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SAMENVATTING 
 

Regelgeving zonder natuur aan ‘het einde van de geschiedenis’: 

Discourseanalyses van duurzaamheids-partnerschappen  

Dit proefschrift gaat over de introductie van duurzaamheids-partnerschappen 

(sustainability partnerships) als onderdeel van wereldwijde regelgeving en 

bestuur op het gebied van milieuvraagstukken (global environmental 

governance). Nadat transnationale partnerschappen als legitieme 

bestuursvorm werden geaccepteerd door de Verenigde Naties (VN) in 2002 is 

er een algemene trend ontstaan en zijn er honderden partnerschappen 

opgezet. Er zijn steeds meer voorbeelden van publiek-private samenwerking 

en deze raken ieder onderwerp op de agenda voor milieubeleid. Terwijl 

partnerschappen in deze mimetische zin erg succesvol zijn, zegt dit succes 

echter maar weinig over de wenselijkheid van partnerschappen als een 

bestuursvorm die gaat over de interactie van mensen met de ecosystemen van 

de aarde.  

De aanname dat transnationale partnerschappen een positieve bijdrage 

kunnen leveren aan de instituties en het bestuur van de VN dateren uit het 

einde van de Koude Oorlog. Tijdens de VN-top over duurzame ontwikkeling, 

gehouden in Johannesburg in 2002, werden duurzaamheids-partnerschappen 

formeel onderdeel van het verdrag en werd er een transnationaal regime 

opgezet onder de VN commissie voor duurzame ontwikkeling (Commission 

on Sustainable Development, CSD). In die periode nam de populariteit van 

wereldwijde regulering sterk af en werden milieuvraagstukken niet langer 

gezien als een voor de hand liggend terrein van samenwerking tussen 

antagonistische politieke systemen. 

Het beginpunt van dit proefschrift is daarom een analyse van de oorsprong en 

de vorming van het regime voor partnerschappen. Dit proces speelt zich af 

tegen de achtergrond van een toenemende betrokkenheid van nieuwe actoren 

bij de besluitvorming, zoals het bedrijfsleven en de industrie.  Het flexibele 

organisatiemodel van partnerschappen, met nadruk op de weder-zijdse 

voordelen voor de betrokken partijen, werd gezien als middel om het falen 

van bestaande regimes tegen te gaan. Enerzijds werden bestaande 
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wereldwijde milieuverdragen werden veelal niet uitgevoerd; anderzijds waren 

er verschillende discursieve vormen van invloed die werden uitgeoefend op de 

implementatie van het regime voor partnerschappen. Deze zijn van groot 

belang wat betreft de mogelijkheden voor participatie binnen de VN en in 

relatie tot andere bestuursvormen en regelgeving. 

Partnerschappen brengen vele tegenstrijdigheden bijeen. Ze  normaliseren 

en/of legitimeren bepaalde betekenissen (in plaats van andere) op een wijze 

die bijdraagt aan het transformeren van milieuvraagstukken en de daar 

bijbehorende bestuursvormen. Partnerschappen weerspiegelen daarom 

belangrijke verschuivingen binnen het bestuur en regelgeving op het gebied 

van milieuvraagstukken op wereldwijd niveau en moeten daarom gezien 

worden als een politieke stellingname. Er zijn verschillende wijzen waarop 

partnerschappen beschreven worden; dit betekent dat theoretische filters en 

bijbehorende verbeelding (fantasmatic filters) gezamenlijk het empirisch 

object vormgeven.  

De verspreiding van duurzaamheids-partnerschappen kan, zo gezien, worden 

beschreven als een gebeurtenis die plaatsvindt in het tijdperk 'na de natuur' 

en aan 'het einde van de geschiedenis'. Deze bekende beschrijvingen, 

genoemd in de titel van het proefschrift, verwijzen  naar een periode waarin 

het steeds moeizamer wordt om het concept 'natuur' te begrijpen en te 

vertegenwoordigen op het transnationale niveau. Tevens dienen ze ertoe het 

bekende verhaal over liberale democratie als de winnende ideologie na de 

Koude Oorlog overeind te houden. 

Benadering 

Partnerschappen functioneren niet hetzelfde op de verschillende niveaus van 

regelgeving en bestuur. Met name is het van belang dat op lokale en regionale 

bestuursniveaus er een hiërarchie bestaat terwijl partnerschappen op 

transnationaal niveau een regime vormen zonder zo'n hogere autoriteit 

waartoe men zich kan richten in het geval van ongewenste gevolgen of het 

falen van beleid. Terwijl transnationale partnerschappen aanvankelijk in 

werking werden gesteld op basis van een dergelijke aanname (als de 

belangrijkste implementatie mechanismes voor duurzame ontwikkeling, met 

name wat betreft de Millenniumdoelstellingen), zijn de mogelijkheden om de 

besluitvorming te beïnvloeden sterk beperkt. 
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Het succes en het falen van partnerschappen als bestuursvorm wordt niet 

bepaald door uitkomsten of mogelijkheden om problemen op te lossen: 

succes gedefinieerd op deze wijze maakt geen onderscheid tussen het 

institutionaliseren van een betere of slechtere bestuursvorm. Wat houdt een 

wenselijk proces van institutionalisering in? Hoe is het mogelijk om de 

bestaande keuzes te heroverwegen tegen de achtergrond van de andere keuzes 

die er waren (en misschien nog altijd zijn)? 

De introductie en vorming van het partnerschappen regime kwam niet 

zonder strijd tot stand. Verschillende partijen in het VN systeem betwisten en 

verzetten zich tegen de vorming van een dergelijk regime en dit vormt een 

belangrijke bron van informatie voor een politiek wetenschappelijke studie 

over de invoering van partnerschappen. De meningsverschillen weerspiegelen 

een verandering in de verdeling van macht binnen het model van bestuur en 

regelgeving en zijn een indicatie voor de conflicten die ten grondslag liggen 

aan nieuwe politieke spanningen. Sommige kwes-ties die betrekking hebben 

op de vernieuwing van bestuursmechanismes zijn opgelost maar anderen zijn 

onderdeel geworden van een nieuwe gang van zaken met een eigen dynamiek. 

Het begrijpen van deze conflicten kan de structurele beperkingen van 

instituties aantonen en mogelijkerwijs bijdragen aan oplossingen van enkele 

van de onderliggende problemen. 

In dit proefschrift ligt daarom de nadruk op discursieve macht en invloed als 

de grondslag van het ontstaan en de vorming van het regime van 

partnerschappen. Veelal worden falen en succes gedefinieerd door de 

betrokken partijen en hetzelfde geldt voor de wijze van functioneren op de 

verschillende terreinen waar partnerschappen gevormd zijn. Kort gezegd is er 

een geschiedenis van voorbeelden en details voor handen om de uitoefening 

van discursieve macht en invloed aan te tonen. 

Veranderingen op verschillende terreinen weerspiegelen een verschuiving in 

het discours over wereldwijd bestuur en regelgeving. Onderzoek naar deze 

verandering vereist een methode die zich onderscheidt van meer traditionele 

benaderingen door de continuïteit in de analyse te benadrukken. Sociaal 

onderzoek wordt nadrukkelijk opgevat als een cirkelvormige beweging tussen 

bewijs, interpretatie, theoretisering, reflectie en het wederom toe-eigening 

van al deze stappen tegen de achtergrond van de ontologische uitgangspunten 

die aan de basis stonden van de verschillende studies.  
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Om deze redenen is het proefschrift gebaseerd op de volgende stellingen: 

− Partnerschappen kunnen worden opgevat en gebruikt als analytische 

spiegels die verschuivingen kunnen aantonen in het discours over 

wereldwijde regelgeving en bestuur. 

− Door middel van een studie van discursieve invloeden op het begrip 

van partnerschappen is het mogelijk om tot een symbolische ordening 

(symbolic orders) te komen die dient als basis van de analyse en het 

begrip van partnerschappen. 

Het onderzoek is een poging om tot een andere opvatting te komen van de rol 

en mogelijkheden van sociale wetenschap; het benadrukt als urgente 

vraagstelling of deze vorm van bestuur en regelgeving een voorbode is van 

vergelijkbare veranderingen op andere terreinen en niveaus. Vragen over het 

“hoe en waarom” van het succes of falen van partnerschappen, en ook over het 

type dat effectief in het oplossen van milieuvraagstukken, zouden niet vooraf 

moeten gaan aan anderen zoals: 

− Hoe en waarom werden partnerschappen de aangewezen vorm van 

bestuur en regelgeving voor het oplossen van milieuproblemen? 

− Hoe en waarom leidde dit proces tot partnerschappen van een bepaald 

type in plaats van tot anderen? 

− Is het gevolg van partnerschappen dat bepaalde wijzen van redeneren, 

symbolische ordeningen, organisatiemodellen, sectoren, economische 

en politieke regimes, constellaties van actoren worden genormaliseerd 

en gelegitimeerd in plaats van andere?  

− Welke discursieve invloeden worden er uitgeoefend op de kennis over 

en het interpreteren van partnerschappen? In welke mate beïnvloeden 

deze de institutionalisering van partnerschappen? Zijn er spanningen 

tussen de verschillende discursieve invloeden? Als dit zo is, is het 

mogelijk enkele van de paradoxen die onderdeel zijn geworden van het 

regime van partnerschappen te beschrijven door middel van een 

historische studie van discursieve invloeden? Wat voor type 

verandering worden door partnerschappen weerspiegeld wat betreft: 

− wereldwijde politiek en ideologieën? 

− wereldwijde vormen van bestuur en regelgeving? 
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− democratie? 

− Op welke manieren zijn deze veranderingen van belang voor de 

transformatie van bestaande praktijken, machtsstructuren en 

interpretaties van internationale verhoudingen en/of wereldwijde 

vormen van bestuur en regelgeving. 

Overzicht 

Het proefschrift identificeert de belangrijkste vormen van institutional-

isering binnen het regime van partnerschappen, vooral wat betreft de 

manieren waarop partnerschappen een bepaald discours benadrukken (over 

economie, democratie en milieu) in plaats van anderen. Vanuit dit 

gezichtspunt is het niet alleen mogelijk om een kritiek van partnerschappen 

te formuleren maar ook om onderscheid aan te brengen tussen vormen van 

institutionalisering op sociale terreinen en wat betreft milieuvraagstukken.  

De tekst bestaat uit twee delen: het eerste deel (hoofdstuk 1-4) begint met een 

introductie en daarna volgen twee hoofdstukken met methodologische en 

theoretische reflecties en achtergronden van het onderzoek en het 

schrijfproces. De nadruk ligt op de belangrijkste verhaallijnen en op de 

uitgangspunten van het onderzoek. Aanvankelijk is het doel om theoretisch 

te onderzoeken hoe tegenstrijdigheden in het discours over partnerschappen 

zich verhouden en één structuur vormen. Van belang is een theoretisch kader 

dat het mogelijk maakt om de onbedoelde gevolgen van het discours te 

onderzoeken.  

Discours Theorie (Discourse Theory) en een eco-kritische benadering (Eco-

criticism) heeft als doel het formuleren van een methodologie. Vervolgens is 

het laatste hoofdstuk van deel één ook het eerste empirische hoofdstuk. Het 

is gebaseerd op gegevens die verzameld werden voor het Global Sustainability 

Partnerships Database (GSPD) die ontwikkeld wordt voor het PARTNERS 

project van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije 

Universiteit. Dit hoofdstuk introduceert de verschillende discursieve 

invloeden die van belang waren op het moment dat het regime voor 

partnerschappen werd gevormd en is gebaseerd op interviews met 

vertegenwoordigers van belangengroepen en betrokkenen.  

Het tweede deel bestaat uit de analyses en de conclusies. In hoofdstuk 5 tot en 

met 7 worden drie verschillende vormen van discursieve invloed geanalyseerd: 
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de privatisering van bestuur en regelgeving, duurzame ontwikkeling en 

democratische participatie. Deze hoofdstukken gaan over de historische 

ontwikkeling van deze onderwerpen en beschrijven de huidige stand van 

zaken op het gebied van partnerschappen. Ook hebben deze hoofdstukken 

tot doel om de verandering in de 'mythen' en achtergrondverhalen te 

beschrijven die leidden tot een discours met een bepalende invloed op 

regelgeving en bestuur. Eveneens is van belang zijn de verschillende gevallen 

waarin zo'n discours van invloed was op de formatie, verwezenlijking en 

kenmerken van partnerschappen. Het bestuderen van het discours op deze 

wijze zorgt ervoor dat de conclusies niet beperkt blijven tot losstaande 

opmerkingen.  

Kortom, het onderzoek begint met een analyse van de paradoxale 

omstandigheden die kenmerkend zijn voor de onderhandeling en 

verwezenlijking van duurzaamheids-partnerschappen. Daarna begin deel 

twee met een analyse van de privatisering van bestuur, met name wat betreft 

initiatieven met een grote rol voor vrijwillige en op de markt gebaseerde 

oplossingen voor milieuvraagstukken. Hierna volgt een historische studie van 

veranderingen in milieu- en ontwikkelingsdebatten. Partnerschappen als 

onderdeel van het discours over duurzame ont-wikkeling bij de VN zijn in 

hoge mate beïnvloed door verhoudingen op het gebied van milieu en 

ontwikkelingsamenwerking. Tot slot gaat hoofdstuk 7 over de verandering in 

de perceptie van participatie en democratie.  

De conclusies beginnen met empirische, theoretische en methodologische 

observaties gebaseerd op het onderzoek. Het doel is echter om een volgende 

stap te zetten wat betreft partnerschappen als een belofte over wenselijke 

vormen van samenwerking en concurrentie tussen publieke en private 

sectoren. De bijbehorende dilemma’s op het gebied van democratie, 

vertegenwoordiging en participatie op een mondiaal niveau zijn met name 

van belang voor het centrum en de linkerzijde van het politieke spectrum. Het 

proefschrift eindigt met reflecties over de potentie van partnerschappen als 

een oplossing voor antagonismen die kenmerkend zijn voor wereldwijde 

regelgeving en bestuur op het gebied van milieuvraagstukken. 

Conclusies 

De dynamiek van internationale organisaties kan in twee fases onder-

scheiden worden. Tijdens het proces van institutionalisering (discourse 
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institutionalisation) komt het discours vast te staan als institutie als gevolg 

van de repetitie in de praktijk van een bepaalde sociale kwestie. Tijdens de 

onderhandelingen die hier aan voorafgingen waren er echter verschillende 

discursieve invloeden die naast elkaar bestonden en met elkaar con-

curreerden. Door verschillende fragmenten met elkaar te combineren is het 

mogelijk dat de onderliggende logica van een instituut wordt verstevigd. Het 

succes van zo'n combinatie hangt af van de mate waarin, binnen een kort 

periode, een consistent discours gevormd kan worden. 

Dit was niet het geval bij partnerschappen: het potentieel van CSD 

partnerschappen nam af toen het momentum verloren ging in de maanden na 

de WSSD. Ondanks dat er een beperkt aantal gevallen bekend zijn van 

partnerschappen die invloedrijk werden was een zwak regime voor partner-

schappen de einduitkomst van de VN-top over duurzame ontwikkeling. Tot 

nu toe heeft dit regime niets kunnen doen aan de tekortkomingen van 

bestuur en regelgeving en het is eveneens onwaarschijnlijk dat de Millennium 

doelstellingen gerealiseerd gaan worden. Dit betreft de tweede fase van de 

institutionalisering; een institutie kan worden gebaseerd op een consistent 

discours als uit deze mozaïek-achtige structuur een praktijk voortkomt die 

wordt genormaliseerd en geconsolideerd door middel van normen, regels, het 

vormen van doelstellingen enz.  

Tegelijkertijd houdt het proces van institutionalisering ook in dat voor-komen 

wordt dat andere instituten hetzelfde resultaat gaan produceren. Dit is 

bijvoorbeeld mogelijk indien het instituut in staat blijkt om: de complete 

autoriteit naar zich toe te trekken op een bepaald terrein, licenties en 

procedures te produceren, net te doen of de aangeboden diensten en 

producten voorheen niet werden erkent, of door het delegitimeren van 

degenen die zich verzetten tegen de nieuwe  praktijk. Vanuit het gezichts-

punt van Ivan Illich betreft het manipulatieve instituties als radicale mono-

polies worden gecreëerd en als onechte publieke diensten en nieuwe be-

hoeften ontstaan die sociale afhankelijkheid als gevolg hebben (bijvoor-beeld 

door het product of de dienst in steeds grotere mate voor te schrijven als een 

kleinere hoeveelheid niet het gewenste resultaat blijkt te hebben).  

De privatisering van bestuur en regelgeving (private governance) 

Het privatiseren van bestuur en regelgeving veronderstelt dat wereldwijde 

financiële markten in staat zijn het falen van staten te corrigeren. 
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Duurzaamheids-partnerschappen zijn bedoeld als een mechanisme om 

beleid uit te voeren als overheden dat niet meer doen of kunnen en als vorm 

van zelfregulering die in plaats komt van de regulering door de staat. 

Bovendien wordt wetgeving op het gebied van sociale kwesties en 

milieuvraagstukken gelijk gesteld aan financiële bestuursvormen en 

regelgeving. Beiden functioneren in toenemende mate binnen een 

vergelijkbaar kader ondanks dat het toestaan van partnerschappen niet wil 

zeggen dat deze ook de veronderstelde legitimiteit hebben. Wat legaal wordt 

is nog niet legitiem; de vorming van partnerschappen wordt betwist door 

verschillende partijen, de legitimiteit van de uitkomsten (output legitimacy) 

staat ter discussie doordat de resultaten beperkt zijn gebleven en er zijn 

vragen wat betreft de participatie en de verantwoording van partnerschappen 

(input legitimacy).  

Partnerschappen zijn een voorbeeld van de privatisering van bestuur in de zin 

dat een proces in gang is gezet waarin de nadruk ligt op deregulering en het 

verminderen van juridische aansprakelijkheid. Onderhandelingen over 

nieuwe internationale verdragen hebben geen resultaat sinds 2002 terwijl de 

nadruk op nieuwe bestuursvormen, zoals vrijwilligheid en deregulering, een 

toenemende afstand met het juridische kader als gevolg heeft. 

− Het eindresultaat is een verschuiving van publiek recht naar de 

privatisering van bestuur met als centraal probleem een vermindering van 

de rol van publieke en democratisch gecontroleerde wetgeving. 

− Niet alleen is het falen van partnerschappen moeilijk vast te stellen door 

het vrijwillige en ongecontroleerde karakter van deze bestuursvorm; ook 

wordt verantwoordelijkheid zo diffuus dat geen enkele partij 

verantwoordelijk kan worden gehouden. 

− Globalisering en wereldwijde markten vormen de achtergrond van het 

harmoniseren en consolideren van financieel bestuur en andere vormen 

van regelgeving; ooit begon dit met de uitvinding van het partnerschap als 

organisatievorm gebaseerd op beperkte aansprakelijkheid. Terwijl gesteld 

kan worden dat de macht van staten vermindert ten op zichten van 

kapitaal markten, is deze historische achtergrond aan dat het 

internationale systeem van staten in staat is gebleken om met deze situatie 

om te gaan door nieuwe bestuursvormen uit te vinden die 
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overeenstemmen met de dominante visies over globalisering. 

Partnerschappen zijn wat dit betreft een voorbeeld van deze nieuwe 

vormen van legaliteit.  

− De voortdurende fragmentatie en deregulering van bestuur op sociaal 

terrein en wat betreft milieuvraagstukken maakt het mogelijk voor staten 

om een zekere mate van controle uit te oefenen over hun economieën. 

Enerzijds wordt het falen van marken (niet langer door de staat 

gecorrigeerd en veelal gezien als het onafwendbaar gevolg van 

globalisering) omgevormd in het falen van de staat. In dit proces wordt de 

sociale invloed van bedrijven geconsolideerd, zowel als legitieme 

belanghebbende in internationale politiek en als intermediair tussen 

hypermobiel kapitaal en het publieke domein.  

Gezamenlijk duiden deze processen op de wereldwijde privatisering van 

bestuur en regelgeving; hierbij worden bedrijven in toenemende mate 

betrokken bij politieke besluitvorming, bij het opgeven van functies door 

staten en wordt regulering belemmerd dan wel vervangen door vrijwilligheid 

en marktmechanismen.  
 

Duurzame ontwikkeling 

Sociale kwesties en milieuvraagstukken worden sinds 1987 besproken als 

onderdelen van het discours over duurzame ontwikkeling. Duurzame 

ontwikkeling geeft daarmee een nieuwe vorm aan het oudere discours over 

ontwikkeling en modernisatie, met name in de periode na de wereldtop in Rio 

de Janeiro in 2002 (Rio Earth Summit).  
 

Als concept duidt duurzame ontwikkeling op een combinatie van 

economische groei en natuurbescherming. Het suggereert een harmonieuze 

resolutie van de verschillende milieuproblemen als gevolg van economische 

ontwikkeling.  

− Duurzame ontwikkeling heeft veel verschillende betekenissen en verliest 

daarmee aan betekenis wat betreft de eisen van eco-politieke bewegingen. 

Het is succesvol in de zin dat de meeste eco-politieke bewegingen zijn 

gecoöpteerd terwijl andere zijn gemarginaliseerd. De meeste radicalere 

posities op het gebied van milieu hebben zich aangepast aan de nieuwe 

situatie. Professionele milieu-NGOs consumenten campagnes over 
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milieubewustzijn en liberale waarden bepalen veelal het activisme van 

eco-politieke bewegingen. Ecologie kan dan niet langer worden gezien als 

een ontkenning van de logica van het kapitalisme maar duidt op een 

proces van aanpassing aan de waarden van de (economische) 

ontwikkelingsdoctrine. 

− Het managen van het milieu is in toenemende mate gestandaardiseerd en 

politieke onderwerpen zijn verandert in sociale kwesties. 

Milieuvraagstukken worden beïnvloed door nieuwe discursieve invloeden, 

zoals vrijwilligheid, expertise en het win-win denken, en zijn daarom in 

toenemende mate ontdaan van elk politiek karakter.  

− Milieubescherming is onderdeel geworden van economische ont-

wikkeling en op internationaal niveau weerspiegelt dit de hegemonie van  

industrialisatie, modernisatie en groei. Het uitoefenen van discursieve 

invloed en macht is herkenbaar op het terrein van ont-wikkelingshulp en 

milieu doelstellingen die van toepassing werden verklaard op landen die 

sterk van elkaar verschillen Bij het ontwerpen en beoordelen van 

ontwikkelingsdoelstellingen is het van groot belang om de nadruk te 

leggen op de mate waarin projecten, fondsen, ins-tituties, technologieën 

en waarden kunnen worden afgewezen en aan-gepast door de 

ontvangende  belanghebbenden en gemeenschappen.   

Democratisering 

De mogelijkheden voor betrokkenheid en participatie waren karakteristiek 

voor de top in Rio, inclusief groeperingen die tot dan toe niet 

vertegenwoordigd werden bij het nemen van besluiten en het maken van 

regels. Maatschappelijke organisaties werden als belangengroepen (major 

groups) uitgenodigd door VN-fora, zoals de CSD. Hierdoor veranderde de 

politieke en radicale kant van hun activiteiten van karakter; de vele en 

veelzijdige eisen die werden gearticuleerd in 1992 werden samengevat als 

duurzame ontwikkeling. Dit betekent dat de mogelijkheden voor participatie, 

contestatie en het uitoefenen van invloed door de nieuwe belangengroepen 

werden beperkt.  

− Tegelijkertijd met het categoriseren van maatschappelijke organisaties als 

belangengroepen (major groups) werden partnerschappen 
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geherdefinieerd in de teksten van de VN. Ondanks de associaties met 

participatie van sociale groeperingen, democratisering en betrokkenheid 

bij besluitvorming, werd de functie van partnerschappen in 2002 beperkt 

tot de status quo. Hierdoor werden eerdere vormen van sociale uitsluiting 

als nog onderdeel van de regels. Op de top in Johannesburg werden 

partnerschappen gedefinieerd als implementatie mechanismen gericht op 

het mobiliseren van steun en samenwerking bij het realiseren van 

duurzame ontwikkeling. De macht van partnerschappen als een middel 

om participatie te genereren werd na de institutionalisering beperkt tot 

implementatie. De meeste milieu-NGOs en ander vertegenwoordigers van 

de nieuwe belangengroepen zien partnerschappen daarom als een vorm 

van coöptatie.  

− De reacties op deze contra-productiviteit zijn zichtbaar in de eis voor 

alternatieve vormen van bestuur en regelgeving en ook in de 

terughoudendheid en weigering van sommige groeperingen om deel te 

nemen aan partnerschappen. De frustratie van belangengroepen binnen 

de VN loopt veelal parallel aan de ervaringen van lokale partijen en sociale 

bewegingen die mee zouden willen praten over nieuwe vormen van 

bestuur en regelgeving. 

− Participatie in (of door middel van) een partnerschap wordt 

gecompliceerd door de nadruk op economische ontwikkeling. Voor een 

groot deel is deze ideologie er in geslaagd de roep om  democratisering en 

participatie te internaliseren en te depolitiseren. Zulke eisen zijn een 

integraal onderdeel geworden van de nadruk op ontwikkeling, groei en 

modernisering zonder dat het democratisch tekort van de belangrijkste 

fora voor wereldwijde regelgeving en bestuur is opgelost.  
 


