordt 

geformuleerd.  

 De weerzin ‘Racial’/ Ethnic issues op de agenda te zetten kan ook verklaard 

worden met het feit dat de begrippen ‘ras’, racisme, etniciteit en etnocentrisme 

complexe begrippen zijn. Racisme zou niet bestaan omdat het al lang bewezen is dat er 

maar één menselijk ‘ras’ is. Gegevens verzamelen over een sociaal fenomeen is 

ingewikkelder, laat staan beleid vormen in relatie hiertot. Gender is wel een veel 

gebruikte categorie in het analyseren van (on)gelijkheid in het onderwijs, niet alleen 

omdat het makkelijker is om data te verzamelen over deze categorie (niemand 

weerspreekt het bestaan van de biologische verschillen die het “vrouw zijn” en “man 

zijn” kenmerken), maar ook omdat, zoals Louzano in haar artikel ‘Developing 

Educational Equity Indicators in Latin America’ (2001) stelt, Gender als een 

analysecategorie er in geslaagd is zichzelf in de academische wereld en in de 

samenleving als geheel te vestigen. Racisme en etnocentrisme daarentegen lijken nog 

steeds taboe onderwerpen te zijn.    

 

Zelfonderzoek van de meerderheid (in plaats van ‘helpen’ van de minderheid)  

Racisme en etnocentrisme als sociale fenomenen zijn lastig om mee te werken: Als we 

het hebben over veroorzakers van exclusie die behalve in structuren van de 
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samenleving ook tussen de oren zitten, dan betekent dit dat we ook op zelfonderzoek 

uit moeten. We moeten dieper graven. Om racisme/ etnocentrisme werkelijk tegen te 

gaan is het nodig ook te reflecteren over beelden die we hebben van onszelf, de ‘ander’ 

en onze relatie tot die ‘ander’. Als we vanuit deze invalshoek het ontwikkelingsdiscours 

onder de loep nemen, komen we waarschijnlijk heel wat Eurocentrisme tegen. 

Zo hoorde ik een deelnemer uit Bolivia in de recent gerealiseerde World 

Assembly van de Global Campaign for Education wijzen op het feit dat de discussie 

betreffende Quality Education For All uitgaat van een visie op kwaliteit zoals 

gedefinieerd door dominante groepen in de wereld. Daarbij verwees hij naar de exclusie 

van bepaalde raciale/ etnische minderheidsgroepen in Latijns Amerika van 

kwaliteitsonderwijs (en het definiëren van wat dit zou moeten/ kunnen zijn) en 

argumenteerde: “Om te kunnen bepalen wat kwaliteit in onderwijs écht is zouden we 

ons zelf moeten afvragen wat voor een soort samenleving we willen en vanuit wat voor 

een soort concept van ‘beschaving’ we vertrekken. Want, heeft vooruitgang en 

ontwikkeling dezelfde betekenis voor iedereen?”. Deze persoon, die later verder 

refereerde naar de behoeften en wensen van inheemse groepen in het Latijns 

Amerikaanse Andes gebied in relatie tot onderwijs, was echter ook in deze bijeenkomst 

in de minderheid, zo volgde op zijn inbreng een korte stilte waarna de discussie over 

hoe onderwijskwaliteit in de wereld te bereiken weer ‘gewoon’ verder ging – 

voornamelijk tussen afgevaardigden van internationale (non governamentele) 

organisaties.  

Echter, deze deelnemer uit Bolivia staat niet alleen met zijn observatie: het idee 

dat het ontwikkelingsdiscours en daarin bijvoorbeeld het Education For All programma 

uitgaat van Eurocentrische ideeën en concepten is momenteel in toenemende mate aan 

het opkomen in Latijns Amerika. Zo heeft de Argentijnse Latijns Amerikanist Walter 

Mignolo het in zijn artikel ‘The Many faces of Cosmo-polis: Border Thinking and Critical 

Cospolitanism’ (2000) over de ‘kolonialiteit van macht’ en stelt dat “koloniale verschillen” 

(dwz. ongelijkheid, zoals raciale/ etnische ongelijkheid maar ook sekse ongelijkheid) 

geproduceerd, gereproduceerd en behouden worden door concepten van moderniteit 

en ontwikkeling die in de huidige wereld domineren. 

Vanuit dit perspectief, als we gaan reflecteren over zulke fundamentele vragen 

als wat ‘onderwijskwaliteit’ of ‘ontwikkeling’ is, komen we misschien wel tot de conclusie 
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dat we niet vanuit het Westen kunnen bepalen hoe we het niet-Westen kunnen ‘helpen’ 

ontwikkelen. Waarschijnlijk hebben we andere begrippen nodig om de situatie van die 

jongen in de favela te begrijpen. De omstandigheden van die ‘ander’ zijn waarschijnlijk 

niet zo “toevallig”, gezien ze in een wereldwijd patroon van uitsluiting vallen. Een 

patroon waarin klasse, raciale/ etnische en sekse issues een web vormen waarin een 

groot deel van de ‘onderontwikkelde’ bevolking van de wereld zich bevindt. 

 

De werkelijke veroorzakers van ongelijkheid worden verduisterd door een 

discours over armoede 

Het armoedediscours dat domineert in het huidige ontwikkelingsdenken verduistert een 

debat over de werkelijke veroorzakers die aan de basis liggen van exclusie wereldwijd: 

de nog steeds geldende machtsstructuren, voortkomend uit de koloniale geschiedenis, 

waarin Europese visies domineren. Zowel op lokaal als op wereldniveau wordt het 

bestrijden van racisme/ etnocentrisme niet als prioriteit beschouwd, simpelweg omdat, 

resulterend uit en voortbordurend op koloniale verhoudingen, het voornamelijk de 

blanke beter- en welgestelde klasse is die wereldwijd de touwtjes in handen heeft. 

Echter, door racisme en etnocentrisme te negeren sta je juist toe dat het blijft 

bestaan. Het negeren van racisme en etnocentrisme als structureel probleem in 

ontwikkelingsprocessen brengt met zich mee dat degene die de ‘ander’ ‘helpt’ bij 

ontwikkeling zichzelf weg kan laten in het veranderingsproces. Maar.. weten we niet al 

lang dat een betere wereld bij onszelf begint?  

 

Universele diversiteit als uitgangspunt 

Wellicht is het een idee om, in plaats van bepaalde ontwikkelingsdoelen, het recht op 

ontwikkeling – rechtvaardige ontwikkeling- centraal te stellen. Daarbij zou niet een 

project van ‘inclusie’ en ‘ontwikkeling’, maar een project van streven naar universele 

diversiteit, ofwel wat Mignolo (2000) “diversaliteit” noemt, centraal kunnen staan. Zoals 

Mignolo schrijft: “Diversality should be the relentless practice of critical and dialogical 

cosmopolitanism rather then a blueprint of a future and ideal society projected from a 

single point of view (that of the abstract universal) that will return us (again!) to the 

Greek paradigm and to European legacies.” (2000, p. 744).  
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 Diversiteit als een universeel project moet volgens Latijns Amerikaanse theoretici 

die dit idee verdedigen, met name ontwikkeld worden vanuit tot nu toe ondergeschikte 

perspectieven. Het zou in feite gaan om, wat Mignolo (2000, p. 745) noemt, een 

“globalisering van onderop”. De tot nu toe gemarginaliseerde groepen laten zelf steeds 

meer van zich horen in relatie tot globale projecten, in plaats van te wachten totdat ze 

uitgenodigd worden te participeren. Dit maakt het mogelijk projecten te creëren voor 

transformatie. “Diversaliteit” zou dan het project zijn dat de diverse tot dan toe 

ondergeschikte perspectieven verbindt zodat het westerse mondiale ontwerp 

getransformeerd kan worden.  

Zo bestaan er lokaal initiatieven die raciale/ etnische ongelijkheid wel op de 

(onderwijs) agenda zetten. Een voorbeeld hiervan is een in Brazilië sinds 2003 

ingevoerde curriculum richtlijn die het verplicht stelt om op alle basis- en middelbare 

scholen te onderwijzen over thema’s die tot nu toe genegeerd werden in deze 

samenleving die voor bijna de helft uit Afro-descendenten bestaat: de geschiedenis van 

Afrika, de Afro-Brazilianen en raciale/ etnische relaties in Brazilië. Dit initiatief, 

voortgekomen uit jaren actie van de movimento negro (de zwarten beweging) in 

Brazilië, zou een kans kunnen zijn om tot transformatie ‘van onderop’ te komen. Een 

transformatie ten eerste in onderwijsprocessen, en ten tweede in intermenselijke 

verhoudingen die vervolgens hun invloed zouden hebben op de samenleving.  

 

Pedagogiek voor de onderdrukkers  

Maar, nu rest de vraag: Wat kunnen wij in Nederland dan ondertussen doen? Welke 

kant moeten we met onze ‘ontwikkelinghulp’ op? Wel, misschien ligt de uitdaging voor 

‘ontwikkelingshulp’ precies hier: in het ondersteunen van dergelijke lokale initiatieven, 

het stimuleren van globalisering van onderop. Echter, om werkelijk “diversaliteit” tot 

stand te brengen en in dialoog te kunnen gaan met de ‘ander’, zou het misschien een 

idee zijn eerst eens goed naar ons zelf te kijken en te reflecteren op onze geschiedenis 

en rol in de wereld. Daarbij zouden we wellicht inspiratie op kunnen doen in de bekende 

“pedagogiek van de onderdrukten” van de Braziliaanse pedagoog Paulo Freire, voor het 

ontwikkelen van een “pedagogiek van –en vóór!- de onderdrukkers”. 

Want, vraag ik mij af, zijn de Millenium Development Goals niet een 

afleidingsmanoeuvre van zaken waar het werkelijk om draait in de wereld? Namelijk: 
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Het veranderen van machtsverhoudingen en daarmee het tegengaan van vormen van 

uitsluiting als Racisme en Eurocentrisme. Ik ben van mening dat, als fundamentele 

machtsvraagstukken niet behandeld worden in het ontwikkelingsdebat, we altijd 

emmers water naar de zee zullen blijven dragen. 


