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Doordat er zoveel mensenmet e€n verschillende cultruele achtergrond en vakgebieden rondlopen bestaater de mogelijkheid tot het uitwisselen van gedachren.Dir
biedt de mogelijkheid tot een gezichlsverbreding ten aanzienvan velerlei vraagstukken.
Als organisatievormkan gesteld worden
dar de LJNESCO een bureaucratisch model
vertegenwoordigt met alle nadelige kanten
die daaraan verbonden zijn.. Vooral tijdens
de terugkerendeevaluatie-enbudgeteringsronden is het concurrentie gevoel duidelijk
aanwezig. Het budget dat aan het MIRCEN Netwerk wordt toegekendis relatief
klein en dit veroorzaakt angst voor een
eventuele inperking.
In de begin periode van mijn stagevond
er een driedaags internationaal symposium
plaats,waarbij wetenschappersuit verschillende landen en werkzaam in verschillende disciplines elkaar ontrnoenen en
sprakenover de economischeen sociale
implicaties van biotechnolory voor de ontwikkelingslanden. Ik mocht hierbij aanwezigzijn en heb zodoende kennis gemaakt
met de aanwezige wetenschappers en hun
expertise op dit vakgebied. Van enkele had
ik al liteÍatuur gelezeÍL in verband met
mijn activiteiten tijdens mijn studie op het
gebied van de Onnrikkelingsproblematielq
Internationale Arbeidsdeling elr Biotechnology. Van deze bijeenkomst heb ik erg
veel geleerd. Het is mij tijdens deze dagen
en tijde,ns de afzonderlijke gesprekken
duidelijk geworden dat het noodzakelijk is
om met zulke waagstukken interdisciplinair bezig te zijn.
Vanaf het begin werd duidelijk gesreld
dat er geen enkele financiele vergoeding
kon worden gegevenen dat dientengevolge
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alle kosten die door mij zouden worden gemaakt, zoals huisvesting, vervoeÍ etc, vooÍ
mijn eigen rekening zouden komen. Dit
wetendeheb ik geprobeerdvia fondsen een
financiele ondersteuning te vinden. Dank
zij vrienden had ik een woning tot mijn beschikking in Parijs, wat mij hielp de kosten
te drukken.
Concluderend kan ik zeggen dat deze
stage erg leerzazm is geweest voor mij omdat het een goed beeld gegevenheeft over
het functioneren van een intemationale organisatieen een van haar vele semiautonomeprojecten onder haar vleugels.
Tevens wil ik vermelden dat het hard
werken is en dat het reizen met de metro,
elke dag, je soms doet veÍgeter:ldat je je in
Parijs bevindt. Je komt s'avondslaat thuis
en in het weekend ben je soms te moe om
van de mooie stad te kunnen (of zelfs te
willen) genieten.
Petra Smits
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Nee, de gemiddelde I.B.-snrdent houdt niet
meer zo van theorieën, want theorieën zijn
saai en niet van deze tijd En men kan de
studie redelijk doorkomen zonder noemenswaardige aandacht te besleden aan
theorieën,dus: "Don't worry, be happy."
Dan is echter plotseling en loch nog onverwacht de periode van het scriptie schrijven
daar en doemt er eensklaps aan de einder
een gedrocht op: het theoretisch kader,
Eerst poogt men er nog onderuit te komen,
maar begeleidendedocentenstellen zich
hard op. Dan begint meestal een periode
van uistel, uitstel dat vaak voortduurt tot
het moment dat de hele scriptie praktisch
klaar is, maar er nog een duidelijk Bat aanwezig is op de plaats van hoofdstuk I met
de titel "Theoretisch Kader".
En voor velen begint dan een proces van
intellectual gazing.Zoals een kind bij afwezigheid van de ouders de voorraadkast
plundert en zich tot misselijkheid toe vergrijpt aan chips, koekjes, drop en reper,
chocolade, zo wandelt de aankomende afstudeerderdoor de politicologische voorraadkast, te weten de bibliotheeh en snoept
er van alle intellecnrele vruchten. Boek na
boek wordt er op nageslagenen zeer snel
doorgebladerd.Men zoekt en vindt meestal
niet. En net als het kind voelt men zich
steedsmisselijker worden.
Vroeger was alles beter. Toen geloofde
men nog ergens in. Men wa.smarxist of Íealist, katholiek of protestant,matu men was

in ieder geval iets. Tegenwoordig is men
vooral genuanceerden de huidige s$dent
schijnt als cynisch pragmaticus geboren te
worden. Zoals de conservatieveHarvard
hoogleraarAllan Bloom al zei: 'There is
one thing a professor can be ósolutely certain of: almost every snrdent entering the
university believes, or says he believes,
that truth is relative." De grootste angst is
niet meer dat men het fout heeft, maar
vooral dat men intolerant gevondernwordt.
Nee, de beginnende student heeft geen
vooroordelen meer,
En toch is dat jammer. Want, en nogmaals
citeer ik Bloom: "kejudices, strong prejudices, are visiors about the way things are.
(...) Error is indeed our enemy, but it alone
points to the truth and therefore reserves
our respectful tÍeaÍnent. The mind that has
no prejudices at the outset is empty. (...)
Only Socrateshrew, after a lifetime of unc€asing labor, that he was ignorant. Now
every high-school srudentlanowsthat."
We maken het ons echter te gemakkelijk
wanneerwe de relativistische inslag van de
meesE snrdentengeheel en al wijten aan
de tijdgeest. Het is niet vreemd dat men
onrmoedigd wordt door theorievorming,
wanneer je het grote aantal theorieën dat er
op het gebied van de Intemationale Beuekkingen bestaatin ogenschouwneemt. Een
alfabetischecatalogus zou kunnen gaan
van agressietheorieih tot zero-sum games.
Een rypologie van de verschillende benaderingen zou uitkomst kunnen bieden,
ware het niet dat er tientallen van zulke typologieën bestaan.
Waarom, in vredesnaam,ziln a zo veel
theorieën ? Afgezien van de bevrediging
biedt om met
die het vele wetenschap,pers
een eigen theorie op de proppen te komen,
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