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¿UvT, zet meer in op mondiale relevantie¿
logo
opinie

Veel onderzoek is nogal vrijblijvend en beperkt, zeker vanuit een mondiaal
perspectief. Hoogleraar Willem van Genugten roept de UvT en haar
wetenschappers op daar eens goed over na te denken.
Willem van Genugten

Het recente rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) over ontwikkelingssamenwerking bevat veel informatie over de rol die wetenschappelijke
kennis kan spelen in mondiale ontwikkeling. De WRR spreekt daarbij niet in termen van
¿kennisoverdracht van hoogontwikkelde landen naar ontwikkelingslanden¿ maar van
¿gezamenlijke kennisontwikkeling en kennisuitwisseling¿. Dat is op zichzelf niets nieuws, al zit dat
eerste nog wel als een reflex in veel noordelijke wetenschappelijke hoofden: ¿Wij weten hoe het
moet, zij kunnen daarvan profiteren.¿ Daar moeten we inderdaad maar eens vanaf.
Verder moeten we volgens de WRR toe naar een situatie waarbij problemen leidend zijn en niet de
wetenschappelijke disciplines die worden ingezet om tot analyses en oplossingen te komen. Ik voeg
daaraan toe dat die omslag lastig zal zijn, maar er ook toe zal bijdragen dat wetenschappelijk
onderzoek relevanter en daarmee waarschijnlijk ook bevredigender wordt. Al het andere is feitelijk
te vrijblijvend, leidt tot overschatting van de betekenis van wetenschappelijk onderzoek in relatie tot
grote maatschappelijke vragen en dient uiteindelijk meer de wetenschappelijke loopbaan van de
bedenker dan de samenleving die hem of haar betaalt.
Onderzoek doen om mondiale ontwikkeling te ondersteunen, is naar mijn smaak nodig, allereerst
omdat het niet gepast is weg te kijken bij zaken als structurele armoede en grove schendingen van
mensenrechten, of het nu gaat om klassieke of sociaal-economische rechten. Maar het is ook nodig
vanuit direct eigenbelang. Ontwikkelingslanden kennen veel problemen die een onmiddellijke
impact hebben op de Westerse wereld. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering en aan armoede
als voedingsbodem voor conflicten en migratiestromen.
Nederland kan deze kennis mede ontwikkelen, met name op de terreinen waar het toch al sterk in
is. Ook dat is in lijn met het WRR-rapport, dat daarbij onder meer kijkt naar de wijze waarop
Noorwegen dit soort zaken aanpakt. Ook de UvT kan bij dat alles een grote rol spelen, in de
volstrekte zekerheid dat inspanningen op dat vlak zeer goed kunnen samengaan met de excellentie
die de instelling nastreeft. Bovendien zullen deze ertoe bijdragen dat de achterhaalde dichotomie
tussen fundamenteel-theoretisch en praktisch relevant verder achterhaald raakt. Laat maar inzetten
op ¿excellentie in mondiale relevantie¿. Understanding society houdt immers niet op bij de
landsgrenzen. [Willem van Genugten is hoogleraar Internationaal recht aan de UvT en bestuursvoorzitter van het NWO-gebied
dat zich toelegt op Science for Global Development. Deze bijdrage werd geschreven op uitnodiging van de redactie. ]
[Het WRR-rapport: Ontwikkelingssamenwerking: Minder pretentie, meer ambitie, Amsterdam University Press, 2010, zie www.wrr.nl]
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