PROPOSAL FOR NONALIGNED MONUMENTS, FREE MOVEMENT
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1.

The Decline of the Ottoman Empire, 1699-1923
2019
kleurpotlood op papier
14,9 x 21,4 cm

8.

Proposal for Non-Aligned Monuments, Free Movement
2020
hout, schuimrubber, acrylverf
variabele afmetingen, ca. 132 m², in totaal 10 objecten

2.

The Partition of Africa
2019
kleurpotlood op papier
27,5 x 20,5 cm

9.

Palindrome
2019
potlood en spuitlak op papier
130,8 x 177,8 cm

3.

West Indies Central America, 1910
2019
kleurpotlood op papier
13,5 x 21 cm

10.

Men and Women Prepare (Treaty of Versailles)
2014
grafiet op papier
diptiek: 101,6 x 152, 1 cm
kleine tekening: 39,2 x 54,1 cm

4.

Retreat of Colonialism in the Postwar Period
2019
kleurpotlood op papier
21,3 x 29,5 cm

11.

Scramble for Africa
2020
kleurpotlood op papier
118,4 x 150,5 cm

5.

Non-Aligned Meeting, Belgrade 1961
(Nehru, Nkrumah, Nasser, Sukarno, Tito)
2019
grafiet op papier
42,4 x 59,5 cm

12.

Proposal for Postcolonial Euro
2020
collage met kaarten
149,9 x 91,4 cm

13.

Trope
2020
tweekanaals video met geluid
12’35”, afgespeeld in loop

14.

Another World is Possible
2020
lichtbak met vinyltekst
193 x 241 x 20 cm

6.

Belgrade 1961, Non Aligned Countries
2020
grafiet, inkt op papier
21 x 29,7 cm

7.

Politically Related Areas, 1979
2019
kleurpotlood op papier
16,4 x 43 cm

“Dit project brengt het concept van bewegingsvrijheid naar voren in een tijd waarin Europa
worstelt met migratie uit haar voormalige koloniën als gevolg van oorlog, economische ontbering
en klimaatverandering. Het maakt ook een twintigste-eeuwse sociaal-politieke idee zichtbaar van
internationale samenwerking tussen voormalige kolonies. Hoewel de Non-Aligned Movement eigenlijk
niet is geslaagd in haar opzet, blijft het een relevant voorbeeld voor ons hedendaagse moment.
Terwijl we worstelen met extremisme en polarisatie, kan het idee van samenwerking buiten de statusquo machtsstructuren zinvol en bruikbaar zijn.”
De Amerikaanse kunstenaar Sam Durant (1961,
Seattle, leeft en werkt in Berlijn) brak in de jaren 1990
internationaal door met uitgesproken politiek en sociaalgeëngageerd werk. Zijn artistieke praktijk snijdt actuele
sociale, politieke en culturele kwesties aan in een
voortdurende dialoog met de geschiedenis. Durant richt
zich hierbij in het bijzonder op tumultueuze of vergeten
gebeurtenissen uit het verleden om een nieuw licht te
werpen op de heersende dynamieken van het moment.
Via dikwijls uitgebreid onderzoek en diverse media,
gaande van tekeningen, collages en fotografie tot
grootschalige installaties, legt Durant zich in essentie toe
op onrechtvaardigheid. Durant groeide op in de omgeving
van Boston in de jaren 1970, een context die toen sterk
gekenmerkt werd door een radicale pedagogie, antioorlogsmanifestaties en burgerrechtenbewegingen. De
aanraking met een cultuur die democratische idealen
voorop stelde, vormt naar eigen zeggen de basis voor zijn
artistieke perspectief.
Proposal for Non-Aligned Monuments,
Free Movement
De interactieve installatie Proposal for Non-Aligned
Monuments, Free Movement (PNMFM) vormt het hart van
de tentoonstelling. Het vormt de meest recente iteratie uit
een voortdurende reeks voorstellen voor monumenten,
Proposals for Monuments. Door middel van sculpturale
ontwerpen brengt de kunstenaar een persoonlijke
ode aan omstreden bewegingen of gebeurtenissen
waarvan hun impact in de geschiedenis in het algemeen
wordt onderkend. Durants interesse in monumenten
en gedenktekens begon zo in 1999 met Proposal for
Monument at Altamont Raceway, Tracy, CA, verwijzend
naar het vicieuze einde van het beruchte gratis concert en
misschien wel het einde van een tijdperk van onrust.
De nieuwe sculpturen in deze tentoonstelling vormen een
hommage aan de zogenaamde Non-Aligned Movement
(NAM) of Beweging van Niet-Gebonden Landen die
het begin jaren 1960 in het leven werd geroepen onder
impuls van Egypte, Ghana, Indonesië, Indië en voormalig
Joegoslavië. Ze verenigde in essentie de landen die zich
niet gebonden voelden aan de twee grote machtsblokken
tijdens de Koude Oorlog. De beweging die overwegend
bestond (bestaat) uit landen uit de ‘Derde Wereld’ en
voormalige koloniën en sprak zich scherp uit tegen
vormen van imperialisme, kolonialisme en racisme. De
beweging was bijzonder pacifistisch-georiënteerd en
streefde naar een nieuwe, vreedzame wereldorde.
Zo stelt een van hun initiële doelstellingen: “Vrede kan
niet worden bereikt door scheiding, maar door het
streven naar collectieve veiligheid in mondiale termen

en uitbreiding van vrijheid, evenals het beëindigen van
de overheersing van het ene land over het andere”. De
NAM fungeert vandaag eerder als een internationaal
forum om gemeenschappelijke belangen te behartigen
en te bespreken. Ze omspant met 120 lidstaten meer
dan de helft van de huidige wereldbevolking. Na de
Verenigde Naties, is het de grootste groepering van staten
wereldwijd. Ondanks de relevantie van de beweging
op het politieke wereldtoneel, zijn er verrassend weinig
monumenten die ons aan de NAM herinneren.
Aan de hand van diepgaand onderzoek, ontwierp
Durant een installatie die de monumenten gewijd aan
de NAM verbeelden. Opmerkelijk is dat de beweging
verkoos om sculpturale parken te ontwerpen en speciale
boomsoorten te planten, in plaats van de conventionele
figuratieve, heroïsche monumenten. De installatie bestaat
bijgevolg uit een groep landschapsmodellen van de
parken en de bijbehorende monumenten uit de stichtende
vijf landen van de beweging. Zo zien we onder meer het
Tegallega Park in Indonesië en het Friendship Park in
Belgrado. De parken hadden een ceremonieel karakter en
fungeerden als “een symbool van de strijd voor vrede en
gelijkheid voor alle volkeren in de wereld”.
De vijf grootschalige sculpturen van de monumenten
zijn op wielen gemonteerd en kunnen door de
bezoekers doorheen de ruimte worden verschoven.
Ook de miniatuur monumenten mogen door de
toeschouwers van het ene landschapsmodel naar het
andere worden verplaatst. We worden hier als het ware
letterlijk uitgenodigd om ideeën als bewegingsvrijheid,
volksparticipatie, democratie en mobiliteit in de praktijk
te brengen. Het suggereert ook een oprichten of
vernietigen van monumenten en gedenktekens gestuwd
door mensen en sociale bewegingen, eerder dan door
imperiaal geweld.
De hommage aan de Non-Aligned Movement op een
moment waarop de wereld zich in volle transitie en

crisis bevindt is niet toevallig. Het werk is een model
en door te verwijzen naar het verleden wijst het op de
huidige behoefte aan nieuwe modellen, alternatieven en
verbeeldingskracht. In de context van een wereldwijde
toename van polarisatie, biedt PNMFM een genereuze
reflectie om ideeën uit het verleden te (her)verkennen en
hoe deze te (her)beschouwen naarmate de samenleving
verandert.

een voorstel voor een solidair monetair en economisch
systeem. Het vierdelige Palindrome (2019) toont de
opzettelijke en gewelddadige vernieling van publieke
monumenten op verschillende momenten in de
tweede helft van de 20ste eeuw: de anti-stalinistische
volksopstand in Boedapest in 1956, de vernieling van de
buste van de voormalige communistische leider Tito door
nationalisten in het Noord-Kroatisch Kumrovece in 2004,
de anti-regeringsprotesten in Oekraïne in 2013 en de
vernieling van antieke artefacten in Mosul in 2015.
Trope
In 2017 werd tegen wat Durants meest controversiële
sculptuur is geworden, Scaffold (2012), duchtig
geprotesteerd en uiteindelijk ceremonieel begraven
door leden van de Dakota-bevolking na de installatie
in de Minnesota Sculpture Garden van het Walker Arts
Center. In het kielzog van de persoonlijke ervaring van
de kunstenaar met het verwijderen van zijn sculptuur,
ontwikkelde zich een nieuw reeks werken gewijd aan
iconoclasme, waartoe ook de video Trope (2020)
gepresenteerd in de benedenruimte behoort.

Proposal for Postcolonial Euro
De installatie gewijd aan de NAM wordt in de
tentoonstelling aangevuld met een reeks kleine werken
op papier. De centrale tekening toont de vijf (visionaire)
stichters van de NAM tijdens hun eerste bijeenkomst in
1961 in Belgrado: Nehru, Soekarno, Nasser, Nkrumah en
Tito. Dit beeld is omgeven door verschillende zorgvuldig
getekende wereldkaarten die ons confronteren met
een wereldbeeld dat in de loop van de twintigste eeuw
grondig veranderde. De kaarten traceren de chronologie
van het Europese kolonialisme tot aan de bipolaire
wereld van vóór 1989, waarvoor de NAM een alternatief
voorstelde.
In het Kabinet zijn twee van die historische momenten
afgebeeld waarop de wereldkaart grondig door elkaar
werd geschud. De tekening Scramble for Africa toont
de beruchte Conferentie van Berlijn in 1884-85 die de
zogenaamde Wedloop om Afrika inzette. De belangrijkste
Westerse staten gaven hiermee zichzelf legitimatie voor
de koloniale exploitatie van Afrika door het continent,
met sterke willekeur, onder henzelf te verdelen. Dit
resulteerde in een bijna volledige Europese bezetting
van het continent in nog geen twintig jaar. De diptiek
Men and Women prepare (Treaty of Versailles) toont
twee archiefbeelden van de Vredesconferentie van
Parijs in 1919. Het verdrag dat erop gericht was om
Duitsland onschadelijk te maken, resulteerde vooral in de
consolidatie en uitbreiding van de eigen invloedsfeer van
de geallieerden: de Fransen, Britten, Japanners en zelfs
Belgen stortten zich op de voormalige Duitse koloniën in
Afrika en elders, en op de olierijke of in andere opzichten
belangrijke gebieden van het ten grave gedragen
Ottomaanse Rijk.
In Proposal for Postcolonial Euro (2020) worden de
historische, koloniale relaties tussen het Europese en
Afrikaanse continent uitgetekend en geconverteerd in

De video is gebaseerd op archiefbeelden die de
opzettelijke en vaak gewelddadige vernieling van
publieke monumenten op verschillende momenten in de
wereldgeschiedenis weergeven. De film is samengesteld
uit found footage dat vertraagt wordt afgespeeld wat
een reflectieve ervaring mogelijk maakt. De voor- en
achterwaartse beweging vestigt de aandacht tegelijk op
de absurditeit en de kracht van het steeds terugkerende
iconoclastische gebaar. De video werd gemaakt in het
najaar van 2020, op een moment dat het verwijderen
van monumenten leidde tot een globaal politiek debat
en wijdverspreide Black Lives Matter manifestaties, in de
aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen.
Another World Is Possible
Al bijna twee decennia onderzoekt de kunstenaar de
wisselwerking tussen taal en betekenis. Illustratief
hiervoor zijn Durants grootschalige lichtboxen. De
gebruikte statements zijn afkomstig uit een persoonlijk
archief van foto’s van protestmarsen, sit-ins of
manifestaties van de vroege twintigste eeuw tot vandaag.
De neons zijn commercieel geproduceerde, verlichte
displays; de soort die men aantreft aan de zijkanten van
kleine, lokale bedrijven zoals buurtwinkels, restaurants,
autogarages. Durants lichtboxen daarentegen hebben
een tijdloos karakter, afhankelijk van de context en het
moment waarop de kunstenaar het werk presenteert,
wordt typisch een nieuwe, pregnante boodschap
geïntroduceerd.
Aan de voorgevel van het cultuurcentrum wordt een
nieuw gemaakte lichtbox gepresenteerd. De slogan
“Another World is Possible” refereert naar de anti-Trump
protestmars in Philadelphia in 2016 waar duizenden
mensen dagenlang protesteerden tegen de verkiezing van
de president-elect Donald Trump. In de huidige context,
stimuleert het werk ontegensprekelijk tot een verkenning
van de status quo.

1804

Haïtiaanse
onafhankelijk-heid. In
1791 kwamen slaven
van Afrikaanse afkomst
in opstand tegen de
Franse kolonisatoren en
in 1804 verwierf het land
zijn onafhankelijkheid.
De Haïtiaanse revolutie
werd geïnspireerd door
de Franse revolutie van
1789 en in het koloniale
tijdperk was ze het
eerste gevecht voor
onafhankelijkheid dat
met succes bekroond
werd. Ze inspireerde de
bewegingen tegen de
slavernij en antikoloniale
onafhankelijkheidsbewegingen van de
19de en 20ste eeuw.
In het domein van de
filosofie heeft filosofe
Susan Buck-Morss een
theorie geformuleerd
over de invloed van de
Haïtiaanse revolutie op
de ontwikkeling van
Hegels ideeën over de
relatie meester-slaaf
en de dialectiek. Is het
denkbaar dat Europa
een luisterend oor had
voor de volkeren die het
tot slaaf gemaakt had
bij zijn zoektocht naar
antwoorden?

1878

Koning Leopold II sticht
de privéonderneming
Comité d’études du
Haut-Congo en gebruikt
die om een koloniaal
imperium op te bouwen
in Centraal-Afrika.

1884

1917

1931-32

De Koloniale
Tentoonstelling van
Parijs, bedoeld om de
wederzijdse baten van
het kolonialisme in de
verf te zetten, lokt 33
miljoen bezoekers. In
een menselijke zoo
worden Afrikanen
tentoongesteld. De
Communistische
Partij organiseert een
tegententoonstelling,
getiteld La verité
sur les colonies. De
tentoonstelling wordt
gesteund door de
surrealisten, die het
manifest Moorddadige
menslievendheid
publiceren. De
belangrijkste bijdragen
daarvoor worden
geleverd door de
surrealisten Jules
1919
Monnerot en Pierre
Vredesconferentie van
Yoyotte uit Martinique.
Parijs in Versailles.
Het anti-imperialistische
De ‘Grootmachten’
manifest toont een
verdelen de wereld
ander facet van de
in invloedssferen. In
radicale politiek die de
een poging om een
surrealisten voorstaan:
wereldwijde alliantie voor
‘In een Frankrijk dat
de vrede te smeden,
opgeblazen is van trots
stelt de Amerikaanse
omdat het Europa aan
delegatie
voor
om
de
1905
stukken heeft gereten,
Japan verslaat Rusland Volkerenbond op te
gehakt heeft gemaakt
richten, een voorloper
in een slag om het
van Afrika, Oceanië
van
de
Verenigde
Naties.
Koreaanse schiereiland.
heeft vervuild en hele
De eerste overwinning
gebieden van Azië
– Het eerste Panbehaald door een
heeft vernield, hebben
Afrikaanse
Aziatisch land op een
wij, surrealisten, ons
Congres
in
Parijs,
van de ‘Grootmachten’ –
uitgesproken voor een
georganiseerd
door
een grote vonk die het
transformatie van de
W.E.B. Du Bois, richt
antikoloniale vuur van
imperialistische oorlog
een petitie tot de
de twintigste eeuw
(...) in een burgeroorlog.
delegaties
in
Versailles
aansteekt.
We hebben bijgevolg
om de Afrikaanse
onze energie ten dienste
aanspraken op rechten,
gesteld van de revolutie
1916
onafhankelijkheid
– van het
Sykes-Picotverdrag:
en soevereiniteit
proletariaat en zijn
een geheim pact dat
te erkennen bij
strijd –
het Ottomaanse Rijk
de vredesonderen we hebben ons
verdeelt onder Frankrijk, handelingen. De petitie
standpunt bepaald
het Verenigd Koninkrijk
wordt genegeerd.
tegenover het koloniale
en Rusland. Het verdrag
probleem, en bijgevolg
leidt tot de creatie van
1927
tegenover het
de huidige staten van
Conferentie van de Liga rassenvraagstuk.’
het Midden-Oosten. Het
tegen Imperialisme in
is voor de regio wat de
Brussel: het antwoord
Conferentie van Berlijn
van de Derde Wereld op 1944
was voor Afrika.
De conferentie van
de Vredesconferentie
Bretton Woods
van Parijs. In zijn
introduceert de
toespraak spreekt
kapitalistische
Ho Chi Minh zich uit
orthodoxie (monetair
voor het recht op
beleid) in de Anglozelfbeschikking en
Amerikaanse wereld en
onafhankelijkheid
creëert het IMF en de
voor gekoloniseerde
volkeren. Een belangrijke Internationale Bank voor
Herstel en Ontwikkeling
voorloper van de
(Wereldbank).
Beweging van NietGebonden Landen.
Otto von Bismarck
organiseert de
Conferentie van
Berlijn om een eind
te maken aan de
“strijd om Afrika”:
veertien Europese
landen organiseren de
systematische uitbuiting
van Afrika en verdelen
het continent onder
zichzelf. Koning Leopold
II van België krijgt
de controle over een
gebied dat de perverse
naam Congo-Vrijstaat
krijgt: 2,3 miljoen
vierkante meter land
in Centraal-Afrika, een
gebied tachtig keer
zo groot als België.
Misschien hebt u al
een bezoekje gebracht
aan het Koninklijk
Museum voor MiddenAfrika (AfricaMuseum)
in Tervuren en hebt u
daar een idee gekregen
van de omvang en de
schaal van de koloniale
misdaden gepleegd
door Leopold II en
België?

Russische Revolutie.
De Sovjets onthullen
de details van het
Sykes-Picotverdrag.
Tijdens WO I maken
Groot-Brittannië en
Frankrijk gebruik
van verzetsgroepen
verspreid over het
Ottomaanse Rijk om
te strijden tegen de
centrale mogendheden,
met de belofte van
zelfbeschikkingsrecht
ingeval van een
geallieerde overwinning.
De openbaarmaking
van het verdrag toont
aan dat de Britten en
de Fransen nooit de
bedoeling hadden om
hun controle over de
regio op te geven.

1945

Conferenties van Jalta
en Potsdam. Het begin
van de bipolaire wereld,
die standhoudt tot
1989 en waartegen
het alternatief van de
Beweging van NietGebonden Landen
gericht is. De VS,
Frankrijk, het Verenigd
Koninkrijk en de SovjetUnie creëren West- en
Oost-Europa. Winston
Churchill bedenkt de
term ‘IJzeren Gordijn’
voor de grens tussen
Oost en West.
– De Verenigde Naties
worden opgericht in
San Francisco om
toekomstige oorlogen
te vermijden en het
internationaal recht te
introduceren.
– Ho Chi Minh kondigt
de oprichting aan van
de Democratische
Republiek Vietnam,
die slechts 20 dagen
bestaat. Frankrijk valt
namelijk het land binnen
en herkoloniseert het,
tot in 1954 de Fransen
verslagen worden en
zich terugtrekken.
– Indonesië roept de
onafhankelijkheid uit.
Nederland valt het land
binnen en probeert
tevergeefs het koloniale
regime te herinstalleren.
Het Indonesische verzet
triomfeert in 1949.
Hoewel de Franse en
Nederlandse agressie in
Zuidoost-Azië illegaal is
onder de wetten van de
Verenigde Naties, slaagt
de organisatie er niet
in deze een halt toe te
roepen.
– De Arabische Liga
wordt opgericht in Caïro
om het panarabisme
te promoten binnen de
islamitische wereld.

1947

1948

Het General Agreement
on Tariffs and
Trade (GATT) wordt
ondertekend, nadat
binnen de Verenigde
Naties tevergeefs
geprobeerd werd tot
een internationaal
handelsverdrag te
komen. GATT moet een
oplossing bieden voor
de economische en
politieke noden in de
nasleep van de Tweede
Wereldoorlog, o.a. een
versterking van het
westerse kapitalistische
systeem tegenover de
Sovjet-Unie. De termen
‘Eerste Wereld’ en
‘Tweede Wereld’ raken
in gebruik.

1949

Oprichting van de
NoordAtlantische Verdragsorganisatie (NAVO),
waarbij de landen van
Noord-Amerika en
West-Europa elkaars
defensie garanderen.
Het hoofdkwartier is in
Brussel.

1951–53

Na democratische
verkiezingen wordt
Mohammad Mossadegh
eerste minister van Iran;
hij nationaliseert de olieindustrie. In 1953 wordt
hij afgezet bij een door
de CIA gesteunde coup
en wordt Reza Shah als
heerser geïnstalleerd.
De sjah geeft de
controle over de olieindustrie terug in AngloAmerikaanse handen.

1955

Aziatisch-Afrikaanse
Conferentie in Bandung
(Indonesië). De eerste
dergelijke bijeenkomst
van 29 recent
onafhankelijk geworden
landen uit Azië en Afrika.
Geboorte van de ‘Derde
Wereld’.

Einde van het Britse
– Oprichting van het
bestuur in India;
verdeling van het land in Warschaupact door
de Sovjet-Unie en
India en Pakistan.
de Oost-Europese
communistische staten
als tegengewicht
tegenover de NAVO.
Joegoslavië stelt zich
politiek onafhankelijk
op en vervoegt noch
de NAVO, noch het
Warschaupact.

1956

Congrès des écrivains
et artistes noirs in Parijs,
de eerste soortgelijke
bijeenkomst. De
deelnemers zijn
toonaangevende
Afrikaanse schrijvers,
schrijvers uit de
diaspora, kunstenaars
en intellectuelen; er
wordt gedebatteerd
over slavernij,
antikolonialisme en
nationale strijd.

1961

De Beweging van NietGebonden Landen
ziet officieel het licht.
De stichters zijn de
Indische eerste minister
Jawaharlal Nehru, de
Ghanese president
Kwame Nkrumah, de
Egyptische president
Gamal Abdel Nasser,
de Indonesische
president Soekarno
en de Joegoslavische
president Josip
Broz Tito. De eerste
- De Egyptische
bijeenkomst vindt
leider Gamal Abdel
plaats in Belgrado
Nasser nationaliseert
in Joegoslavië. Het
het Suezkanaal. Een
gaat om een uniek
Frans-Britse invasie om experiment in solidariteit
de controle over het
tussen Europa en de
kanaal te herwinnen
landen van het Zuiden,
faalt. Nassers troepen
waarbij de vroegere
zegevieren. De Sovjets
koloniën het leiderschap
gebruiken de invasie om op zich nemen. Zal
tanks te sturen om de
de beweging nieuwe
Hongaarse revolutie de
mogelijkheden bieden
kop in te drukken.
aan de wereld? Is die
vraag zestig jaar later
– Bijeenkomst op de
nog relevant, gezien
Brionsiche Eilanden
de problemen die nog
voor de kust van
steeds bestaan binnen
Joegoslavië van de
Europa?
Indische eerste minister
Jawaharlal Nehru, de
1962
Egyptische president
Algerije verovert zijn
Gamal Abdel Nasser
onafhankelijkheid van
en de Joegoslavische
Frankrijk na een oorlog
president Josip Broz Tito
die acht jaar aansleepte.
voor gesprekken over
niet-gebondenheid als
1964
een vredesopbouwend
Tweede top van de
alternatief voor de
Beweging van NietKoude Oorlog en de
Gebonden Landen in
bipolaire wereld.
Caïro, Egypte.

1957

De Britse kolonie
Goudkust wordt
Ghana, het eerste
onafhankelijke land van
Afrika. Panafrikanist
Kwame Nkrumah wordt
de eerste president.

1960

De Democratische
Republiek Congo roept
de onafhankelijkheid uit.
België staat de macht af
aan het Congolese volk.
Patrice Lumumba wordt
eerste minister. Niet veel
later wordt hij vermoord.
Bij die moord zijn de
regeringen van België,
het Verenigd Koninkrijk
en de VS betrokken.
– Zeventien Afrikaanse
landen worden
onafhankelijk en de
Verenigde Naties roepen
1960 uit tot het ‘Jaar
van Afrika’. Filosoof en
dichter Leopold Sedar
Senghor wordt president
van het onafhankelijke
Senegal.

1968

Wereldwijde opstanden,
Praagse lente,
barricades in Parijs,
protesten tegen de
oorlog in Vietnam,
betogingen voor
burgerrechten na de
moord op Martin Luther
King Jr., Democratische
Conventie in Chicago,
SDS Congres in Berlijn,
Mexico-Stad, etc.

1970

Derde top van de
Beweging van NietGebonden Landen in
Lusaka, Zambia.

1973

Vierde top van de
Beweging van NietGebonden Landen in
Algiers. Voor velen luidt
deze top het einde
in van het radicale
potentieel van de
beweging. In de film
Two Meetings and a
Funeral (2018) van
kunstenaar Naeem
Mohaiemen, stelt deze
dat zowel externe druk
als interne beslissingen
resulteerden in een
afname van de invloed
en de relevantie van de
beweging.

– Het neoliberalisme
ziet het daglicht in Chili.
Bij een door de CIA
gesteunde staatsgreep
wordt een einde
gemaakt aan de regering
van de democratisch
verkozen socialistische
1966
president Salvador
Eerste SolidariteitsAllende. Generaal
conferentie van de
Augusto Pinochet wordt
Volken van Afrika, Azië
geïnstalleerd als de
en Latijns-Amerika
nieuwe machthebber
(Tricontinentale
Conferentie) in Havana, en blijft aan het bewind
tot 1990. Tijdens zijn
Cuba.
regering doet hij beroep
op de ‘Chicago boys’,
– Gillo Pontecorvo’s
film De slag om Algiers. een groep economisten
die een neoliberaal
Een dramatisering van
beleid uitstippelen
de onafhankelijkheidsdat enkel ten goede
strijd, gefilmd in een
komt aan buitenlandse
neorealistische stijl,
multinationals.
met vele veteranen van
Kenmerken van
het FLN als acteurs.
De film wordt verboden het neoliberalisme
zijn de privatisering
in Frankrijk, maar
inspireert revolutionaire van het sociale en
economische leven,
bewegingen in de
belastingvermindering
hele wereld. Hoewel
voor de rijken en
het Pentagon
bedrijven, en de
filmvoorstellingen
invoering van een
organiseert voor
bezuinigingsbeleid,
militairen in 2003,
kunnen de lessen die de waardoor welvaart en
film ons leert de invasie de rol van de overheid
krimpen. Hoe lang zal
van de VS in Irak niet
dit duren? Kan het
verhinderen.
neoliberalisme in Chili
verdwijnen?

1974

Oprichting van de World
Council of Indigenous
Peoples (WCIP) in
Nieuw-Zeeland. De term
‘Vierde Wereld’ wordt
geïntroduceerd om te
verwijzen naar inheemse
volkeren in de hele
wereld als een culturele
groep die streeft naar
rechten en bescherming.
De oprichting van
de WCIP leidt tot de
stichting van de UN
Working Group on
Indigenous Populations.
Als directeur van de
afdeling Internationale
Zaken van de American
Indian Movement
(A.I.M.) leidt kunstenaar
Jimmie Durham de
creatie van dit nieuwe
orgaan van de VN in
goede banen.

1976

Vijfde top van de
Beweging van NietGebonden Landen in
Colombo, Sri Lanka.

1978

Het boek Orientalism
van de Palestijnse
wetenschapper Edward
Said markeert een
belangrijk startpunt
van de postkoloniale
studies.

1978 -1980

In de kapitalistische en
zelfs de communistische
wereld viert het
neoliberalisme hoogtij.
Deng Xiaoping
liberaliseert de Chinese
economie, in het
Verenigd Koninkrijk
wordt Margret Thatcher
eerste minister, Paul
Volker wordt voorzitter
van US Federal Reserve,
Ronald Reagan wordt
verkozen tot president.
‘TINA’ (There Is No
Alternative) wordt de
onverbiddelijke slogan
waarmee Margaret
Thatcher de neoliberale
consensus aan de
wereld wil opdringen en
alternatieven in de kiem
wil smoren.

1990

Eerste bijeenkomst van
de G15 in Kuala Lumpur.
De G15 en veel landen
van de Derde Wereld
realiseren zich dat hun
mogelijkheden beperkt
zijn omdat de VS de
wereld in hun greep
hebben na de instorting
van de Sovjet-Unie.

1991

Invasie van de VS
in Irak, de Eerste
Golfoorlog. De
invasie van Irak wordt
beschouwd als een
demonstratie van de
gevolgen voor elk
land dat de VS en zijn
bondgenoten uitdaagt.

Zevende top van de
Beweging van NietGebonden Landen in
New Delhi, India.

– De Apartheid wordt
afgeschaft in Zuid-Afrika
en een multiraciale
democratie komt tot
stand. Nelson Mandela
wordt de eerste zwarte
president.

1986

1992

1989

1994

1983

Achtste top van de
Beweging van NietGebonden Landen in
Harare, Zimbabwe.

Tiende top van de
Beweging van NietGebonden Landen in
Jakarta, Indonesië.

Opstand van de
Zapatista’s in Chiapas,
Mexico. De opstand
werd uitgelokt door
de ondertekening van
1979
het NAFTA-akkoord
Iraanse revolutie.
(North American Free
Een wereldschokkende
– In Beijing worden
Trade Agreement). De
gebeurtenis die de
manifestaties voor
gewapende arm van
islamitische wereld
meer vrijheid brutaal
de Zapatista’s, het
inspireert om te
neergeslagen en
EZLN, wordt gevormd
rebelleren tegen
eindigen met een
door inheemse volken
buitenlandse interventie
bloedbad op het
van de regio Chiapas,
en neokolonialisme
Tiananmenplein. In
die in opstand komen
vanuit een theologische
de nasleep daarvan
om de politieke en
i.p.v. een politieke
verstevigt de staat zijn
economische controle
ideologie. Parallelle
controle op het leven en
over hun regio te
opstanden in andere
worden de hervormingen
verwerven. De opstand
islamitische landen,
van de jaren 1980
in Chiapas ademt nieuw
met name Pakistan,
teruggeschroefd.
leven in de beweging
markeren de
voor rechten van de
verschuiving onder Niet– Negende top van de
Gebonden Landen van
autochtone bevolking.
Beweging van Nietsociaaldemocratie naar
Gebonden Landen in
islamisme.
Belgrado. Oprichting
– De Sovjet-Unie valt
van het forum G15 door
binnen in satellietstaat
landen uit het Zuiden,
Afghanistan om de haar waaronder enkele
welgezinde regering te
landen die niet behoren
steunen. De opstandige tot de Niet-Gebonden
moedjahedien worden
Landen. De bijeenkomst
gesteund door de
wordt betiteld als een
VS. Dit proxy-Koude
topconferentie van
Oorlogsslagveld wordt
het Zuiden en kwam
een belangrijke factor bij tot stand om een
de ineenstorting van de tegengewicht te bieden
Sovjet-Unie in 1989.
voor het monopolie
van de G7 op de
– Zesde top van de
wereldhandel.
Beweging van NietGebonden Landen in
Havana, Cuba.
Val van de Berlijnse
Muur, de Sovjet-Unie
stort in elkaar, overal in
het Sovjetblok zijn er
revoluties.

1995

Oprichting van de World
Trade Organization
(WTO) als vervanger
van het General
Agreement on Tariffs
and Trade (GATT). Ook
deze organisatie is een
economisch instrument
voor de machtige Eerste
Wereld-landen om
hun wil op te leggen
aan zwakkere staten.
De Wereldhandelsorganisatie promoot
een soort globalisering
waarbij kapitaal
bijna complete
bewegingsvrijheid
geniet, terwijl de mensen
onderworpen blijven aan
de immigratiewetten
van de nationale
staten. De WTO, de
Wereldbank en het IMF
blijven als voorheen een
neoliberale wereldorde
opleggen, waardoor
de ellende en lijden in
de hele Derde Wereld
blijven toenemen, wat
in de daaropvolgende
decennia zal leiden tot
migratiecrisissen.
– Elfde top van de
Beweging van NietGebonden Landen in
Cartagena, Colombia.

1996

Het EZLN roept de
Intergalactic Encounter
for Humanity and
Against Neoliberalism
bijeen: een bijeenkomst
van progressieven,
radicalen en
revolutionairen die
de weerstand willen
organiseren tegen het
uitbuitingsbeleid van de
WTO, de Wereldbank en
het IMF. De bijeenkomst
markeert de heropleving
van internationale
samenwerking en is
belangrijk als begin van
de anti-globaliseringsbeweging, die geleid
wordt door de inheemse
mensen uit Chiapas.

1997

Hong Kong wordt
onafhankelijk van
Groot-Brittannië. China
belooft voor vijftig jaar
de soevereiniteit te
erkennen onder het One
country, two systemsbeleid.

2006

Veertiende top van de
Beweging van NietGebonden Landen in
Havana, Cuba.

2008

Wereldwijde
economische instorting,
veroorzaakt door
1998
de hebzucht van de
Twaalfde top van de
banken en de aandelenBeweging van Nieten verzekeringsGebonden Landen in
handelaars, en door
Durban, Zuid-Afrika.
corruptie en fraude
van voornamelijk grote
financiële bedrijven in de
1999
VS en West-Europa. De
‘Slag om Seattle’:
banken worden gered
antiglobaliseringsmet overheidsgeld. De
protest tegen de WTOfinanciële crash zorgt
bijeenkomst in Seattle.
voor grote druk op de
munt in de eurozone
– Einde van de
en in andere delen van
bezetting van de
Panamakanaalzone door de wereld, waardoor
de VS. Het gebied komt veel landen in een
schuldencrisis belanden.
onder controle van de
In ruil voor financiële
Panamese staat.
hulpprogramma’s
moeten die landen
2001
bezuinigingsEerste bijeenkomst
maatregelen
van het pas opgerichte
aanvaarden, waardoor
Wereld Sociaal Forum.
de ongelijkheid, ellende
De beweging, die
en wanhoop verder
alternatieven zoekt
toenemen.
voor de EuropeesAmerikaanse
globalisering, werd
2009
opgericht in Chiapas,
Vijftiende top van de
nam deel aan de
Beweging van Nietprotestacties in Seattle, Gebonden Landen
en organiseert zich nu
in Sharm-el-Sheikh,
verder in Porto Alegre in Egypte.
Brazilië.

2003

De VS en GrootBrittannië vallen Irak
binnen. Het land ligt in
puin, raakt ten prooi
aan burgeroorlog en
daardoor in de greep
van een herboren
Al Qaida en nieuwe
groepen zoals IS,
die niets of niemand
zullen ontzien na de
komende opstanden
van de Arabische Lente.
Toegenomen invloed
van het wahabitische
fundamentalisme
doordat Saoedi-Arabië
steeds meer financiële
steun biedt in de
moslimwereld.
– Dertiende top van de
Beweging van NietGebonden Landen in
Kuala Lumpur, Maleisië.

2011

In Egypte treedt
president Ben Ali af
en in Egypte moet ook
Moebarak aftreden.
De Libische dictator
Moammar al-Qadhafi
wordt gedood bij
door de VS geleide
bombardementen.
Begin van de Syrische
burgeroorlog.
– In New York ontstaat
de Occupy-beweging,
die over de hele VS
uitdijt.

2012

Zestiende top van de
Beweging van NietGebonden Landen in
Teheran, Iran.

2013

In Oekraïne leidt het
Euromaidan-protest tot
een revolutie en wordt
Viktor Janoekovytsj van
de macht verdreven. Dat
leidt op zijn beurt tot de
annexatie van de Krim
door Rusland en de
oorlog in de Donbass.

2014

Oprichting van de New
Development Bank
(NBD) door Brazilië,
Rusland, India, China
en Zuid-Afrika. Sinds
de ineenstorting van
de Sovjet-Unie is dit de
eerste uitdaging van
2010
het monopolie van de
Revoluties van de
Wereldbank wat betreft
Arabische Lente in
Tunesië, Egypte en Libië, de financiering van de
globale ontwikkeling.
burgeroorlog in Syrië,
opstanden in Jemen en Wordt dit een echt
alternatief, of betekent
Bahrein, protesten in
verschillende Arabische het de terugkeer van de
bipolaire wereld?
landen.
– Het gevaar dat
Griekenland zijn
schulden niet kan
afbetalen leidt tot een
schuldencrisis binnen
Europa en de financiële
crisis in Ierland.

– De nationalistische
hindoeleider Narendra
Modi wordt verkozen
tot eerste minister van
India op basis van een
antimoslimprogramma.
Polarisatie, evenals
religieus en sektarisch
geweld nemen toe.

2015

Europese
migrantencrisis. De
Duitse kanselier
Angela Merkel laat
vluchtelingen uit andere
Europese landen naar
Duitsland komen met
haar beroemde leuze
‘Wir Schaffen das’ (Dat
lukt ons.) Zal Merkels
ongelooflijke voorbeeld
nagevolgd worden door
Europa?
– Begin van de militaire
interventie in Jemen
door een coalitie die
geleid wordt door
Saoedi-Arabië en
gesteund wordt door de
VS, Frankrijk en GrootBrittannië.

2016

Een deal tussen Europa
een Turkije wordt van
kracht, waardoor vluchtelingen die aankomen
op de Griekse eilanden
kunnen teruggestuurd
worden naar Turkije.
– Zeventiende top van
de Beweging van NietGebonden Landen in
Porlamar, Venezuela.

2017

IS (Daesh) coördineert
aanvallen in Teheran,
vernietigt de al-NuriMoskee in de Iraakse
stad Mosoel en
vermoordt 311 mensen
in Egypte, maar tegen
het einde van het jaar
worden ze verslagen
verklaard.
– Achttiende top van
de Beweging van NietGebonden Landen in
Bakoe, Azerbeidzjan.

2020–21

Extreme hongersnood in
Jemen.

2021

Voortdurende
migratiecrisissen
met mensen op de
vlucht voor oorlog,
hongersnood,
klimaatverandering
en economische
ontberingen. Wat zal de
toekomst hen brengen?
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