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De VN roepen alle landen op om meer migranten op te nemen.
Een nieuw rapport stelt dat dit wereldwijd de armoede doet 
verminderen en bijdraagt tot de economische ontwikkeling.

AKKOORD 34%
NIET AKKOORD 66%

‘D
e Spelen van de
31ste olympiade
gaan naar... Rio de
Janeiro.” Met die
woorden legde IOC-

voorzitter Jacques Rogge de organi-
satie van de Olympische Spelen
2016 in handen van Brazilië.

De toewijzing van grote mon-
diale sportevenementen volgt al
enkele decennia een economi-
sche logica, maar sinds de eeuw-
wisseling constateren we toch
een stroomversnelling. De mon-
diale financiële crisis van vorig
jaar mondde uit in een vervan-
ging van de traditionele G8 als
belangrijkste internationaal eco-
nomisch forum door de G20, de
vergadering van de negentien
grootste nationale economieën
in de wereld plus de EU.
Bovendien wordt voorspeld dat
Brazilië samen met Rusland,
India en China, de zogenaamde
BRIC-landen, de economische
macht geleidelijk aan naar zich
toe zullen trekken en tegen 2040
economisch belangrijker zullen

zijn dan de EU en Noord-
Amerika. Deze en andere landen
willen hun economische poten-
tie en macht uiten en doen dat
onder andere door aan de wereld
te tonen hoe goed ze bepaalde
mondiale sportevenementen
kunnen organiseren.

Massaproductie

De link tussen economische
expressie in combinatie met
nationalisme enerzijds en ander-
zijds het verkrijgen van een mon-
diaal imago en de organisatie
van de Olympische Spelen werd

voor het eerst duidelijk met
Tokio 1964. Japan werd in die
periode de wereldproductie-
plaats van de goedkope con-
sumptiegoederen en Made in
Japan associeert men sindsdien
met ‘degelijk en relatief goed-
koop’. Toeval of niet, maar terwijl
de massaproductie in de jaren 80
geleidelijk aan verschoof naar
andere landen in Zuidoost-Azië,
vonden in 1988 de Olympische
Spelen plaats in de grootste nieu-
we productieplaats: Zuid-Korea.
Exportgeoriënteerde massapro-
ductie is evenwel steeds op zoek
naar locaties waar het nog goed-
koper is om te produceren. Het
laatste decennium zijn de pro-
ducten Made in China niet meer
uit de winkelrekken te bannen.
De link tussen die economische
opkomende markt en het mogen
organiseren van de Olympische
Spelen in 2008 is snel gemaakt.

De reden voor die sterke relatie
tussen het organiseren van grote
sportevenementen en opkomen-
de economieën valt eenvoudig te
verklaren. Die economieën zijn
vereerd dat ze de Olympische
Spelen mogen organiseren en
zullen kosten noch moeite spa-
ren om een groot evenement
écht groot te maken. Van budget-

taire beperkingen is geen sprake
en de centrale overheden maken
zich hoegenaamd geen zorgen
over wat na de Spelen met de
nutteloze accommodatie, de
beruchte Witte Olifanten, moet
gebeuren. 

Bovendien zal het organiseren-
de land de Olympische Spelen
aangrijpen als een expressie van
nationalisme en patriottisme. In
China was dat heel duidelijk het
geval, en in Brazilië zal het onge-
twijfeld ook een rol van betekenis
spelen. Het binnenhalen van de
Spelen betekent voor president
Lula een opsteker van formaat.

De Braziliaanse bevolking zal in
een nationalistische en patriottis-
tische reflex bij de komende pre-
sidentsverkiezingen waarschijn-
lijk de door Lula voorgedragen
kandidaat steunen. 

De hoofdreden waarom de
Spelen in die landen plaatsvin-
den, heeft te maken met winst-

maximalisatie van het IOC, in
combinatie met mondiale spon-
sors die willen profiteren van de
stijgende, nog niet verzadigde
koopkracht in die landen. 

Oliestaten

Wat met de toekomst? Waar zul-
len de Olympische Spelen volgen-
de keer georganiseerd worden? Ik
heb geen glazen bol om een voor-
spelling te maken maar de kans is
groot dat de Olympische Spelen
van 2020 misschien terug in han-
den van een van de traditionele
economieën worden gegeven, om

in 2024 weer naar een emerging
market te migreren. Waar dan? De
eerste tekenen van de richting
waarin we moeten zoeken werd al
gegeven door een ander groot
sportevenement, namelijk de for-
mule 1. De geldverslindende
sportmachine is steeds op zoek
naar nieuwe markten. Zo consta-

teren we dat er in de laatste jaren
niet alleen in China een F1-circuit
bijkwam, maar ook in Maleisië,
Bahrein, Turkije, Singapore en de
Verenigde Arabische Emiraten. In
de nabije toekomst verwacht men
een verdere uitbreiding naar
India en Rusland. 

Als je dit weet, zou je kunnen
vermoeden dat de Olympische
Spelen van 2024 naar een olie-
staat zullen gaan – waar de cen-
trale overheid gul met miljarden
zal strooien –, of naar een andere
opkomende economie zoals
India, Rusland of wie weet
Indonesië of Vietnam.

En wat met Afrika? Die organise-
ren toch de Wereldbeker voetbal
in 2010? Dat is een heel ander ver-
haal, dat veel meer te maken had
met de persoonlijke beloftes en
ambities van de FIFA-voorzitter
José Samaranch dan met enige
economische logica. Hopelijk
voor hem loopt dit goed af.

TRUDO DEJONGHE verklaart de sterke band tussen mondiale sportevenementen en opkomende economieën

De Olympische Spelen made in Brasil

Terwijl het IOC winstmaximalisatie nastreeft, willen ook 
de mondiale sponsors profiteren van de stijgende, nog 
niet verzadigde koopkracht in opkomende economieën. 
Vooral dáárom vinden de Spelen van 2016 plaats in Rio
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H
et is een regio die niet
bepaald arm is aan
aardschokken. Maar
wat Turkije en
Armenië er nu onder-

nemen, is echt wel een aardschok
die het hele politieke landschap
treft. Op 10 oktober ondertekenen
de Turkse en de Armeense minister
van Buitenlandse Zaken twee proto-
collen die het pad effenen voor de
normalisatie van de relaties tussen
beide landen. Het ondenkbare
wordt werkelijkheid: Turkije opent
zijn grens met Armenië ten laatste
twee maanden na het aanknopen
van diplomatieke betrekkingen.
Ook voor Europa is dit verhaal van
groot belang. De geopolitieke
dimensie ervan overstijgt het
beperkte ruimtelijke kader van
Klein-Azië en de Kaukasus.

Maar eerst nog de ratificatie van
de protocollen door de nationale
parlementen van beide landen. De
problemen die de Turks-Armeense
relaties verzuurden, zijn nog niet
van de baan. De uitvoerende macht
zowel in Ankara als in Jerevan zet
zich door ondanks alle strubbelin-
gen. Hebben de regeringsleiders
soms hun zin gekregen? De voor-
waarden waaraan Turkije de ope-
ning van de grens altijd placht te
koppelen, zijn toch niet vervuld? En
die hebben te maken met de genoci-
de en Nagorno-Karabach. De
Armeniërs kunnen noch zullen hun
eis laten vallen dat Ankara de massa-
slachting op de Armeense onderda-
nen van het Ottomaanse Rijk in 1915
als genocide erkent. Maar de Turken
krijgen wel hun voorstel erdoor om
een commissie van historici op te
richten die de genocide moet

onderzoeken. Zo wordt de kwestie
onttrokken aan de politiek. Zolang
de commissie werkt, zullen parle-
menten waar ook ter wereld geen
aanstalten maken om de zoge-
naamde ‘tragische gebeurtenissen’
van 1915 als genocide te erkennen.
Het zit Turkije immers dwars dat de
assemblee van een land als
Frankrijk dat gedaan heeft en de
ontkenning van de Armeense geno-
cide strafbaar stelt.

De protocollen reppen ook niet
over Nagorno-Karabach, de
Armeense enclave die volkenrech-
telijk tot Azerbeidzjan behoort
maar zich onafhankelijk heeft ver-
klaard. De hechte banden tussen
Turkije en Azerbeidzjan stoelen op
meer dan enkel geostrategische
belangen. De Azeri’s zijn een broe-
dervolk van de Turken. Ankara
rekent nu op een gebaar van goede
wil vanwege de Armeniërs, name-
lijk dat ze zich terugtrekken uit
wat je ‘bezette gebieden’ zou kun-
nen noemen: bepaalde districten
van Azerbeidzjan die een landbrug
slaan tussen Armenië en Nagorno-
Karabach.

Turks-Armeense match

Turkije en Armenië moesten
vroeg of laat tot een akkoord

komen, ook al is het niet optimaal
en is het omstreden in eigen ran-
gen. Armenië kampt met een eco-
nomische druk als landlocked
state die eigenlijk alleen naar Iran
toe een open grens heeft. Zijn
grens met Georgië is wel open,
maar dat land stuit op zijn beurt
dan weer op de onverzettelijke
grensposten van Rusland. Turkije
zelf worstelt met een morele druk
vanwege de wereldpublieke opi-
nie omdat het ‘1915’ niet als geno-
cide bestempeld wil zien.  

Op 22 april van dit jaar kregen
Ankara en Jerevan een road map
voor elkaar. Net op tijd, twee
dagen voor de jaarlijkse herden-
king van de Armeense genocide.
De Turken hoefden niet meer te
vrezen dat de Amerikaanse presi-
dent in zijn herdenkingstoespraak
van 24 april het gevreesde G-
woord in de mond zou nemen.
Anders zou het een rode kaart
geweest zijn die Obama de Turken
had getoond in de ‘voetbaldiplo-
matie’ (zo heet het toenaderings-

proces sinds de Turkse president
een voetbalmatch Armenië-Turkije
bijwoonde in Jerevan in septem-
ber van vorig jaar). Dan hadden de
relaties van Turkije met Amerika
een flinke knauw gekregen en was
de Turks-Armeense politieke
match afgebroken.

Het spel gaat voort, maar langs
de zijlijn staan nog altijd woeden-
de Turkse en Armeense nationalis-
ten. Turken mogen dan wel hun
ongenoegen uit schreeuwen
omdat Nagorno-Karabach losge-
koppeld is van de road map, maar
het zijn de Armeniërs die het

meest toegeven, en wel op het
punt dat hun identiteit bepaalt.
Het oprichten van een onder-
zoekscommissie van historici
hebben ze daarvoor altijd
beschouwd als het aanvechten
van de wetenschap dat de moord
op hun voorouders gepland was,
dus een genocide. In ruil voor de
economische voordelen die voor
de Armeniërs (en uiteraard ook
voor de inwoners van Oost-
Turkije) voortvloeien uit de ope-
ning van de grens bevrijdt Ankara
zich van een dubbel odium. Door
een onderzoekscommissie wekt
Turkije de indruk open te kunnen
omgaan met het verleden (alsof er
in de archieven eventueel nog
schriftelijke bevelen ter voltrek-
king van de genocide zouden
terug te vinden zijn!).  

Door de grens te openen – die
het zelf in 1993 had gesloten – 
lijkt het genereus tegenover het
behoeftige kleine Armenië.
Tegenstanders in Europa van
Turks EU-lidmaatschap verliezen

ammunitie. Turkije stelt zich op
het eerste gezicht immers groot-
moedig op en draagt met de nor-
malisatie van de relaties met
Armenië bij tot een stabiel kli-
maat in de zuidelijke Kaukasus.
De energiebevoorrading van
Europa is er ook mee gediend: olie
en gas zullen vanuit Azerbeidzjan
via de Bakoe-Ceyhan pijpleiding
en het Nabucco project doorheen
Anatolië ongestoord hun weg vin-
den naar het Europese continent.
Als beloning zou de buitengrens
van de EU op termijn wel eens tot
aan Armenië kunnen opschuiven.

Turkije blijkt aan de winnende 
hand in de ‘voetbaldiplomatie’

Tegenstanders in Europa van Turks 
EU-lidmaatschap verliezen munitie.
Turkije stelt zich op het eerste gezicht
immers grootmoedig op en draagt 
met de normalisatie van de relaties 
met Armenië bij tot een stabiel 
klimaat in de zuidelijke Kaukasus
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VN

In mijn jongere jaren heb ik mij
met groot idealisme gedurende
vijf jaar bij de UNDP - het ontwik-
kelingsprogramma van de VN -
ingezet in het Verre Oosten en
Brazilië. Ik dacht dat de UNDP zich
daadwerkelijk met ontwikkelings-
programma’s bezighield en niet
met nutteloze statistische analy-
ses van reeds erg ontwikkelde lan-
den. Daarom begrijp ik niet dat zij
er een goedbetaalde UNDP-raadge-
ver te Brussel op na houden om
tot de conclusies te komen dat de
gemiddelde buitenlanders (te
meten aan de hogere studies) die
in België leven, beter opgeleid zijn
dan de lokale bevolking, zonder
daarbij rekening te houden dat
vanwege de eurometropool
Brussel het hier om goedbetaalde
en uiteraard erg gekwalificeerde
expats gaat en waarbij België
geenszins een aantrekkingspool is
voor tewerkstelling van laagge-
schoolden in primaire nijverheid-
stakken. Dat België er trouwens
zonder migratie niet in zou slagen
zijn bevolking te doen toenemen
kan toch geen probleem vormen
voor een reeds eivol grondgebied. 

De UNDP zou zich eerder moeten
bezighouden met zovele andere
landen en levensbedreigende pro-
blemen, er zijn er genoeg.

Telenet
Per 1 oktober heeft het almach-

tige en alwetende Telenet
beslist om een aantal zenders

van de kabel te vervangen door
andere. Onder meer twee van de
drie Duitse zenders werden
geëlimineerd. 

Telenet argumenteert dat hier-
aan kijkersonderzoeken ten
grondslag liggen, dat de bevol-
king dit dus wil. Ja ja, het zal
wel, mij is in ieder geval niets
gevraagd. Telenet beweert dat
de verdrongen zenders onmid-
dellijk weer beschikbaar komen
als men digitaal gaat kijken. Eén
van de argumenten daarbij is
dat Europa het digitale model
in elk geval binnen vijf jaar zal
opleggen. 

Goed, ik stel mij op als een
modern, vooruitkijkend mens,
dus bestel ik bij mijn huidige
provider - Belgacom - een digi-
box. Wat blijkt nu? Belgacom
claimt dat de dekking voor digi-
taal kijken niet in het hele land
kan worden gegarandeerd
(ondanks hun appetijtelijke mar-
ketingcampagne eerder dit jaar)
en met name niet in de streek
waar ik woon (het Mechelse), die
zich nochtans in het hart van
Vlaanderen bevindt. 

Na contact met beide voelen
zowel Belgacom als Telenet zich
niet aangesproken en wijzen
naar elkaar. Met als gevolg dat ik
verplicht ben om met de mono-
polist Telenet in zee te gaan. Een
vreemde vertaling van het vrije -
markt principe, om van valse
concurrentie nog maar te zwij-
gen. En de welwillende kijker is
voor de zoveelste keer de dupe,
mét of zonder kijkersonderzoek.
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