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MO-journalist John Vandaele publiceerde
de laatste jaren twee opmerkelĳke boeken. Beide zĳn in zekere zin complementair en worden hier dan ook samen besproken. De twee boeken zĳn aanraders
voor mensen die op een overzichtelĳke
manier willen te weten komen hoe het
mondiale beheer in elkaar zit en welke
transnationale sociaal-economische uitdagingen zich vandaag stellen. Vandaele
schrĳ" zoals gewoonlĳk heel vlot. Hĳ
kan complexe inhouden op een toegankelĳke manier overbrengen zonder aan
degelĳkheid in te boeten. Daarbĳ dringt
hĳ steevast door tot de essentie van de
zaak, zĳnde de belangrĳke maatschappelĳke vragen die kritische burgers zich
normaliter stellen wanneer het gaat over
mondialisering en mondiaal beheer.
Het recht van de rĳkste is een vrĳ grondige
studie over het mondiale beheer aan de
hand van vĳf instellingen/regimes: de
Wereldhandelsorganisatie (WTO), de
Internationale Arbeidsorganisatie (ILO),
het Internationaal Muntfonds (IMF), het
internationale milieubeleid en de Verenigde Naties (VN). Op een boeiende manier worden telkens de krachtlĳnen van
het beleid en de werking van de instellingen besproken. De auteur gaat in de
eerste plaats op zoek naar het democratische karakter van de instellingen. Daarbĳ
wordt onder meer gekeken naar hun respectieve macht, de interne machtsverhoudingen (en vooral welke plaats de arme
landen innemen), het besluitvormingsproces, de transparantie en de mate van
democratische controle vanuit parlement
(vooral vanuit Belgisch perspectief) en civiele samenleving. Op een overtuigende

manier en aan de hand van soms onthutsende illustraties toont de auteur aan
dat de sterkste instellingen en regimes
(WTO en IMF) het minst democratisch
functioneren maar wel de grootste impact hebben. De voorbĳe decennia hee"
de internationale politiek zwaar ingezet
op marktbevordering, maar de marktcorrectie (o.a. VN, ILO, milieubeleid) bleef
onderontwikkeld. Sociale en ecologische
normen zĳn in de praktĳk nauwelĳks afdwingbaar. Vandaele analyseert ook de
enorme versnippering in het internationale milieubeleid, dat gekenmerkt wordt
door talrĳke zwakke verdragen met telkens eigen secretariaten verspreid over
de hele wereld – een groot verschil met
de WTO die talloze multilaterale afspraken over vrĳhandel en andere rechten
voor bedrĳven bundelt en met een eigen
mechanisme voor geschillenbeslechting
waardoor het economische sancties kan
afdwingen.
Interessant aan het boek is ook dat Vandaele heel wat bezoeken hee" gebracht
aan internationale instellingen en andere
betrokken actoren en met tientallen interessante mensen hee" gesproken. Op die
manier komen feiten en relevante sfeerbeelden naar boven die je in de academische literatuur zelden of nooit te lezen
krĳgt. Het omvangrĳke, grondige en kritische studiewerk kan alleen onze appreciatie wegdragen. Ook wie enigszins vertrouwd is met internationale politiek zal
met dit boek heel wat bĳleren, en zĳn of
haar denken gestimuleerd zien. Het recht
van de rĳkste is één van de beste boeken
over mondiaal beheer die in het Nederlandse taalgebied ooit zĳn verschenen,
en hee" aan actualiteitswaarde sedert de
verschĳningsdatum (2005) amper ingeboet. In het volgende boek zĳn overigens
enkele aanpassingen opgenomen.
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Mondiaal beheer in neoliberale
tĳden

De stille dood van het neoliberalisme bespreekt de betekenis van het neoliberalisme in de huidige wereld. Het neoliberalisme is de doctrine die zweert bĳ
liberalisering, deregulering en privati-
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sering en in de jaren 1980 en ’90 zeer invloedrĳk was. Door het opengooien van
economische grenzen was het neoliberalisme ook één van de belangrĳkste motoren achter de versnelling van de mondialisering. Een eerste centrale stelling in
het boek is dat de neoliberale mondialisering de sociaal-economische zekerheid
van steeds meer mensen in het Westen
en elders ondergraa" en de sociale ongelĳkheid doet toenemen. Dit fenomeen,
dat zich uit via groeiend protectionisme
in de VS, uiterst rechts en uiterst links
stemgedrag in Europa of de verlinksing
van Latĳns-Amerika, brengt op den duur
de mondialisering als zodanig in het gedrang. John Vandaele presenteert onder
andere interessant cĳfermateriaal over
de ongelĳke evolutie van inkomsten uit
arbeid en kapitaal, inkomensongelĳkheid, ongelĳkheid inzake wonen, alsook
de armoede in België. Hĳ toont ook aan
dat deze fenomenen deels met mondialisering samenhangen.
Een tweede centrale stelling, die omstandig wordt geïllustreerd, is dat in allerhande belangrĳke nationale en internationale beleidskringen het besef groeit
dat het neoliberalisme te ver is doorgeschoten. Op het terrein is in het Westen
het neoliberale beleid nog duidelĳk aanwezig, maar in de geesten hee" het afgedaan. Ook de neoliberale bolwerken IMF
en Wereldbank leggen vandaag meer de
nadruk op een goed functionerende staat,
een rechtvaardige en eﬃciënte belastingheﬃng en sociale bescherming. Sociale
cohesie is ook in China een prioriteit geworden, anders worden de sociale spanningen te groot en komt het regime in
gevaar. De slinger is aan het terugkomen,
maar het is nog niet zo duidelĳk hoe dit
concreet gemaakt zal worden. Vandaele
breekt in deze context een lans voor ‘neosocialisme’, een interventionistisch en
democratisch beleid dat de pluspunten
van de vrĳe markt alle kansen gee", maar
met een overheid die veel meer stuurt en
herverdeelt dan vandaag het geval is.
Essentieel is dat de economie voortaan

rekening houdt met de ecologische of
biofysische grenzen van de Aarde, een
dimensie waar klassieke economen – met
alle respect, maar het is zo –, in tegenstelling tot de ‘ecologische economen’, zelden over nadenken.
De derde stelling luidt dat de geopolitieke machtsverhoudingen ingrĳpend aan
het veranderen zĳn. Instellingen zoals
de VN-Veiligheidsraad, de G8, het IMF
en de Wereldbank worden intern nog
steeds door het Westen gedomineerd,
maar de machtige landen van het Zuiden
gaan meer en meer hun eigen weg. Arme
landen krĳgen ondertussen leningen
en hulp uit niet-Westerse landen zoals
China, Venezuela of de Golfstaten, waarbĳ minder strenge voorwaarden gelden
inzake marktwerking, mensenrechten,
milieu of goed bestuur als bĳ sommige
Westerse donoren en de Wereldbank. In
de concrete wereld hee" de emancipatie
van het Zuiden zodoende ook bepaalde
schaduwzĳden. Mocht de Wereldbank
de zuiderse landen een grotere stem geven en minder dogmatisch uit de hoek
komen, kan de invloed van de Wereldbank, per slot van rekening een universele instelling, weer vergroten. Met andere woorden, de mondiale instellingen
zullen ofwel democratischer, ofwel irrelevant worden.
Ook wie de internationale politiek en
het mondialiseringsdebat goed volgt, zal
met dit werk geregeld iets nieuws opsteken. Het verscherpt ook je inzichten en
het helpt om de discussie overzichtelĳk
te houden. In tegenstelling tot heel wat
academici en andere zogeheten experten
stelt Vandaele indringende vragen over
levensbelangrĳke kwesties aangaande de
toekomst van onze welvaarstaat en onze
planeet, die je alleen maar kunt va$en
als je ze in een ruime context wil plaatsen én als je even wil loskomen van hegemonische of mainstream benaderingen
(wat gezagsgetrouwe of conformistische
‘intellectuelen’ zelden of nooit doen).
Ondanks zĳn kritische ingesteldheid
blĳ" Vandaele een ona%ankelĳke jour-
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ren, waardoor John Vandaele zeker ook
een plaats verdiende in de Knack-Top 20
van Vlaanderens grootste intellectuelen!

Globalisering door een juridische
bril

snel verouderd zal zĳn.
In het eerste hoofdstuk onderzoekt Ryngaert het andersglobalistische streven
naar een meer dwingend, internationaal
kader om multinationals te reguleren.
Welke regulering bestaat er op dit moment en hoe kan die verbeterd worden?
Op het vlak van arbeid bestaan er internationale arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO),
maar die kennen verschillende problemen zoals een weinig speciﬁeke inhoud,
zĳn weinig vergaand en niet alle staten
hebben ze aanvaard (p.38). De moeilĳke
vraag daarenboven is hoe men ervoor
kan zorgen dat dergelĳke normen worden nageleefd. Meestal wordt er verwezen naar de controlerende functie van
overheden, maar de laatste jaren stelt
men zich ook de vraag of multinationals
niet rechtstreeks kunnen worden aangesproken voor schendingen van internationaal recht. Dergelĳke visie is revolutionair omdat internationaal recht een
interstatelĳk recht is waarbĳ alleen staten
plichten hebben en ondernemingen alleen verantwoording moeten aﬂeggen
aan nationale staten. In 2003 stelde de
VN-Subcomissie Mensenrechten dat de
primaire verantwoordelĳkheid voor de
naleving van mensenrechten bĳ de staten
ligt, maar dat daarnaast ondernemingen ook verantwoordelĳkheden hebben
binnen hun eigen invloedssfeer. Op die
manier wordt het probleem van falende
overheden ondervangen: als de overheid
niet functioneert dan hebben ondernemingen de verantwoordelĳkheid om zelf
de naleving van mensenrechten te waarborgen. Dat laatste element stoo$e echter
op felle kritiek omdat ondernemingen
niet uitgebouwd en democratisch ge-

Cedric Ryngaert, Anders globaliseren. Mensenrechten, milieu en internationale handel,
Leuven: Acco, 2007, 168 p .
Anders globaliseren van Cedric Ryngaert is
het vierde boek uit de reeks WereldVisie
(Acco). Het belang van een geïnstitutionaliseerde samenwerking in een geglobaliseerde wereld vormt de rode draad van
de reeks en daarbĳ wordt er vooral aandacht besteed aan de activiteiten van de
Verenigde Naties. De titel Anders globaliseren suggereert misschien een boek vol
radicale andersglobalistische voorstellen
voor een nieuwe politieke en economische wereldorde, maar dergelĳke voorstellen komen niet aan bod. De auteur
wil wel in discussie treden met andersglobalistische auteurs en gaat daarom
in op twee centrale andersglobalistische
thema’s, namelĳk de maatschappelĳke
verantwoordelĳkheid van multinationals
in ontwikkelingslanden (hoofdstuk 1) en
de vrĳmaking van de wereldhandel versus milieuproblemen (hoofdstuk 2). Die
twee thema’s worden benaderd vanuit
een juridische invalshoek en meer speciﬁek die van het internationale recht.
Beslissingen van juridische instanties
(rechtbanken, panels, geschillencommissies) nemen daarbĳ een belangrĳke plaats
in. Een dergelĳke juridische invalshoek
vertrekt van bestaande instituties en kĳkt
hoever men die bestaande instituties kan
‘rekken’ om bepaalde waarden te realiseren. Een dergelĳke benadering is in hoge
mate bekommerd om haalbaarheid en focust uitdrukkelĳk op de huidige situatie
– waardoor de informatie in het boek ook
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nalist-onderzoeker die geen enkel tegendiscours kritiekloos omarmt en nooit in
slogantaal of pamﬂetstĳl vervalt. Daarom
is dit erg vlot lezende boek een waardevolle bĳdrage tot het debat in Vlaande-
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