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Inleiding
2011 W as een bewogen jaar voor de Nederlandse afdeling van de Society for International
Development (SID NL). Zo heeft SID in de zomer afscheid genomen van Iem Roos die ruim vier
jaar de functie van directeur bekleedde. Zijn vertrek heeft geleid tot een herziening van het
secretariaat, waarover later in dit verslag bericht wordt.
Het SID NL-Secretariaat heeft uit kostenbesparende overwegingen per 1 september haar intrek
genomen in het NGO-verzamelgebouw van de Gemeente Den Haag aan de Zeestraat 100.
Hiermee is een einde gekomen aan een jarenlange Cost-Sharing Agreement (CSA) tussen SID NL
en SOCIRES.
De relatie met NCDO is verstevigd door een nauwere samenwerking bij het organiseren van de
lezingenserie, de jaarlijkse slotconferentie en het ondersteunen van de Worldconnectors.
Ook voor SID International, het internationale netwerk waarvan SID NL deel uitmaakt, was 2011
een  interessant jaar.  Het SID World Congress, de wereldconferentie van SID die eens in de vier/
vijf jaar plaatsvindt, werd in juli in Washington georganiseerd. Tijdens deze conferentie werd ook
een nieuw Governing Council aangesteld. Voorzitter Jan Pronk heeft het stokje overgedragen
aan Juma Mwapachu, politicus uit Tanzania en voormalig Secretaris-Generaal van de East African
Community.
SID NL Voorzitter René Grotenhuis  is door de leden van SID gekozen in de nieuwe Governing
Council. Dit heeft de positie van SID NL binnen het internationale SID Netwerk wederom versterkt.
Verder stond 2011 natuurlijk in het teken van verdieping en verbreding van het debat over
internationale samenwerking. Naast de reguliere lezingenserie aan de VU en de slotconferentie in
Den Haag in september, organiseerde SID in 2011 veel debatten en discussies met oude en nieuwe
partners zoals de UNDP, het ISS en TNI over een verscheidenheid aan thema’s. Dit jaarverslag geeft
een overzicht van al deze activiteiten. Meer uitgebreide verslagen van al deze activiteiten zijn te
vinden op de website van SID: www.sid-nl.org.  
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1. Over SID
De Society for International Development Nederland (SID-NL) is een netwerk-organisatie gericht
op verdieping en verbreding van het debat over internationale samenwerking en ontwikkeling.
Door een forum te bieden voor discussie draagt SID-NL bij aan de beleidsdiscussie in Nederland,
aan kennisvernieuwing en kennis-deling, en het interesseren van een breder publiek voor
internationale samenwerking.
SID-NL haalt hiervoor vooraanstaande en aansprekende internationale sprekers naar Nederland.
Door academici in een wetenschappelijk debat te verbinden met andere spelers zoals het
maatschappelijk middenveld, private partners, beleidsmakers, politici, media en andere
geïnteresseerden, slaagt SID-NL erin een multidisciplinair debat over ontwikkelingsvraagstukken
te voeren, dat van een academisch gehalte is, en tegelijkertijd toegankelijk voor een breed publiek.  
SID-NL maakt deel uit van een groot internationaal netwerk van deskundigen op het gebied van
internationale samenwerking, de Society for International Development (SID). SID is opgericht in
1957 en telt ruim 3000 leden in meer dan 80 landen.
In Nederland bestaat SID-NL uit een bestuur, een secretariaat in Den Haag en een adviesraad
bestaande uit academici, beleidsmakers, private partners en andere professionals uit het veld
van de internationale en ontwikkelingssamenwerking. SID-NL organiseert lezingen, debatten
en conferenties op het gebied van internationale samenwerking en werkt hierbij nauw samen
met partners zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de NCDO (Nationale Commissie voor
Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling), het International Institute of Social
Studies (ISS) in Den Haag en de VU Universiteit in Amsterdam.

1.1 Bestuur

Het bestuur van SID NL heeft zeven leden die hun activiteiten onbezoldigd verrichten. Het bestuur
heeft in 2011 zeven keer vergaderd, waarvan notulen zijn opgesteld.
Sinds 17 mei 2010 is het bestuur als volgt samengesteld:
• René Grotenhuis (voorzitter)
• Nita Wink (penningmeester)
• Bernard Berendsen
• Jan Iedema
• Kees Kouwenaar
• Hester Menninga
• Sandra Rottenberg

René Grotenhuis
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1.2 Adviesraad

Sinds oktober 2010 kent SID NL een adviesraad, ter vervanging van ad hoc brainstorming sessies die
voorheen de basis vormden voor thema-keuzes voor de activiteiten van SID. Deze adviesraad kent  24 leden
en komt tweemaal per jaar (in februari en november) bijeen voor een brainstorm en discussie, zodat SID
zicht krijgt op de thema’s die in de verschillende werkvelden die in de adviesraad zijn vertegenwoordigd,
belangrijk zijn. Daarnaast leveren de leden van de adviesraad per e-mail input.
De adviesraad is als volgt samengesteld:
• Willemijn Aerdts (Worldconnector)
• Frans Berkhout (VU)
• Jan Berteling (oud-diplomaat)
• Pieter Broertjes (Burgemeester van Hilversum)
• Hedwig Bruggeman (Agri-Profocus)
• Meine Pieter van Dijk (UNESCO-IHE)
• Jan Donner (KIT)
• Jos van Gennip (Oud-voorzitter SID NL)
• Peter Heintze (NCDO)
• Anton Hemerijck (VU)
• Thea Hilhorst (WUR)
• Dirk Janssen (VN-Jeugdvertegenwoordiger en Worldconnector)
• Adri Kemps (CBF)
• Arie Kuyvenhoven (WUR)
• Ton Lansink (BZ)
• Peter van Lieshout (WRR)
• Eduard Nazarski (Amnesty International)
• Ruud Nijs (Holland Financial Centre)
• Chris Leonards (Universiteit van Maastricht)
• Christa Meindersma (Prins Clausfonds)
• Michel Scholte (Worldconnector)
• Lau Schulpen (CIDIN)
• Stefan Verwer (Lokaal Mondiaal)
• Frank Visser (CDJA)
Wegens functie-wijzigingen zijn in 2011 uit de adviesraad getreden:
• Arjan de Haan (ISS)
• Jan Jaap Kleinrensink (Plan Nederland)
• Jeroen van Dijken (JOVD)
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1.3 Personeel

Tot en met juli 2011 werd het secretariaat van SID NL aangestuurd door een directeur, die hiertoe
fulltime werd gedetacheerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondanks toezeggingen vanuit
het Ministerie, is deze functie niet per 1 september gevuld door een opvolger. Dit heeft geleid tot een
herverdeling van taken. Zo zijn coördinerende werkzaamheden overgenomen door de algemeen coördinator.
Eind 2011 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten een strategisch adviseur aan te willen
stellen voor twee dagen in de week. Deze detachering is ingegaan per 1 januari 2012.
Tot met 31 augustus was staf in dienst bij  Socires. Met de beëindiging van de CSA per 1 september 2011 zijn
twee stafleden in dienst getreden bij SID. In 2011 was de volgende staf werkzaam op het secretariaat:
• Afke de Groot  - Coördinator (per 1/9/2011 1.0 fte)
• Frida van der Graaf – Projectmedewerker (per 1/9/2011 0.73 fte)
• Wilma Bakker – Administratie en secretariaat (per 1/9/2011 voor 0.3 fte gedetacheerd vanuit SOCIRES)
In 2011 zijn als stagiair in dienst geweest van SID:
• Sylvia Kay ( januari t/m juni 2011)
• Anne-Marie Slaa (april t/m juni 2011)
• Ladan Hakimi (september t/m december 2011)

Afscheid Iem Roos
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2. Activiteiten
2.1 Lezingenserie 2010-2011 ‘Global Values in a Changing World: Synergy of state and
society in a globalized world’
Het eerste deel van 2011 stond in het teken van de lezingenserie
‘Global Values in a Changing World: synergy of state and society
in a globalized world’. Deze serie analyseerde het verband tussen
internationaal overeengekomen normen en doelstellingen, mondiale
publieke goederen en de manier waarop zij kunnen worden verzekerd
in een wereld die gekenmerkt wordt door zowel globalisering als
lokalisering. Internationale verdragen, conventies en verklaringen
zijn ontwikkeld om mensen te voorzien in fundamentele rechten en
behoeftes, steeds meer landen nemen deze afspraken op in nationale
wetgeving, en ze bieden een noodzakelijk kader van onderliggende
principes en waarden voor burgers om vreedzaam samen te kunnen
leven in een geglobaliseerde wereld. Maar zijn deze internationaal
afgesproken normen en waarden wel echt universeel en hoe kijkt
een land als China hier tegenaan? Is er wat dit betreft ook een kloof
tussen staat en bevolking? Diverse sprekers werden hiervoor in
Nederland uitgenodigd. Zo beargumenteerde Shi Yinhong (Renmin
University, China) hoe China’s buitenland beleid in de context van
mondiale veiligheid wordt gekenmerkt door een voortdurende
spanning tussen particularistische en universalistische impulsen.
Kate Nash (Goldsmiths, University of London) ging de discussie aan
met René Cuperus (Wiardi Beckman Stichting) over het thema global
citizenship in de slotlezing van de reeks.
De serie ging al in 2010 van start met lezingen van Willem van Genugten en Inge Kaul, die pleitten voor
universalisation in plaats van universality: een proces van onderop waarbij rekening wordt gehouden met
normen en waarden van lokale bevolking. David Booth stelde in dit verband dat Westerse noties van good
governance en democratic ownership misschien niet eens zo nuttig zijn.
Uit de lezingenserie zijn drie belangrijke conclusies te trekken. Allereerst moet de kracht van het
maatschappelijk middenveld optimaal benut worden: verandering van onderop. Paul Collier (Oxford
University) herinnerde ons aan de talloze voorbeelden van schadelijke buitenlandse interventies die zijn
uitgevoerd in naam van ‘ontwikkelingshulp’ en hoe belangrijk het is dat de bevolking geïnformeerd en
betrokken wordt. De tweede conclusie betreft de private sector en ethiek, waar, volgens Patricia Almeida
Ashley (Universidade Federal Fluminense, Brazilië), het debat te veel is geconcentreerd rond maatschappelijk
verantwoord ondernemen, althans rond een te enge definitie hiervan. Zij legde uit dat verandering niet
komt van bedrijven alleen, maar van publiek-private samenwerking waarbij meerdere actoren met elkaar
samenwerken in een breder kader van sociale verantwoordelijkheid. De derde conclusie is dat, ondanks een
steeds belangrijkere rol voor maatschappelijk middenveld en private sector, de staat nog steeds een grote
verantwoordelijkheid heeft. Gary Dymski (California University) waarschuwde dat de sociale cohesie binnen
staten in gevaar is als de toenemende ongelijkheid tussen arm en rijk binnen samenlevingen niet serieus
wordt aangepakt. Ook Hein de Haas (International Migration Institute, Oxford) benadrukte dat het staten
zijn, niet migranten die de basis moet leggen voor ontwikkeling en verspreiding van mondiale waarden.
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Lezing Paul Collier

Per lezing zaten zo’n 70-95 mensen in de zaal met uitzondering van Paul Collier die 450 mensen naar de
VU trok. Het publiek bestond voornamelijk uit academici, maatschappelijk middenveld, en beleidsmakers.
Vergeleken met voorgaande jaren, is vooral het aantal studenten die de SID lezingen bezoekt toegenomen.
Alle verslagen van de lezingen zijn te vinden op de website van SID. In 2012 verschijnt een bundel bij KIT
Publishers waarin alle lezingen zijn terug te lezen.

2.2 Expertmeetings

SID werkt samen met verschillende partners in de organisatie van nevenactiviteiten rond de maandagavond
–lezing aan de VU. Sprekers worden ingezet op andere universiteiten, en er worden expert seminars
georganiseerd waarin bepaalde thema’s verder uitgewerkt worden door een select aantal deskundigen.
Hieronder een overzicht:
Gary Dymski gaf een lezing aan de UvA in de ‘Globe Lecture Series’ (AISSR) getiteld ‘Three challenges facing
Brazil in the global economic transition: Financialisation 2.0 in(fra)vestments, favelas’. Dymski nam ook deel
aan een seminar aan het International Institute of Social Studies in Den Haag.
Shi Yinhong nam deel als spreker bij een ochtendseminar van Clingendael en gaf de lezing ‘China’s foreign
relations’ in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen georganiseerd door Studium Generale
en de Studievereniging Internationale Betrekkingen (SIB) Groningen.
Hein de Haas nam deel aan een expert
meeting in Utrecht ‘Ontwikkeling
dankzij Migratie: uitdagingen en kansen’
georganiseerd in samenwerking met
Stichting Mondiale Samenleving en
Oikos voor migrantenorganisaties en
organisaties werkzaam op het terrein van
migratie en ontwikkeling.

Brainstormsessie met Kate Nash

Kate Nash nam deel aan de bijeenkomst
‘Brainstorm session on global citizenship
and building global solidarity’ voor
lobbyisten en campagnemedewerkers
van  ontwikkelingsorganisaties,
georganiseerd in Theater Concordia
in Den Haag in samenwerking met de
NCDO, PSO en PARTOS.
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2.3 De SID-lezingen in de media

Bij Vice Versa zijn in 2011 twee artikelen gepubliceerd: naar aanleiding van de lezingen  van Paul Collier en
Hein de Haas:
• Paul Collier over ontwikkelingssamenwerking: faciliterend of destructief? Door Irene Arends in Vice Versa
Online, 9 februari 2011
• Migratie en ontwikkelingssamenwerking: een gedwongen huwelijk? Door Vera Hendriks in Vice Versa
Online, 18 mei 2011
Maarten van den Berg van The Broker was aanwezig bij de lezing van Shi Yinhong en schreef ‘China’s foreign
policy dilemmas’ in The Broker Online, 3 juni 2011.
Ook in de Volkskrant was er aandacht voor sprekers die door SID waren uitgenodigd:  op 11 februari 2011
verscheen het artikel Help de arme landen met kennis van de hand van Carlijne Vos naar aanleiding van de
lezing van Paul Collier. In mei interviewde Peter Giessen Hein de Haas voor het stuk Halveren instroom is
kansloos dat op 28 mei 2011 verscheen.

3. Slotconferentie: ‘Global Values in a Changing World:
Challenging Universality’

Op woensdag 14 september organiseerde SID haar jaarlijkse conferentie in Den Haag, de slotbijeenkomst
van de lezingenserie ‘Global Values in a Changing World’. De conferentie vond plaats in de Koninklijke
Schouwburg en werd georganiseerd in samenwerking met Amnesty International, ondersteund door de
NCDO en de Worldconnectors. Centraal stond de discussie over het concept universaliteit. Welke gevolgen
hebben politieke en economische machtsverschuivingen op internationale verdragen en conventies die
lange tijd als de norm werden beschouwd? In discussies met prominente auteurs en deskundigen op het
gebied van mensenrechten, waaronder Jack Donnelly, David Forsythe, Meghna Abraham, Tom Zwart en
Mensenrechtenambassadeur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Lionel Veer, kwamen verschillende
benaderingen aan bod, waaronder de receptorbenadering, die in plaats van uit te gaan van universaliteit,
pleit voor aansluiting bij bestaande sociale instituties en lokale normen en waarden. Wie bepaalt of
waarden universeel zijn en hoe kunnen we het beste omgaan met landen die fundamenteel anders tegen
mensenrechten en waarden aankijken dan hier in het Westen? De conferentie, die gepresenteerd werd
door VPRO-presentator en Worldconnector Andrew Makkinga, werd door 115 mensen bezocht. Ook was de
conferentie live te volgen via internet, waarvan  176 mensen gebruik hebben gemaakt.

Slotconferentie
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4. Publicatie: ‘Common
Goods in a Divided
World’

Op 21 juni nam Maarten Brouwer, toenmalig
Ambassadeur Ontwikkelingssamenwerking .
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, .
het eerste exemplaar in ontvangst van de
bundel ‘Common Goods in a Divided World’. .
Dit is een door SID-bestuurslid Bernard Berendsen ge-edite
compilatie van de gelijknamige lezingenserie georganiseerd
aan de VU in het academisch jaar 2009-2010. Deze serie
richtte zich op de mondiale publieke goederen en de
manier waarop die verzekerd kunnen worden in de huidige
internationale politieke en economische verhoudingen.
Thema’s als klimaatverandering, migratie, internationale
veiligheid, ontwikkelingshulp, fragiele staten, de
economische crisis en opkomende economische machten
komen uitvoerig aan de orde.  Duidelijk wordt dat het
Uitreiking eerste exemplaar
huidige globale raamwerk niet voldoet om de bedreigingen
voor de mondiale publieke goederen effectief aan te pakken.
De bundel bevat bijdragen van onder andere Herman Wijffels, Inge Kaul (Hertie School of Governance),
Yvo de Boer (KPMG en voormalig Secretaris-Generaal UNFCCC), Ruud Lubbers en Frans-Josef Radermacher
(Universiteit van Ulm). De bundel is de vierde in de serie van SID-compilaties uitgegeven door KIT Publishers.

5. Lezingenserie 2011-2012 ‘The State in a Globalizing World’

De lezingenserie van het academisch jaar 2011-2012 is getiteld ‘The State in a Globalizing World: problematic,
yet indispensable’ en richt zich op de discussie over de veranderende rol van de staat en haar betrekkingen
met andere  staten (regionalisering), maar ook andere actoren die wereldwijd opereren, zoals de private
sector en het maatschappelijk middenveld. De serie is in november van start gegaan met een lezing van
Stephen Ellis (African Studies Centre). Ellis wees op een aantal trends in Afrika die de rol van de staat
in ontwikkeling beïnvloeden: commerciële en politieke belangen van nieuwe machten zoals China,
financiële instabiliteit, toenemende investeringen in (landbouw)grond, en de toenemende integratie van
politiek en georganiseerde misdaad. Als gevolg van deze ontwikkelingen ziet hij de staat veranderen van
‘developmental state’, verlener van publieke voorzieningen als onderwijs en gezondheid, naar ‘market state’,  
de staat als regulator van de markt. De discussie over de rol van de staat in ontwikkeling werd in december
voortgezet met een paneldiscussie over fragiele
staten. SID NL voorzitter René Grotenhuis ging in
debat met Wereldbank directeur Ruud Treffers en
fragiele staten-expert Seth Kaplan. In deze discussie
werd duidelijk dat een sterke staat onmisbaar is
voor duurzame en wijdverbreide ontwikkeling,
maar dat de staat dit niet zonder andere actoren
kan bewerkstelligen. Civil society is van belang
vanuit een politiek perspectief en om te weten
wat er lokaal speelt. De private sector is vooral van
groot belang, omdat zij banen kunnen creëren en
zo ( jeugd)werkloosheid tegen kan gaan, één van de
belangrijkste oorzaken van criminele activiteiten en
Paneldiscussie
fragiliteit.
Deze serie wordt voortgezet in 2012 met zeven lezingen aan de VU Universiteit .
en een slotconferentie in Den Haag in september.
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6. EDC 2020

SID maakte van 1 april 2008 tot 31 maart 2011 onderdeel uit van het EDC2020 project
met EADI als penvoerder. Andere organisaties in dit consortium zijn FRIDE (Madrid,
Spain), ODI (London UK), DIE (Bonn, Germany), IDS (Brighton, UK). Doel van het project
was het bewerkstelligen en promoten van wetenschappelijk onderzoek over drie
opkomende uitdagingen voor het Europees ontwikkelingsbeleid : Nieuwe actoren in
Andris Piebalgs
internationale ontwikkeling, klimaatverandering en energie veiligheid in Europa.
De conclusies van het onderzoek werden onder andere verspreid door het organiseren
van een aantal briefing sessies voor (Euro-)Parlementariërs en andere beleidsmakers, waarvoor SID
verantwoordelijk voor was. Op 9 februari 2011 organiseerde SID, samen met EADI en FRIDE, in dit kader
een briefing sessie die inging op de samenhang tussen energieveiligheid en ontwikkelingsbeleid.  EU
Commissaris voor Ontwikkeling Andris Piebalgs gaf een prikkelende inleiding, waarin hij uitlegde dat
problemen niet opgelost zullen worden door de private sector, maar dat verbeteringen uit de politiek
moeten voortkomen. Politieke leiders moeten duurzame energie maken tot een handelsmerk van Europees
ontwikkelingsbeleid.
Na de inleiding van Piebalgs vond een paneldiscussie plaats met Fiona Hall (Europees Parlement), Bram
Büscher (International Institute of Social Studies), Jacqueline Hale ( Open Society Foundation) en Ruchita
Beri (Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi). Tijdens deze discussie werd gesproken over de
noodzaak voor meer coördinatie tussen de lidstaten van de EU, en meer transparantie van ontwikkelings- en
energie beleid, en over het promoten van meer diversiteit in het energie aanbod.

EDC2020 werd op 10 februari afgesloten met een slotconferentie, waarin onderzoekers vanuit alle drie de
onderzoeksgebieden van het project hun resultaten presenteerden.

7. FoodFirst: Agriculture, rural employment, and inclusive growth

In het kader van het Food First-programma (www.foodfirst.eu), een initiatief van SID NL en
Socires, organiseerde SID in samenwerking met het International Institute of Social Studies
(ISS) een viertal lezingen in Den Haag onder de noemer ‘Agriculture, Rural Employment, and
Inclusive Growth’. Het doel van deze lezingenserie was het bijeenbrengen van een aantal
kritische denkers op het gebied van landbouw en ontwikkeling om zowel het academisch
als politieke debat over de landbouw- en voedselproblematiek te bevorderen. Het programma ging in
mei van start met een lezing van Andries du Toit (Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS),
Zuid-Afrika) over armoede en ongelijkheid in Zuid-Afrika. In Juni presenteerden Kevin Cleaver en Edward
Heinemann (International Fund for Agriculture Development) het IFAD Rural Poverty Report 2011 waarbij zij
benadrukten dat kleine boeren en plattelandsondernemers essentieel zijn voor het bevorderen van welvaart
van lokale gemeenschappen en voor de garantie van de voedselzekerheid
wereldwijd. Na de zomer werd de serie voortgezet door Camilla
Toulmin (International Institute for Environment and Development)
die in haar lezing Whose food, whose farm? in ging op de toenemende
investeringen in landbouwgrond en de gevolgen hiervan voor kleine
landbouwbedrijven, maar ook voor de wereldwijde voedselzekerheid.
In December sloot VN-voedselrapporteur Olivier de Schutter de serie af
met de lezing A Tale of Four Hungers, waarin hij betoogde dat overheden,
door stimulerende maatregelen te nemen, een belangrijke rol spelen bij
alternatieven voor het huidige voedselsysteem. Een compilatie van deze
Olivier de Schutter
lezingenserie verschijnt in juni 2012.
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8. Overige activiteiten
8. 1 Lezing Praful Bidwai over Klimaatverandering en Kernenergie

Op 18 maart organiseerde SID in samenwerking met het Transnational Institute en het International
Institute of Social Studies een lezing- en discussiemiddag met TNI-fellow Praful Bidwai over klimaatverandering. Bidwai maakt zich ernstige zorgen het falen van de internationale gemeenschap om bij
klimaatonderhandelingen zoals in Durban en Kopenhagen niet tot juridisch bindende overeenkomsten
te komen. Na het aflopen van het Kyoto Protocol in 2012 zal geen enkele staat verantwoordelijk kunnen
worden gehouden voor het niet kunnen verminderen van uitstoot of het helpen van ontwikkelingslanden
bij mitigatie en adaptatie. Volgens Bidwai zijn de oplossingen die momenteel worden aangedragen
ontoereikend om de omvang van het probleem aan te pakken. Bidwai is van mening dat nieuwe
technologieën te veel vertrouwen hebben in de markt, waar grote oliemaatschappijen de macht hebben
en waar hun belangen dus voorop staat. Deze grote maatschappijen zullen niet open staan voor nieuwe
technologieën als deze niet winstgevend zijn. Emissiehandel, wat erg kwetsbaar is voor speculatie, is
hiervan een goed voorbeeld. Het initiatief ligt dus bij de publieke sector, aldus Bidwai. Overigens is hij ervan
overtuigd dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de gevaren van klimaatverandering tegen te gaan: .
hij noemde het voorbeeld van Zuid-Azië waar ze met behulp van subsidies aangemoedigd worden
brandstoffen te reinigen wat nu al heeft geleid tot vermindering van koolstofuitstoot.
Naar aanleiding van de zeebeving en Tsunami  in Japan van 11 maart en de brand die hierdoor ontstond in .
de kernenergiecentrales van Fukushima, ging Bidwai, tevens oprichter van de Coalitie voor Kernontwapening
en Vrede in India, ook in op deze actualiteit: volgens Bidwai is kernenergie een experiment dat volledig
uit de hand is gelopen. Hij verbaasde zich over de hoeveelheid aan tegenstrijdige verklaringen waar de
Japanse regering mee naar buiten trad en het feit dat niemand de feiten en cijfers controleert. Nucleaire
ontwikkelingen gebeuren in het geheim en regeringen worden niet verantwoordelijk gehouden. Rampen
zoals die in Tsjernobyl hebben weliswaar geleid tot een toenemende aandacht voor veiligheid, maar
wanneer is veilig, veilig genoeg?

8.2 IDS/LANDac Seminar over toenemende investeringen in land in ontwikkelingslanden
en presentatie SID-Journal Development: Global Land Grabs
Op 24 maart was SID NL betrokken bij de organisatie van het Seminar ‘The Global Land Rush:
What’s real and what are the myths? Rushing for solutions’.  Dit seminar werd georganiseerd
in samenwerking met het International Development Studies (IDS) van de Universiteit van
Utrecht en het LANDac-consortium: de IS Academy on Land Governance for Equitable and
Sustainable Development, waarin onder andere het Ministerie van Buitenlandse Zaken,
Agriterra  en HIVOS ook vertegenwoordigd zijn. Onderzoekers gaven presentaties op basis
van onderzoeksprojecten in onder andere Cambodja, Vietnam, Indonesië, Senegal, Congo
(DRC), Benin, Burkina Faso, Mali en Niger en er was een paneldiscussie over implicaties voor
beleid, waarin vooral het belang van aandacht voor lokale en regionale dynamiek benadrukt
werd. Ook werden kritische kanttekeningen geplaatst bij de heersende ontwikkelingsmodellen: welk
soort ontwikkeling willen we eigenlijk, wie is verantwoordelijk en wie beslist er? Frits van der Wal van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken gaf aan dat Nederlandse ambassades wereldwijd actief samenwerken
met diverse actoren zoals boerenorganisaties en NGOs, met het doel meer macht te bewerkstellingen voor
(empower) de lokale bevolking en lokale beleidsprocessen te verbeteren. Tijdens dit seminar presenteerde
SID een uitgave van Development, het flagship journal van SID, wat geheel in het teken stond van Global
Land Grabs (volume 54:1).
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8.3 UNDP/EC Kapuscinski Lezing van Daniel Bach over strategische allianties tussen de
EU en Afrika

De Kapuscinski-lezingen is een serie lezingen die op initiatief van de Europese Commissie en de UNDP door
heel Europa georganiseerd worden ter nagedachtenis van de Poolse schrijver Ryszard Kapuscinski.

Op 7 April organiseerde SID de lezing in Nederland. SID NL deed dit in samenwerking met het ISS en nodigde
de Franse hoogleraar Daniel Bach uit om te spreken over betrekkingen tussen de Europese Unie (EU) en
Afrika. Terwijl opkomende markten slim inspelen op de kansen die Afrika biedt, lijkt de EU het strategisch
belang van Afrika nog niet goed te beseffen, zo oordeelde Bach. De EU hanteert eerder een moralistische
en humanitaire benadering van Afrika. Door haar geo-strategische belangen in Afrika niet helder te
definiëren, wekt de EU de indruk Afrika te zien als een ‘overbodig continent’ als het gaat om de agenda
van de wereldpolitiek. Deze visie van de EU op Afrika moet veranderen, als Europa niet aan de kantlijn wil
komen te staan bij de toekomstige ontwikkeling van Afrika. In de paneldiscussie gaf Mark Schneiders van
het African Development Cooperation, een investeringsfonds voor banken en verzekeringsmaatschappijen
in Afrika, aan dat Afrika het snelst groeiende continent is met groeicijfers die die van Oost-Azië voorbijgaan.
Deze dynamiek is terug te vinden in een groeiende middenklasse en een terugkeer van Afrikaanse diaspora
naar hun moederland. Schneiders was het met Bach eens dat EU zich te langzaam bewust is geworden van
Afrika’s economisch potentieel. Daniel Hanspach, Emerging Donors Specialist van de UNDP in Bratislava,
merkte op dat Afrika ook voor de twaalf nieuwe EU-lidstaten geen prioriteit heeft, omdat ze van oudsher
meer op de CIS- en Aziatische landen georiënteerd zijn. Wat Hanspach betreft, was de discussie in Den Haag
een uitstekende aanleiding voor een hernieuwde politieke benadering van een strategisch partnerschap
tussen de EU en Afrika, ook vanuit een ontwikkelingsperspectief.

8.4 Worldconnectors

Ook in 2011 is SID weer actief betrokken geweest bij de Roundtable of Worldconnectors. De Worldconnectors
is een netwerk van prominente en betrokken Nederlanders uit diverse sectoren zoals het bedrijfsleven,
maatschappelijke organisaties, overheid, politiek, media. Zij komen regelmatig bijeen om vanuit deze
verschillende invalshoeken nieuwe strategieën voor en visies op internationale vraagstukken te ontwikkelen,
waarbij zij zich baseren op het Handvest van de Aarde (Earth Charter) en de VN Millennium verklaring.
Het netwerk werd in 2006 opgericht door SID NL, de NCDO, en het in 2011 opgeheven Development Policy
Review Network (DPRN).  In 2011 hebben de Worldconnectors zich voornamelijk bezig gehouden met de
thema’s voedselzekerheid en financiële systemen, de groene economie, en vitale gemeenschappen. Zie voor
meer informatie over dit netwerk en hun visie-documenten: www.worldconnectors.nl.
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9. Financiën
Financieel Overzicht*:
		
2011		
Baten	 	 
Projectgebonden baten
€ 	 208.662
€ 	
Lidmaatschapsgelden
€
3.473
€ 	
Overige financiering
€ 	
2.500
€ 	
Totaal Baten
€
214.635
€
 			 
Lasten	 	 
Bureaukosten			
€
Personeelskosten
€ 	 94.629	 
Huisvestingskosten
€ 	
18.931	 
Kantoorkosten
€ 	 20.249	 
Directe projectkosten
€ 	
77.421
€
Afschrijvingskosten
€ 	
166
€ 	
Overige bedrijfskosten
-€ 	
3.749
€
Totaal Lasten
€
207.647
€
 		 
Bedrijfsresultaat
€
6.988
-€
 		 
Rentebaten
€ 	
2.094
€ 	
 		 
Exploitatieresultaat
€
9.082
-€

2010
220.261
5.664
1.938
227.863

147.365

71.799
166
10.407
229.737
1.874
1.283
591

* Deze cijfers zijn conform de jaarrekening van 2011. Op deze tabel is echter geen accountantscontrole toegepast.
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