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Stellingen
1. Door de positieve rol van religie in ontwikkelingssamenwerking te benadrukken, hebben
Nederlandse initiatieven juist een primair seculiere, instrumentele opvatting van religie
versterkt.
2. Ontstaan door een gelukkige typefout, geeft het begrip ‘sexularism’1 treffend de kern weer
van een specifieke opvatting over seksuele vrijheid en secularisme die ten grondslag ligt
aan de controverses rond de preventie van HIV/AIDS tussen Nederlandse en Oegandese
ontwikkelingsorganisaties.
3. Conflicten over seksualiteit dienen niet louter te worden geduid in termen van
onverenigbaarheid tussen seculier liberale en religieus conservatieve opvattingen, doch
vooral te worden bezien in de context van morele en economische machtsrelaties.
4. Wie in het gesprek over seksualiteit religieus conservatisme wenst te bekritiseren, zal ook
moeten toestaan dat de eigen seculier liberale opvattingen kritisch worden bevraagd.2
5. Christelijke ontwikkelingsorganisaties zouden wellicht effectiever een brug tussen
religieuze en seculiere actoren kunnen slaan indien donoren, waaronder de Nederlandse
overheid, meer ruimte zouden creëren voor andere benaderingen van seksualiteit en
seksuele gezondheid.
6. Over betrokkenheid en distantie
i) In de huid kruipen van ontwikkelingsprofessionals kan de schijn wekken van
belangenverstrengeling, maar de aldus gecreeërde nabijheid is een cruciale stap in het
onderzoeksproces.
ii) Voor valorisatie van wetenschappelijke kennis over ontwikkelingssamenwerking is het
van belang dat de onderzoeker adequaat inzicht heeft in de belangen van
verschillende betrokkenen en in voor hen begrijpelijke en relevante taal over het
onderzoek kan communiceren.
iii) Teneinde voldoende distantie te realiseren is het evenwel noodzakelijk dat een
onderzoeker regelmatig haar toevlucht neemt tot de ivoren toren van de wetenschap.
7. Dat de fictieve persoon Jara Cimerman in 2006 bijna tot de grootste Tsjech werd
verkozen, laat zien dat taal niet alleen beschrijft maar ook construeert.

Zie ook Joan Wallach Scott. ‘Sexularism’, in The fantasy of feminist history. (Durham: Duke University Press, 2012).
Zie ook Slavoj Žižek ‘Slavoj Žižek on the Charlie Hebdo massacre: Are the worst really full of passionate intensity? The New
Statesman (10 January 2015)
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