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Europa in de wereld: de genderdimensie
door Petra DEBUSSCHER 1

Genderongelijkheid is nog steeds een actueel en

acuut probleem van deze wereld. Wie hier aan twij-

felt, hoeft er maar enkele van de vele rapporten van

internationale instellingen, NGO’s en overheden op

na te slaan. Wereldwijd hebben vrouwen niet dezelf-

de toegang tot rechtspraak, tot veiligheid, tot land,

tot onderwijs, tot gezondheidszorg, tot werk en tot

besluitvorming. In sommige landen staan deze discri-

minaties in de wet, maar ook in landen waar vrou-

wen volgens de letter van de wet gelijk zijn aan man-

nen hebben zij de facto niet altijd dezelfde rechten:

discriminerende culturele normen, huiselijk geweld,

de globale loonkloof, de ondervertegenwoordiging

van vrouwen (en dus oververtegenwoordiging van

mannen) in de besluitvorming en in de top van het

bedrijfsleven zijn slechts enkele wijdverbreide voor-

beelden.2

De Europese Unie (EU) heeft sinds haar ontstaan

gendergelijkheid in de basisbeginselen van het EU

verdrag opgenomen en haar competenties zijn op dat

vlak alleen nog maar toegenomen.3 De EU is veelal

de motor die de Europese lidstaten er toe aanzet om

wetgeving aan te nemen die de gelijkheid tussen

mannen en vrouwen verwezenlijkt in de praktijk.

Ook op het internationale toneel speelde de EU een

prominente rol. De EU ontwierp mee het Peking

Actieplatform dat werd opgesteld naar aanleiding

van de Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde

Naties (VN) in Peking (Beijing) in 1995. Sinds de

VN Wereldvrouwenconferentie in Peking, waar gen-

der mainstreaming als officiële beleidsstrategie door de

internationale gemeenschap werd aangenomen,

heeft de EU zich steeds meer verbonden tot het pro-

moten van gendergelijkheid via de gender

mainstreaming strategie. De EU is bovendien ook een

voorvechter van de VN Millenniumdoelstellingen 

waarvan doelstelling 3 en 5 zich specifiek richten op

vrouwen en ook de andere doelstellingen indirect erg

belangrijk zijn voor het verbeteren van de situatie

van vrouwen in de wereld.4 Dat de EU zich en-

gageert voor gendergelijkheid in de wereld is van

groot belang, want de Unie is samen met de lidstaten

goed voor 55 procent van alle officiële internationale

hulpverlening en voor ongeveer 20 procent van de

wereldhandel. Als deze machtige instrumenten wor-

den ingezet om gendergelijkheid in de wereld te pro-

moten kan heel wat verwezenlijkt worden.

Gender in

EU Ontwikkelingssamenwerking

Sinds het Verdrag van Amsterdam (1997) is Europa’s

engagement voor gender mainstreaming verdragsrech-

telijk verankerd. Dit betekent dat de EU en haar lid-

staten zich er toe verbinden om in al haar beleidsdo-

meinen de bestaande ongelijkheden tussen mannen

en vrouwen aan te pakken, dus ook in het

buitenlands- en ontwikkelingsbeleid. Gender main-

streaming is een allesomvattende benadering die een

perspectief van gelijkheid tussen mannen en vrou-

wen wil integreren in alle beleidsdomeinen en in alle

fasen van het besluitvormingsproces. In de ontwikke-

lingssamenwerking kwam gender mainstreaming er als

reactie op de gangbare Women in Development bena-

dering, die zich louter richtte op een verbetering en

ondersteuning van de situatie van vrouwen via speci-

fieke acties, bijvoorbeeld een project dat vrouwen

toegang geeft tot kredieten.5 Gender mainstreaming

wil echter veel verder gaan en wil het promoten van

gelijkheid tussen vrouwen en mannen systematisch

integreren in het volledige scala ontwikkelingsin-

strumenten (landbouw, handel, transport, gezond-

heidszorg, onderwijs ...) en doorheen alle fasen van

de projectcyclus. Dit betekent dat zowel in formule-

ring, uitvoering en evaluatie rekening moet worden

gehouden met de verschillende situatie van mannen

en vrouwen zodanig dat de emancipatie van iedereen

wordt bevorderd. Volgens de Europese Commissie is

de gender mainstreaming benadering echter geen ver-

vanging voor de specifieke acties gericht op de verbe-

tering van de situatie van vrouwen. Gender main-

streaming en specifieke acties gericht op vrouwen zijn

complementaire methoden en vormen samen Euro-

pa’s tweesporenstrategie om de gelijkheid tussen

mannen en vrouwen in Europa en in de wereld te

promoten.

Europa heeft intussen een stevig beleidskader ont-

wikkeld dat dit engagement ondersteunt. In 2006

stelde de Commissie een Routekaart voor de Gelijk-

heid van Vrouwen en Mannen op die het genderbe-

leid tot 2010 moet sturen. Dit werkplan maakt het

engagement voor gendergelijkheid concreet en fo-

cust op zes beleidsdomeinen, waaronder buitenlands-

en ontwikkelingsbeleid. De Routekaart is een belang-

rijk en concreet politiek signaal dat gendergelijkheid

voor de EU een ‘doel op zichzelf’ is in het binnen- en
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buitenlands beleid. Maar ook op vlak van gender in

ontwikkelingssamenwerking maakt de EU duidelijke

statements in enkele vrij recente beleidsteksten. In

de Europese Consensus inzake Ontwikkeling (2005)

herbevestigt de EU dat gendergelijkheid één van de

vijf hoofdbeginselen van het ontwikkelingsbeleid is

en dat dit beginsel zowel door de lidstaten als door de

EU moet worden toegepast in hun ontwikkelingsac-

ties. Ook in de EU-strategie voor Afrika (2005)

wordt het integreren van gendergelijkheid in de na-

tionale ontwikkelingsstrategieën als centraal punt

naar voor geschoven. In de recentere Commissie

Mededeling over Gendergelijkheid in Ontwikkelings-

samenwerking (2007) benadrukt de Commissie het

belang van de tweesporenstrategie en streeft zij naar

een beter gecoördineerde Europese aanpak. Ook

geeft de Commissie concrete aandacht aan hoe gen-

dergelijkheid kan geïntegreerd worden in de nieuwe-

re vormen van hulp, zoals budgethulp. Het is dus

duidelijk dat er rond gendergelijkheid in EU

buitenlands- en ontwikkelingsbeleid al heel wat op

papier is gezet. Maar hoe lukt het met de implemen-

tatie van deze doelstellingen?

Implementatiekloof

Uit eigen onderzoek blijkt dat er een brede imple-

mentatiekloof gaapt: 41 procent van de ruim 9 mil-

jard euro ontwikkelingshulp die we analyseerden is

op geen enkele manier gegendermainstreamed.6 Daar

tegenover staat evenwel dat 26 procent van het ge-

analyseerde budget wel effectief gegendermain-

streamed is door middel van het gebruik van gender

indicatoren. Gender indicatoren zijn van cruciaal

belang in het gender mainstreaming-proces. Bij een

ontwikkelingsproject stelt men immers steeds doel-

stellingen voorop gecombineerd met evaluatie en

meetinstrumenten die meten of de doelstelling be-

haald wordt. Als men gender wil mainstreamen in de

praktijk, moet gender ook in de meetindicatoren

aanwezig zijn. Dit kan ofwel door de klassieke indica-

toren op te splitsen volgens gender (bijvoorbeeld een

indicator die deelname aan een educatieprogramma

meet opsplitsen in percentage vrouwelijke en

mannelijke deelnemers) ofwel door specifieke

indicatoren rond gendergelijkheid te ontwerpen

(bijvoorbeeld aantal cases van gendergerelateerd

geweld met juridische bijstand). Ongeveer 33

procent van het budget bevindt zich in een

tussenzone  gaande van nietszeggende standaard

verwijzingen naar gender in de budgettaire sectoren

tot meer gedetailleerde uitleg over welke acties

zullen worden ondernomen om gendergelijkheid te

mainstreamen, zonder dat gender daarom in de

bestaande meetinstrumenten wordt opgenomen. Uit

hetzelfde onderzoek bleek bovendien dat gender niet

in alle sectoren zo goed gemainstreamed wordt.

Gender bleek vooral goed gemainstreamed in

onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg (met

name via seksuele en reproductieve gezondheid en

het bestrijden van HIV/AIDS). De bedoeling van

gender mainstreaming is echter om de aandacht voor

gender niet te beperken tot de klassieke

gendergelijkheidsthema’s, maar om een gender-

perspectief te integreren in alle beleidsdomeinen. In

minder typische sectoren zoals landbouw en bosbe-

heer, transport, justitie, besluitvorming is genderge-

lijkheid  op enkele uitzonderingen na  nauwelijks

aanwezig.

Het sterke EU beleidskader rond gendergelijkheid in

ontwikkelingssamenwerking gaat dus niet altijd hand

in hand met een even sterke implementatie. Veel

hangt af van de motivatie en expertise van de ver-

antwoordelijke ambtenaren in de delegatie van de

Europese Commissie in het land in kwestie, alsook

van de inzet van de nationale overheden van de

partnerlanden. De genderdimensie in EU ontwikke-

lingshulp is qua implementatie en kwaliteit dan ook

erg gevarieerd en verschilt van ontwikkelingsland tot

ontwikkelingsland. Bovendien is de bestaande imple-

mentatiekloof ook deels te wijten aan de complexi-

teit van gender mainstreaming. Gender mainstreaming is

een breed opgevat proces dat een lange termijn ver-

andering wil teweeg brengen, zowel op niveau van de

maatschappij, als in de hoofden van de beleidsacto-

ren. Dit is ook precies de moeilijkheid van gender

mainstreaming: doordat gender in elk domein aanwe-

zig zou moeten zijn, lijkt het alsof hier geen extra

investering of extra mensen voor nodig zijn. De ‘han-

delsmensen’ moeten er maar rekening mee houden,

net als de ‘onderwijsmensen’ of de ‘gezondheidsmen-

sen’. En zo eindigt gender overal maar nergens, want

niemand voelt zich ultiem nog verantwoordelijk. Zo

wordt gender een verplicht zinnetje bij elk beleid

zonder daadwerkelijke inhoud. Naast de complexiteit

van gender mainstreaming zijn er echter nog twee

overkoepelende factoren die implementatie bemoei-

lijken: een ongunstig geopolitiek klimaat en een ge-

brek aan politieke wil bij de leiders van de EU om de

wereldwijde ongelijkheid tussen vrouwen en mannen

aan te pakken.

De wereld heeft andere prioriteiten

Een eerste belangrijke factor is het geopolitieke kli-

maat. Sinds de aanslagen op de WTC torens op 11
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september 2001 focust de wereldpolitiek terug meer

op veiligheid en boeten issues zoals het promoten

van gendergelijkheid aan belang in. Het politieke

klimaat om vrouwenrechten te promoten is vandaag

minder gunstig vergeleken met de jaren ’90 ten tijde

van de Wereldvrouwenconferentie in Peking. In deze

verharde geopolitieke sfeer waar landen veel meer

dan voorheen focussen op interne en externe veilig-

heid, op migratie en op handel wordt het streven

naar de gelijkheid tussen mannen en vrouwen min-

der belangrijk of wordt het ingezet als strategisch

doel om andere doelstellingen te bereiken (bijvoor-

beeld arbeidsparticipatiegraad van vrouwen verhogen

om economie aan te zwengelen). In dit geopolitieke

klimaat is het moeilijker voor de EU om een sterke

internationale rol op te nemen in het promoten van

gendergelijkheid in de wereld. We zien bijvoorbeeld

dat veiligheidsgerelateerde onderwerpen zoals terro-

rismebestrijding of het indammen van migratie bin-

nensluipen in het ontwikkelingsbeleid van de Euro-

pese Commissie.

De globale financiële en economische crisis maakt

het promoten van gendergelijkheid er evenmin ge-

makkelijker op. Een financiële en economische crisis

in het Westen zorgt voor andere politieke prioritei-

ten en voor minder solidariteit met het Zuiden. In

het beleid, maar ook bij de consument. Men ziet bij-

voorbeeld dat in verschillende Europese landen de

verkoop van Fair Trade producten daalt door de cri-

sis (België blijft hier voorlopig een uitzondering op).

Sommigen vrezen dat deze trend zich zal doorzetten

op het politieke niveau en dat ontwikkelingsdoelstel-

lingen aan belang zullen inboeten ten gevolge van de

economische crisis. Het UN Trust Fund in Support of

Actions to Eliminate Violence against Women dat fond-

sen werft bij onder andere overheden en de private

sector meldt bijvoorbeeld op haar website dat het dit

jaar nog niet de helft van de fondsen heeft kunnen

verzamelen vergeleken met vorig jaar. Vrouwenorga-

nisaties uit Noord en Zuid vrezen dus dat vrouwen

grotendeels de prijs voor de crisis zullen moeten

betalen. Bijvoorbeeld door het terugschroeven van

gezondheidszorg waardoor zorg voor familieleden

naar de private sfeer wordt getransporteerd. Of door

een hardere houding van de EU in handelsrelaties

met het Zuiden, waardoor lokale markten in elkaar

zullen zakken en kleine handeltjes, vaak geleid door

vrouwen, over kop zullen gaan.

De politieke wil ontbreekt

Daarnaast is er een gebrek aan politieke wil. En hier

zit eigenlijk het grootste probleem. Er is om te begin-

nen weinig genderexpertise in de diensten van de

Europese Commissie die zich bezighouden met

buitenlands- en ontwikkelingsbeleid. Vaak is er nie-

mand aangeduid die verantwoordelijk is voor het

genderdossier en het toezien op gender mainstreaming

in het beleid. Wanneer er wel een ambtenaar deze

verantwoordelijkheid kreeg, is dit zelden een full

time job en heeft die ambtenaar verschillende be-

leidsdomeinen onder de vleugels. Bovendien gaat het

vaak om de lagere echelons van het EU ambtenaren-

apparaat die niet over veel beslissingsmacht beschik-

ken. Daardoor kan de ambtenaar bevoegd voor gen-

dergelijkheid vaak weinig realiseren omdat elk voor-

stel eerst door de hiërarchische molen moet. Op

hoog niveau is er echter niemand expliciet verant-

woordelijk voor de implementatie van de gender-

dimensie in het extern beleid en daarenboven is er

ook weinig coördinatie tussen de verschillende exter-

ne diensten als het gaat over het promoten van gen-

dergelijkheid. Dit zorgt voor een weinig coherent be-

leid en soms werken diensten elkaar zelfs tegen. Een

goedbedoeld programma van Directoraat-Generaal

(DG) Ontwikkeling dat landbouwopleidingen voor-

ziet voor vrouwen zodat zij een handeltje kunnen

opstarten, zorgt niet voor meer vrouwelijke onderne-

mers in het Zuiden als op hetzelfde moment DG

Externe Handel net subsidies uitreikt voor de export

van EU landbouwproducten naar het Zuiden, waar-

door lokale markten daar ineenzakken. Een gecoör-

dineerd genderbeleid in de verschillende externe

diensten van de Europese Commissie is dus hoogst-

noodzakelijk zodat de gelijkheid van mannen en

vrouwen effectief bewerkstelligd wordt in de wereld.

Ondervertegenwoordiging

van vrouwen op topposities

Het gebrek aan politieke wil voor gendergelijkheid is

eveneens zichtbaar in de ongelijke samenstelling van

de top in de Commissie. Vrouwen zijn zwaar onder-

vertegenwoordigd in hoge functies. Van de 336 top-

ambtenaren in de Europese Commissie, zijn er

slechts 55 vrouwen. In percentage is dit een magere

16,4 procent vrouwen (zie figuur).

Wanneer we echter de opdeling maken tussen de

diensten van de Commissie die zich met buitenlands

beleid bezig houden (DG’s extern beleid) en de DG’s

die zich met interne aangelegenheden van de EU

bezig houden (DG’s intern beleid), zien we dat de

situatie in de DG’s die zich met buitenlands beleid

bezig houden nog een heel stuk beroerder is. In de

DG’s voor extern beleid (ontwikkeling, handel, ex-

terne relaties, uitbreiding, humanitaire hulp) is
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92,7 % van de topmanagers een man en worden

slechts 7,3 % van de belangrijkste posities door vrou-

wen ingenomen. Dit betekent 5 vrouwelijke topma-

nagers tegenover 63 mannelijke topmanagers. Vrou-

wen zijn dus op topniveau nauwelijks vertegenwoor-

digd in de externe diensten van de Commissie.

TABEL Gendergelijkheid in het top management

van de Europese Commissie  vergelijking

tussen DG’s Intern en Extern Beleid

V M V + M % V

DG’s Intern Beleid 50 218 268 18,66%

DG’s Extern Beleid 5 63 68 7,35%

Totaal Europese

Commissie

55 281 336 16,4%

Bron: Kallas 2007
7

Uiteraard leiden meer vrouwen in topposities bij de

externe DG’s van de Commissie niet automatisch tot

het beter promoten van de gelijkheid tussen mannen

en vrouwen in het buitenlands en ontwikkelingsbe-

leid van de EU, maar de uiteindelijke verantwoorde-

lijkheid om gender in EU ontwikkelingssamenwer-

king te mainstreamen ligt wel bij het hogere manage-

ment. En de politieke wil om gender te main-

streamen in de interne keuken geeft een indicatie

van hoe gemotiveerd de politieke top is om gender-

gelijkheid te promoten in haar buitenlands beleid.

Bovendien, als de EU gendergelijkheid in de wereld

wil promoten is het uiterst belangrijk dat zij zelf als

uitmuntend voorbeeld kan dienen voor de rest van

de wereld. Dat zij met andere woorden haar eigen

norm, die zij naar ontwikkelingslanden wil transpo-

neren, naleeft. Bovenstaande cijfers illustreren dat

dit momenteel niet het geval is.

Lichtpuntjes

Recent zagen we echter dat verschillende vrouwen

op EU topniveau aan de alarmbel trokken. Commis-

saris voor buitenlandse betrekkingen Benita Ferrero-

Waldner en Commissaris voor institutionele betrek-

kingen en communicatie Margot Wallström stelden

het glazen plafond in de EU aan de kaak en bena-

drukten dat de EU meer moeite moet doen om vrou-

wen in topposities te krijgen. Kathalijne Buitenweg 

ondertussen oud-europarlementariër  zette een

campagne in gang om er voor te zorgen dat de EU

een hoge diplomaat voor vrouwenrechten in de we-

reld aanstelt die ervoor zorgt dat vrouwenrechten

effectief in het beleid van de EU worden opgenomen.

De Europese Commissarissen voor handel, buiten-

lands beleid en ontwikkelingssamenwerking nemen

immers vaak beslissingen die niet op elkaar afge-

stemd zijn wat betreft hun invloed op vrouwenrech-

ten. De aanstelling van een EU gezant voor de Vrou-

wenrechten kan hierin verandering brengen. Deze

gezant kan erover waken dat er bij belangrijke be-

leidsbeslissingen stelselmatig rekening gehouden

wordt met de uitwerking ervan op de positie van

vrouwen. Waar vrouwenrechten ernstig geschonden

worden, kan een EU gezant voor vrouwenrechten de

stem verheffen om onrecht te doen stoppen. Ook

kan een EU gezant druk uitoefenen op regeringen

om de VN Millenniumdoelen na te komen. Door

een gezant voor de Vrouwenrechten aan te stellen

maakt de EU duidelijk dat de strijd voor vrouwen-

rechten een prioriteit is en wordt de verantwoorde-

lijkheid op hoog niveau gelegd. Inmiddels zijn de eer-

ste stappen op weg naar de komst van een dergelijke

topdiplomaat gezet. Het Europees Parlement nam

een rapport aan waarin zij om een gezant voor de

Vrouwenrechten vraagt. Nu moeten de lidstaten nog

overtuigd worden. Het is duidelijk dat hier en daar

dus politieke krachten aan het werk zijn die dit ge-

brek aan politiek wil voor het promoten van gender-

gelijkheid willen kenteren.

Daarnaast is er ook een erg actieve civiele maat-

schappij rond de Europese instellingen aan het werk

die ervoor pleit dat Europa’s buitenlands en ontwik-

kelingsbeleid de gendergelijkheid ten goede komt.

Deze groep van NGO’s en genderactivisten zijn in

het verleden erg belangrijk geweest om de EU aan te

zetten tot een beleid omtrent vrouwenrechten en

gendergelijkheid. Ook al is de implementatie van dit

beleid soms zwak, het bestaan van formele normen

betekent al heel wat. Het bestaan van een stevig in-

ternationaal en EU kader voor gendergelijkheid in de

wereld is cruciaal omdat genderactivisten en NGO’s

zich hier in hun lobbywerk op kunnen baseren om

implementatie af te dwingen. Zij moeten echter blij-

ven inspanningen doen om gendergelijkheid op de

internationale agenda te houden en om effectieve

implementatie af te dwingen.8 De ‘verharde’ geopoli-

tieke sfeer die focust op veiligheid, migratie en han-

del gepaard met een financiële en economische crisis

die de Noord-Zuid solidariteit bedreigt, zal hun lob-

bywerk er natuurlijk niet gemakkelijker op maken.

Het zal er voor NGO’s en genderactivisten op aan

komen strategische bondgenoten te zoeken en zich

aan te sluiten bij sterke politieke figuren om ervoor

te zorgen dat gendergelijkheid hoog op Europa’s prio-

riteitenlijstje blijft staan en dat gender mainstreaming

ook effectief in de praktijk gebracht wordt.
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Noten

1 Petra Debusscher is als onderzoeker verbonden aan het Cen-

trum voor EU studies van de Universiteit Gent. Haar docto-

raatsonderzoek spitst zich toe op gendergelijkheid in EU ont-

wikkelingssamenwerking.

2 Zie Progress of the World’s Women 2008/2009 op

http://www.unifem.org/progress/2008.

3 In 1957 ondertekenden zes regeringen het Verdrag van

Rome, dat de basis was voor het oprichten van de EEG en

later de EU. Artikel 119 (tegenwoordig Artikel 141 EG) stel-

de dat vrouwen en mannen recht hadden op gelijk loon voor

gelijk werk. Dat was opmerkelijk omdat vrouwen dit recht op

nationaal niveau vaak nog niet hadden. Het verdragsartikel

over gelijk loon uit 1957 is inmiddels de basis geworden voor

elf richtlijnen (bindende Europese regels die de lidstaten

moeten omzetten in nationale wetgeving) op het gebied van

gelijke rechten en gelijke kansen op de arbeidsmarkt, toegang

tot sociale zekerheid, bescherming bij zwangerschap en be-

valling, omkering bewijslast, ouderschapsverlof en gelijke

toegang tot goederen en diensten.

4 In 2000 verbonden 189 lidstaten van de Verenigde Naties

zich ertoe om tegen 2015 de grootste wereldproblemen aan te

pakken. Het resultaat was acht Millenniumdoelen. Doelstel-

ling één wil een halvering van het aantal mensen in extreme

armoede en van het aantal mensen met honger, doelstelling

twee wil dat elk kind de basisschool voltooit, doelstelling drie

wil genderongelijkheid aanpakken, doelstelling vier wil de

kindsterfte met twee derden verminderen, doelstelling vijf wil

de sterfte op het kraambed met drie kwart terugdringen,

doelstelling zes wil de verspreiding van hiv/aids, malaria en

tbc een halt toeroepen en doelstelling zeven wil een globaal

partnerschap waar betere financiële hulp aan ontwikkelings-

landen centraal staat.

5 Voor een analyse van de verschuiving van ‘Women in Devel-

opment’ naar ‘Gender in Development’ zie C. MOSER,

Gender Planning and Development: Theory, Practice and Trai-

ning, New York , Routledge, 1993.

6 Analyse van 64 Country Strategy Papers (CSP’s) en 58 Na-

tional Indicative Programmes (NIP’s) 2007-2013. CSP’s en

NIP’s zijn gedetailleerde contracten van ontwikklingsamen-

werking die de Europese Commissie sluit met elk land afzon-

derlijk voor een bepaalde periode.

7 Zie ook S. KALLAS, Memorandum to the Commission on the

targets for the recruitment and appointment of women to manage-

ment and other AD posts in the Commission for the year 2007,

SEC (2007) 507/4-5, 2007.

8 Zie ook P. DEBUSSCHER & J. TRUE, “Lobbying the EU For

Gender-Equal Development”, in J. ORBIE & L. TORTELL, The

European Union and the Social Dimension of Globalization, Lon-

don, Routledge, 2008.

O

Internationale kapitaalstromen:

controleren of liberaliseren?
door Lode BERLAGE & Danny CASSIMON 

1

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben

de internationale financiële stromen  leningen, bui-

tenlandse directe investeringen en aandelen in bui-

tenlandse ondernemingen  een hoge vlucht geno-

men. De sterke groei van de kapitaalstromen kwam

er nadat het Bretton Woods-systeem van vaste wis-

selkoersen dat na Wereldoorlog II was ingevoerd,

opgegeven was. Ze gebeurde tegen een achtergrond

van toenemend vertrouwen in de werking van mark-

ten en wantrouwen tegenover overheidstussenkom-

sten. In die sfeer werden markten van goederen en

diensten, maar ook financiële markten, gederegu-

leerd of geliberaliseerd, binnenlandse zowel als bui-

tenlandse. De hoge-inkomenslanden begonnen daar-

mee in de jaren zeventig van vorige eeuw. Een aantal

ontwikkelingslanden volgde met enkele jaren vertra-

ging.

De tendens tot groeiende liberalisering van de kapi-

taalstromen kreeg een forse knauw met de Oost-

Aziatische crisis van 1997-98. Paradoxaal overwoog

juist in die periode het IMF om de liberalisering van

de kapitaalrekening als een doelstelling op te nemen

in zijn statuten. Het voorstel kwam zelfs ter sprake

op zijn algemene vergadering in Hongkong in 1998.

Een aantal economen spraken zich in die periode

duidelijk uit tegen een liberalisering, onder meer

Jagdish Bhagwati (1998), bekend om zijn verdediging

van vrijhandel, Dani Rodrik (1998) en Jo Stiglitz

(2000). Het IMF liet de plannen om vrij kapitaalver-

keer op te nemen in zijn statuten in alle stilte vallen.

Maar toen de Oost-Aziatische crisis en het besmet-

tingsgevaar geweken waren, zetten de internationale

kapitaalstromen hun opmars verder. De recente zo-

genaamde subprime-crisis heeft het vertrouwen in de

werking van financiële markten grondig geschokt. Ze

heeft ook een weerslag op de idee van vrij kapi-

taalverkeer tussen landen: pro’s en contra’s van be-


