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De SP is tégen een verdere afdracht van bevoegd
heden aan de Europese Un ie. Wij zijn vóór het 
uittreden van Nederland uit de NAVO. Niet de 
Verenigde Staten , maar de Verenigde Naties 
moeten volgens ons het voortouw nemen bij het 
oplossen van internationale conflicten . Dit zijn 
natuurlijk prachtige standpunten. Maar leiden ze 
ook tot een betere wereld? 
Hopelijk slagen wij er in om bij het komende 
referendum deze Europese Grondwet tegen te 
houden. Maar dan nóg zal de Europese integratie 
de komende jaren verder gaan. Ook als Neder
land uit de NAVO treedt, blijft dit westerse mil itai 
re bondgenootschap optreden als politieagent in 
de wereld. Al doen we nóg zo vaak een beroep op 
de VN , deze wereldraad van landen is machteloos 
zonder de steun van Amerika. 
Socialisme is bij uitstek een internationale politie
ke leer. Lokaal kan de SP als actiepartij het ver
schil maken. Ook nationaal wordt onze stem 

CU steeds meer gehoord . Maar hoe kunnen onze 3: twee Europarlementariërs een vuist maken in 
Europa? Hoe kunnen we de wereld veranderen? 

t: Op 28 mei discussiëren bijna duizend socialisten 
CU met elkaar over 'De SP en de wereld' , tijdens ons 
CU 13d• congres in Nijmegen, waar vooraanstaande 
I!)J) socialisten uit alle werelddelen zullen spreken . 

~' Hoe succesvol is volgens ons de huidige ontwik
"" kelingssamenwerking? Is de SP een onderdeel 
0 van de internationale beweging van anders-globa-J: listen? Steunen wij de plannen voor een nieuwe 

wereldorde van de Braziliaanse president Lu la? 
In deze Spanning vind een eerste aanzet voor de 
discussies. 

Ronald van Raak 
Coördinator Wetenschappelijk Bureau 

De ontwikkelingen in de SP 
op de voet volgen? 

Kijk dagelijks op www.spnet.nl! 
Discussies o Actieverslagen o Tips o 

En nog veel meer. 
www.spnet.nl, onmisbaar voor elke actieve SP'er 
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Een schat aan opinies van SP' ers is te vinden op www.sp.nlfopinies. 
Spanning brengt elke maand enkele daarvan extra onder de aandacht. 

Politieke kunst: Brecht of Moore? 
Is de film Fahrenheit 9/11 van Michael Moore kunst of propaganda? 
En hoe zit het met het werk van Bertold Brecht? Is politieke kunst 
überhaupt mogelijk? Vragen die aan bod kwamen in de lezing die 
Ronald van Raak op 24 januari hield voor het Studium Generale aan 
de Universiteit van Amsterdam. 

Europese grondwet brengt landbouwbeleid terug naar jaren vijftig 
De tekst die in de ontwerp grondwet van de Europese Unie staat, is 
letterlijk overgenomen uit het Verdrag ter oprichting van de Europe
se Gemeenschap van vijftig jaar geleden en rept uitsluitend over 
productieverhoging. Volgens Europees Parlementslid Kartika Liotard 
is het van tweeën een: 'ófwe accepteren deze Europese grondwet, 6f 
we zetten ons in voor een duurzaam en milieuvriendelijk landbouw
beleid ' . Haar verhaal is gepubliceerd in het Agrarisch Dagblad van 
28 januari. 

We gaan mishandeling kind nu stoppen 
Het probleem van kindermishandeling hoort bovenaan de politieke 
agenda te staan , stellenAgnes Kant en Herman Baartman in hun 
verhaal in De Volkskrant van 31 januari . Ze leggen waarom dat zo is, 
en komen met tien concrete voorstellen om het probleem aan te 
pakken . 

Musea, Muze, Maatschappij 
'Van de overheid mag verwacht, nee, geëist worden dat zij waakt 
over ons cultureel erfgoed, dat zij actieve en passieve deelname aan 
kunst en cultuur bevordert, dat zij mensen helpt open te staan voor 
nieuwe, niet-vermoede zaken .' Fen na Vergeer in het jubileumnum
mer van het blad van de Vereniging van Musea in Zuid -Holland . 

Colofon Spanning wordt uitgegeven door hetWetenschappelijk Bureau van de SP. Een abonnement kost 12 euro per jaar voor SP-leden en 25 euro voor niet-leden. 
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DE SP EN DE WERELD 

Socialisten zijn internationalisten. En dus organiseert de SP op 
28 mei een congres dat helemaal in het teken staat van wat er 
buiten onze grenzen gebeurt. Spanning blijft niet achter en 
komt met artikelen over de goede en slechte kanten van ont· 
wikkelingshulp, en over de manier waarop de EU zich in een 
globaliserende wereldeconomie verrijkt ten koste van de arme 
landen. Maar eerst lichtpuntjes uit Brazilië en een verslag van 
de moeizame strijd tegen honger en extreme armoede. 

De behandeling van het thema wordt voltooid met een pagina 
vol tips om verder te lezen. 

Hoop en inspiratie uit Brazilië 

Op 27 oktober 2002 won Lula (echte naam Luiz lnacio da 

Silva} met ruim verschil de presidentsverkiezingen in Brazi

lië. Onversneden links kwam daarmee aan de macht in één 

van de grootste landen ter wereld. Hoe kon dat gebeuren, 

en wat betekent het voor Brazilië zelf en voor de rest van de 

wereld? De antwoorden komen van Peter Runhaar, in no

vember 2004 metgezel van Jan Marijnissen op diens reis 

door Brazilië. 

Tekst: 
Peter Verschuren 

Runhaar maakte de doctoraalscriptie van zijn studie 
niet-westerse geschiedenis over de PT in Brazilië, 
waarna de fascinatie voor het land en die PT, de Parti
do dos Trabalhadores- Partij van de Arbeiders, bleef. 

Als journalist schreefhij een groot aantal artikelen 
over het land . Inmiddels is hij gehuwd met een Brazili

aanse en verblijft hij regelmatig in het land van de 
Amazone en het carnaval. 

tt Wat is dePT, de partij van Lula? 
'DePT is opgericht in 1979, tijdens de overgangsperio
de van dictatuur naar democratie. Brazilië was tot 
begin '85 een dictatuur. In de eindfase daarvan ont
stonden twee nieuwe partijen, naast de partijen van de 
dictatuur en de goedgekeurde 'oppositie'. Dat waren 
de PSDB, de partij van de sociaal-democratische elite 

en de PT, als bundeling van een breed spectrum aan 

progressieve maatschappelijke organisaties: kerken, 
vakbonden, sociale bewegingen. 
DePT en de PSDB zijn partijen die politiek voeren op 
basis van een ideologie; van een programma. Dat lijkt 
vanzelfsprekend, maar is het niet in een land als Brazi

lië. De traditionele grote partijen daar werken vrijwel 
uitsluitend op basis van cliëntelisme: het zijn carrière

machines die zich erg op de korte termijn richten. 
Na het einde van de dictatuur hebben PSDB en PT zich 

verder ontwikkeld. Ze bestaan nog, zijn allebei succes

vol en hebben een grote achterban. 

Het succes vandePT manifesteerde zich al direct in 

1985, toen Luiza Erundina, een maatschappelijk werk
ster, burgemeester werd van miljoenenstad Sao Pa ulo. 
Dat was echt een revolutie: een vrouw van buiten de 
elite die in zo'n functie gekozen wordt- en het ook nog 
eens uitstekend doet. 
Een verklaring voor het succes is volgens mij datdePT 

opmerkelijk corruptievrij is, dat ze inhoudelijk is, en 
pragmatisch . Door dat laatste heeft ze het lot ontlopen 

van veellinkse bewegingen in Brazilië en de rest van 
Latijns-Amerika die aan ideologisch geruzie ten onder 
zijn gegaan. De PT is een echte massabeweging: ze 
heeft heel veel leden en heel veel kader, en is echt ge
worteld in samenleving.' 

tt Hoe verklaar je dat Brazilië en Argentinië na de dicta
tuur zo'n verschillende weg genomen hebben? In Argenti
nië viert het systeem van cliëntelisme nog steeds hoogtij. 
Waarom heeft Brazilië een PT en Argentinië niet? 
'Ik kan wat zaken noemen, maar of dat een sluitende 
verklaring is, weet ik niet. Brazilianen zijn nogal non-
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conformistisch en pragmatisch ingesteld . Het land 
kent ook geen traditie van gewelddadige ideologische 
revoluties. Daarnaast is de opkomst van een sterke 

onafhankelijke vakbeweging belangrijk én heeft het 
land een grote middenklasse, naast een kleine steenrij

ke elite en heel veel arme mensen . Onder die midden
klasse is ook veel sympathie voor de PT. En wat ook 
meespeelt in de populariteit van de PT, is de persoon
lijke factor van Lu la.' 

tt Wat kun je over hem vertellen? 
'Lul a is het jongste kind van een straatarm gezin . Hij 
is vanaf de oprichting van de PT de onbetwiste leider, 

afkomstig uit de vakbeweging, de metaalarbeiders

bond. Voordat Lu la in januari 2003 president werd, 
was hij drie keer eerder al dicht bij een overwinning. 
De vierde keer heeft hij het randje opgezocht van hoe 
ver hij met zijn pragmatisme kan gaan. Hij heeft toen 
veel meer een centrumagenda gevolgd en al vóór de 
verkiezingen zi jn 'natuurlijke vijanden ' bewerkt: de 
financiële en zakenwereld . Hij heeft bijvoorbeeld laten 
weten zich te houden aan de afspraken met het IMF 
en de buitenlands schulden van Brazilië te zullen afbe
talen . Dat kweekte vertrouwen bij de middenklasse en 
had resultaat: Lula won van de zittende president 

Cardoso van de PSDB die het zeker niet slecht gedaan 
had .' 

tt We zijn nu twee jaar verder. Hoe maak jij de 
balans op? 
'Lula heeft een voorzichtig, behoudend beleid gevoerd , 
in het verlengde van zijn campagne. Behoedzaamheid 

gaat duidelijk boven ideologische keuzes en het prag
matisme is enorm. Lul a kiest duidelijk voor de lange 
termijn boven het snel boeken van successen. Het 

gevolg is wel , dat er nog weinig veranderingen zicht
baar zijn . Eind 2006 zijn er weer verkiezingen, dat 
betekent dat de komende twee jaar echt cruciaal wor

den . De achterban is opmerkelijk loyaal - hoewel een 
minderheid zwaar ontevreden is - maar zal toch een 
keer resultaten willen zien . Ikzelf ben verbaasd over 
een aantal zaken, en een enkele keer ook geschrokken . 
Waar ligt de grens tussen pragmatisme en opportunis
me? Maar terugkijkend op de afgelopen twee jaar 
overheerst toch duidelijk het positieve. Zeker als je 
kijkt naar de omstandigheden waaronder gewerkt 
moet worden: de corruptie, de bittere armoede, het 
gebrek aan infrastructuur, de traditie van politiek op
portunisme. De context is zo veel moeilijker dan hier 

in Nederland. Als je daarnaar kijkt, dan moet je conclu
deren dat Lula en zijn mensen ongelofelijk knap bezig 
zijn . 
Opvallend is ook hoe volwassen de PT omgaat met 
alle kritiek. Om een voorbeeld te geven: Jan Marijnis
sen en ik werden door een PT-kaderlid meegenomen 
naar een grote demonstratie tegen het regeringsbeleid . 
De man had er alle begrip voor.' 

Ik zie me niet als een kritiekloos Lu la-fan, maar ik ben 
absoluut onder de indruk van wat er momenteel in 
Brazilië plaatsvindt. Rationeel beschouwd kun je zeg-
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gen: in potentie levert de ontwikkeling heel veel op, 
maar het moet nog wel gebeuren . Maar als je het iets 
emotioneler bekijkt, dan is er nu al heel veel uit voort

gekomen. De opmars van Lul a en de PT biedt veel 
hoop en inspiratie- binnen en buiten Brazilië. Kijk 

naar Uruguay. Daar is onlangs de linkse president 
Vázquez aan de macht gekomen. Dat heeft hoogst
waarschijnlijk kunnen gebeuren doordat in Brazilië 
het bewijs geleverd is dat een linkse regering niet 

automatisch kapitaalvlucht en destabilisering bete
kent.' 

tt Welke ruimte geven de VS aan Brazilië? Wat gebeurt 
er als het land een koers gaat varen die Washington 
echt dwars zit? 
' Hoe stabieler en democratischer een land is , hoe 

minder mogelijkheden de VS hebb~n om in te 
grijpen. Wat dat betreft scoort Brazilië goed. Aan de 
andere kant: financieel is er wel een grote afhankelijk
heid . Als de Amerikaanse financieel-analisten 
massaal zeggen ga maar weg uit Brazilië, dan komen 
er grote problemen .' 

tt Is lula op weg het nieuwe idool van links te 
worden? 
'Laten we alsjeblieft leren geen heiligen te maken van 
kopstukken als Lula . Je neemt iemand het meest 
serieus als je hem kritisch benadert. In het gesprek 

dat Jan Marijnissen en ik hadden met minister Dulci 
vertelde hij dat het slechtste wat Brazilië en dePT 
kan overkomen is dat Lula de zoveelste troetelbeer 
van de Derde Wereld wordt. Daar ben ik het helemaal 

mee eens.' • 

Gróót 
Brazilië is het grootste land van Zuid-Amerika en 
één van de grootste landen ter wereld. Er wonen 
ruim 175 miljoen mensen en de oppervlakte be
draagt iets meer dan 8,5 miljoen km•. Ter vergelij
king: dat is 240 keer de oppervlakte van Nederland. 
Zowel van noord naar zuid, als van oost naar west 
ligt er tussen de uiteinden van het land meer dan 
4300 kilometer. 



Lu la in het offensief 

Weg met de honger in de wereld! 
We gaan binnen twintig jaar het aantal mensen dat honger lijdt met min

stens de helft terugbrengen. Dat spraken de 176landen van de FAO (de VN

organisatie voor landbouw en voeding} af in 1996. Vier jaar later werd deze 

doelstelling opgenomen in de zogenaamde Millennium Ontwikkelingsdoel

stellingen (MDGs) van de Verenigde Naties. En weer vier jaar later lanceerde 

de Braziliaanse president Lula een nieuw plan om de strijd tegen de honger 

nieuw leven in te blazen. Nu de resultaten nog. 

Tekst: Hans van Heijningen 

Eén van de VN-Millenniumdoelstel

lingen is het opstellen van plannen 
en het meten van de voortgang. 
Daaraan wordt hard gewerkt

zodat we in ieder geval inzicht 
krijgen in de resultaten en het falen 
van onze regeringsleiders. 
Goed nieuws is dat de gemiddelde 
leeftijd van mensen de afgelopen 
decennia beduidend hoger is ko
men te liggen, dat het analfabetis
me wereldwijd sterk teruggedron
gen is en dat het aantal mensen dat 
in Oost-Azië van een dollar of min

der per dag rond moet zien te ko
men , sterk gedaald is. Het slechte 

nieuws is dat in 33 van de 66 ont
wikkelingslanden de inkomens
ongelijkheid is toegenomen, dat 54 
landen armer zijn dan in 1990 het 
geval is en dat 21 landen gedaald 
zijn op de Human Development 
Index. 'Een dergelijke achteruitgang 
qua overlevingsperspectief kwam 
voordien vrijwel niet voor,' conclu

deren de opstellers van het rapport 
van de Ontwikkelingsorganisatie 
van de VN eind 2003. De conclusie 
luidt dat de Millenniumdoelstellin

gen van de VN in 2015 niet gehaald 
gaan worden zolang het bedrag dat 
wereldwijd aan ontwikkelingssa
menwerking besteed wordt, niet 
drastisch omhoog gaat. Andere 
conclusies: de westerse landen 
moeten hun beleid op een aantal 
terreinen drastisch herzien : ze 

moeten de ontwikkelingslanden 

toegang tot hun markten geven in 
plaats van die gesloten te houden 
via tolmuren; ze moeten stoppen 
met het dumpen van overtollige 
voedselvoorraden die de positie 
van agrarische producenten in 
ontwikkelingslanden ondermijnen; 
en ze moeten serieus werk maken 
van de herziening van de patenten
wetgeving. Tot nog toe kunnen 
multinationals namelijk wettelijk 

gelegitimeerd monopolies verwer
ven op alle mogelijke commerciële 

toepassingen van natuurlijke pro
ducten die afkomstig zijn uit ont
wikkelingslanden. En tot slot: de 
rijke landen moeten overgaan tot 
een drastische sanering van de 
schulden van ontwikkelingslanden. 
Het totaalbedrag dat ontwikkelings
landen jaarlijks aan hulp ontvangen 
vormt maar een fractie - een ze
vende deel om precies te zijn -van 
wat ontwikkelingslanden jaarlijks 

kwijt zijn aan rentebetalingen en 
schuldaflossing. De ontwikkelings

socioloog Lou Keune duidt het 
fenomeen van kapitaaloverdracht 
van het Zuiden naar het Noorden 
aan met de term 'omgekeerde 
ontwikkelingshulp' . 

Verdubbeling aantal extreem armen 

in Afrika 

Dat het slecht gaat met de bestrij
ding van armoede en honger is ook 

de conclusie van het in januari 
verschenen rapport 'lnvesting in 

development: a practical plan to 
achieve the Millennium Develop
ment Goals', van de Amerikaanse 
econoom jeffrey Sachs. Hij conclu
deert dat veel ontwikkelingslanden 
in een armoedeval zitten en onvol
doende financiële middelen hebben 
voor noodzakelijke investeringen. 
Het aantal extreem armen in Afrika 
is verdubbeld sinds 1981 . Factoren 

die de economische malaise ver
sterken, zijn de geografische lig
ging van landen (geen toegang tot 
zeehavens), de uitputting van land
bouwgronden, ziektes als AIDS en 
de relatief grote gezinnen van de 
armen. 

Los van het terugdringen van de 
armoede in de wereld- wat vooral 

te danken is aan de snelle econo
misch groei in landen als China en 
India- dreigen de Millenniumdoel 

stellingen bij ongewijzigd beleid 
niet gehaald te worden, waar
schuwt Sachs. Verschillende zaken 
moeten gebeuren om de doelstel
lingen alsnog te halen . In de eerste 
plaats zouden de ontwikkelde lan
den hun ontwikkelingsbudget tot 

minimaal 0.44 en in 2015 tot 0,54 
procent van hun BBP moeten ver

hogen. Vooral de VS, Japan, Duits
land en Italië blijven op dit vlak 

ernstig in gebreke en zijn verant
woordelijk voor 85 procent van het 
tekort aan fondsen voor ontwikke
ling. Een andere dringende aan
beveling betreft het beleid van IMF 
en Wereldbank ten aanzien van 
ontwikkelingslanden. Die instellin

gen zouden hun zogenaamde Po
verty Reduction Strategy Papers

beleidsdocumenten die ze tamelijk 
dwingend opleggen aan regeringen 
van ontwikkelingslanden- meer in 
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lijn moeten brengen met de Millen
niumdoelstelllingen. 

Aanvalsplan van 60 miljard 
dollar per jaar 
Dat er te weinig schot zit in de 
bestrijding van de honger, conclu
deerde ook de Braziliaanse presi
dent Lul a. Op zijn initiatief vond er 

op 30 januari 2004 in Genève een 
anti-hongerbijeenkomst plaats, 
waaraan onder andere VN-voorzit
ter Kofi Annan, president Chirac 
van Frankrijk en president Lagos 
van Chili deelnamen. Op de confe
rentie is een werkgroep ingesteld die 
inmiddels met een voorstel geko
men is om de strijd tegen honger en 
armoede nieuw leven in te blazen. 
Uitgangspunt van dit plan is op 
jaarbasis ongeveer 6o miljard dollar 
aan extra fondsen te mobiliseren 
voor de uitvoering van de millen
niumdoelstellingen. Concreet ko
men de opstellers van het rapport 
met de volgende aanbevelingen: 
invoering van een minimale belas
ting op valutatransacties (de zoge
naamde Tobin-tax); invoering van 
een belasting op wapenhandel; extra 
hulpinspanningen van het IMF en 
andere internationale financiële 
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instellingen vanuit hun omvangrijke 
reserves; het opdoeken van belas
tingparadijzen; het stimuleren van 
eerlijke handel en het bevorderen 
van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en beleggen. 
Hoewel de voorstellen van het Plan 
Lu la eerder een stapje-voor-stapje 
karakter hebben dan dat zij de 
internationale orde op zijn kop 
zetten, is er wel degelijk iets nieuws 
onder de zon. De afgelopen jaren 
hebben vooral de grotere ontwikke
lingslanden zich aaneen gesloten 
om de VS en de EU effectief weer
werk te geven. Het mislukken van 
de WTO-onderhandelingen in Can
cun, eind 2003, maakte het ont
staan duidelijk van nieuwe interna
tionale verhoudingen waarin de 
westerse landen niet langer in staat 
zijn om hun handels- en investe
ringsbeleid er simpelweg door te 
drukken. De vorming van de G-20 
waarvan regionale grootmachten 
als Brazilië, Mexico, Venezuela, 
India, Maleisië, Iran, Nigeria en 
Zuid-Afrika deel uitmaken, mar
keert in die zin een belangrijke 
verandering binnen de internatio
nale verhoudingen. 

Nederland gaat het debat 
zorgvuldig uit de weg 
Inmiddels hebben de regeringslei
ders van Brazilië, Chili, Frankrijk en 
Spanje het Plan Lula omarmd en 
toegezegd daar internationaal 
steun voor te zullen organiseren. 
De Nederlandse regering, die graag 
benadrukt dat zij in tegenstelling 
tot veel andere westerse landen wel 
voldoet aan de 0,7 procent BBP
norm voor ontwikkelingssamen
werking, gaat het debat over dit 
plan het liefst uit de weg. Onze 
grote banken en verzekeringsbedrij-

ven zien volstrekt triets in bijvoor
beeld de invoering van een kleine 
belastingheffing op valutatransac
ties of het aanpakken van belasting
paradijzen. Sterker nog, Nederland 
is weliswaar een klein land, maar 
speelt vooral achter de schermen 
een rol van betekenis binnen inter
nationale instellingen die ijveren 
voor de liberalisering van het beleid 
betreffende handel en investerin
gen. Daarbij komt dat Nederland, 
dat enkele decennia geleden een 
gidsland was op het vlak van ont
wikkelingssamenwerking en milieu, 
inmiddels tot de grauwe midden
moot van aspiratieloze landen is 
gaan behoren. In plaats van een 
voorhoedepositie op het vlak van 
ontwikkelingssamenwerking te 
bevechten, houdt de huidige minis
ter van Ontwikkelingssamenwer
king zich vooral bezig met het be
vorderen van marktwerking binnen 
de sector, het verruimen van de 
participatie van het bedrijfsleven en 
het vervuilen van haar eigen begro
ting onder het motto van 'integraal 
beleid' (alles heeft met alles te 
maken). Dat maakt dat er flink uit 
de kas voor ontwikkelingssamen
werking gegraaid wordt: bedrijven 
worden schadeloos gesteld voor 
niet nader aangeduide niet-betaal
de leveringen aan ontwikkelingslan
den, de eerstejaars asielopvang 
wordt eruit betaald, evenals veilig
heidsinspanningen die Nederland 
in ontwikkelingslanden verricht. 
Het weinig inspirerende ontwikke
lingsbeleid van onze regering maakt 
het extra belangrijk dat het deel van 
de Nederlandse bevolking en van de 
politiek dat verder kijkt dan onze 
dijken hoog zijn, het Plan Lu la agen
deren en er steun voor mobiliseren. 
Een schone taak voor de SP. • 



Millenniumdoelstellingen 
De Millenniumdoelstellingen van de VN, te realiseren in 2015: 

1. Het halveren van het aantal mensen dat honger lijdt en in extreme armoede leeft (mensen die van 1 dollar per dag 
of minder moeten zien te overleven). 

2 . Het bevorderen van de toegang tot basis- en voortgezet onderwijs. 
3- Het aanpakken van de achterstand en achterstelling van meisjes en vrouwen ten opzichte van mannen. 

4· Het terugdringen van de kindersterfte: concreet dient de sterfte onder kinderen van vijf jaar en jonger met twee
derde teruggebracht te worden. 

5· Het verbeteren van de gezondheid van vrouwen en moeders: in 2015 moet het aantal vrouwen dat tijdens de beval

ling van een kind overlijdt, met driekwart gedaald zijn. 
6. Het stabiliseren van het aantal mensen dat aan een besmettelijke ziekte lijdt (42 miljoen HIV- en Aids geïnfecteer

den en mensen die aan TBC en malaria lijden) . 
7· Het verbeteren van het milieu en het versterken van de aandacht voor duurzaamheid . Concreet: halvering van het 

aantal mensen dat verstoken is van veilig drinkwater. 
8. Het opstellen van concrete plannen voor de mondiale ontwikkelingsagenda en het monitoren van de resultaten. 

Fragmenten uit de toespraak 
Lula in Genève, januari 2004 

Ik ben niet naar Genève gekomen om u er nogmaals aan te herinneren dat 

honger een massavernietigingswapen is dat dagelijks 24.000 mensen 
doodt, en elke minuut elf kinderen. Of dat honger een kwart van de wereld
bevolking treft. Evenmin om te betogen dat honger het ontstaan van ziek
tes in de hand werkt, werkkracht ondermijnt en de leercapaciteit van kinde
ren nadelig beïnvloedt. Ook ben ik hier niet gekomen om de economische 
boodschap die de afgelopen decennia uitgevent wordt, te bekritiseren. 
Beleid dat economische ontwikkeling boven sociale ontwikkeling gesteld 
heeft, dat ongelijkheid binnen maatschappijen versterkt heeft, dat werk
loosheid en extreme armoede heeft voortgebracht en een groot deel van de 

wereldbevolking totaal kwetsbaar heeft gemaakt. Nee, ik ben naar Genève 
gekomen om oplossingen te zoeken. 

Het bestrijden van honger en armoede is geen utopisch ideaal; het gaat in 
essentie om de strijd tegen uitsluiting en ongelijkheid ten gunste van so
ciale rechtvaardigheid en duurzame groei. Ik bepleit een andere opstelling 
en doe een ethisch en politiek beroep op de internationale gemeenschap 
om een nieuw concept van ontwikkeling uit te werken. Daarin dient inko

mensdistributie geen gevolg maar eerder een voorwaarde te zijn om tot 
groei te komen. 
De uitdaging waar we voor staan, is het combineren van economische 

stabiliteit met sociale participatie. Dat is geen eenvoudige taak. Het vereist 
een diepgaande transformatie van de structuur van maatschappijen en 
grote veranderingen in de organisatie van de productiestructuur. Politieke 
wil is een onmisbaar element in dit omslagproces ... 

Als we de wereld echt veiliger willen maken, moeten we strijden voor een 
meer rechtvaardige en meer evenwichtige wereld. Vrede, economische 
ontwikkeling en sociale rechtvaardigheid zijn nauw met elkaar verbonden. 
Vrede zonder economische ontwikkeling is onmogelijk, net zomin als er 

zonder sociale rechtvaardigheid sprake kan zijn van vrede en economische 
ontwikkeling. In de huidige wereld is geen plaats voor maatschappijen die 
bestaan uit analfabeten, werklozen, hongerleiders en extreem armen ... 



De EU en globalisering 

Steeds meer grondstoffen 
voor steeds minder geld 

Als de vos de passie preekt. .. een beetje boer weet dat hij dan op z'n 

kippen moet letten. Geen wonder dat met name boeren uit de hele wereld 

niet zo staan te juichen bij de verhalen die de Europese Unie vertelt over 

de kansen die globalisering zoal te bieden heeft. Want ondanks alle mooie 

woorden over het openen van de Europese markten zien boeren in het 

zuiden dat zij steeds meer moeten produceren voor steeds minder geld. 

Tekst: 
Johan van den Hout 

• 
" 

De EU koopt zo'n 85 procent van 
alle agrarische exportartikelen van 
Afrika en bijna de helft van alle 
landbouwproducten die vanuit 
Latijns-Amerika worden geëxpor
teerd. Hoewel de handel in deze 
producten slechts 6 procent uit
maakt van het totale Europese 
handelsvolume, is het belang ervan 
in ontwikkelingslanden vele malen 
groter. In ruim tweederde van de 
ontwikkelingslanden draagt land
bouw voor 6o procent bij aan de 
totale productie van het land en in 
veruit de meeste derde-wereldlan
den is meer dan go procent van de 
beroepsbevolking werkzaam in de 
landbouw. Elke verandering in de 
hoeveelheid handel of de opbrengst 
daarvan is dan ook voor ontwikke
lingslanden van fundamenteel 
belang. 

De laatste tien jaar verminderde de 
EU-import uit de Minst Ontwikkel
de Landen (MO~s) van landbouw
producten 25 tot slechts 11 procent. 
Althans, uitgedrukt in geld. De prijs 
die de EU betaalt voor landbouw
producten uit de derde wereld daalt 
jaarlijks, een trend die al sinds de 
jaren zestig leidt tot steeds méér 
landbouwexport voor steeds mfn
der geld. Kortom, ontwikkelings
landen verbouwen en exporteren 
steeds meer producten maar krij
gen daar steeds minder geld voor. 
Volgens de VN-organisatie voor 
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Landbouw en Voedsel (FAO) heeft 
deze verslechterde 'terms oftrade' 
alleen al in sub-sahara Afrika in de 
afgelopen dertig jaar geleid tot een 
fil")ancieel verlies dat groter is dan 
het totale bruto binnenlands pro
duct van deze landen. Het is alsof 
je een steeds meer lekkende em
mer met steeds kleinere bekertjes 
water moet blijven vullen . 

Aan de andere kant stijgen juist de 
prijzen van bewerkte landbouwpro
ducten, het spul dat Europa uit
voert naar de derde wereld : de 
gebrande en gemalen koffie in 
plaats van de koffiebonen, de cho
colade in plaats van de cacao. De 
waarde van de uitvoer van bewerkt 
voedsel van de EU naar ontwikke
lingslanden steeg de laatste tien 
jaar van 1.4 naar ruim 2 miljard 
euro. Tegelijkertijd daalde het aan
deel van ontwikkelingslanden in de 
totale handel van bewerkt voedsel : 
het aandeel van de MO~s in deze 
handel halveerde tussen 1991 en 
2000. De tien landen die 85 pro
cent van de wereldproductie cacao
bonen verzorgen, hebben slechts 
een aandeel van 2 procent in de 
wereldhandel in chocolade. 

Een tractor kostte vroeger vijf ton 
cacao; nu twintig 
Deze twee trends samen (dalende 
prijzen voor ruwe producten, stij
gende prijzen voor bewerkte pro-

ducten) én het verschuiven van de 
handel van de meest waardevolle 
(bewerkte) producten·van ontwik
kelingslanden naar het Westen, 
zorgen voor enorme zogenaamde 
ruilvoetverliezen voor de derde 
wereld. Ter illustratie: kon men 
twintig jaar geleden nog een tractor 
kopen voor 5 ton cacaobonen, 
inmiddels betaalt een ontwikke
lingsland daar 20 ton voor, omdat 
de prijs voor cacao is gehalveerd en 
die voor tractoren is verdubbeld. 

De Europese Unie klopt zich op de 
borst als kampioen vrijhandel. 
Sinds het afsluiten van de zoge
naamde Uruguay-ronde, de han
delsbesprekingen van de WTO over 
het liberaliseren van de wereldhan
del , heeft de EU haar markt steeds 
verder opengesteld voor landbouw
producten uit de derde wereld. 
Voor de 47 MO~s geldt zelfs het 
zogenaamde alles-behalve-wapens 
(EBA) reglement: er zijn geen tarie
ven of quota voor de exportproduc
ten uit deze landen, met de uitzon
dering van wapens en munitie. Dat 
klinkt mooi , maar kent wel een 
aantal haken en ogen. Zo moeten 
deze vrije producten bijvoorbeeld 
voldoen aan het oorsprongsland
principe: er mogen niet te veel 
bestanddelen in verwerkt zijn die 
nfet uit het eigen land afkomstig 
zijn. Als Guatemala koffiebonen wil 
exporteren naar de EU is dat geen 
probleem, maar een pak gebrande 
en gemalen koffie waar te veel 
'toegevoegde waarde' (bewerking, 
verpakking, marketing) uit een 
ander land in zit, valt buiten het 
EBA reglement. Verder kent het 
EBA tal van regels over de produc
tie, het transport en de administra
tie van dat alles, die voor kleine 
producenten in ontwikkelingslan-



den lastige barrières vormen . Dat 
blijkt ook uit de resultaten. De 
laatste vijftien jaar daalt de waarde 
van de landbouwimport in Europa 
uitdeMOL's met jaarlijks ruim vier 
procent, terwijl de export van de EU 
naar die minst-ontwikkelde landen 
met 4,6 procent groeit. Bij bewerk
te landbouwproducten ligt de ver
houding nog scherper: de EU ex
porteert jaarlijks voor 759 miljoen 
euro naar de MOL-landen, de om
gekeerde weg echter heeft een 
waarde van een kleine 7 miljoen. 

Europa in de WTO: promoten neo
liberalisme 
De handel in landbouwproducten is 
ook in de WTO een belangrijk the
ma. En de EU is een belangrijke 
spelers binnen die WTO: de EU
handelscommissaris vertegenwoor
digt het grootste handelsblok ter 
wereld. In de EU-brochure 'Globali 
sering, een kans voor iedereen' 
(2002) wordt uitvoerig beschreven 
hoe de WTO formeel functioneert, 
maar met geen woord gerept over 
de echte belangen die de EU via de 
onderhandelingen wil veiligstellen. 
De propaganda is ronkend: 'Ons 
belangrijkste doel van de onderhan
delingen over wereldhandel is om 
ontwikkelingslanden te helpen aan 
de armoede te ontsnappen'. Toen 
in 2001 in Doha de WTO een nieu
we onderhandelingsronde opende, 

beloofde de EU een grondige her
ziening van haar landbouwsubsi
diebeleid en haar export (zeg maar: 
dumping) van landbouwproducten 
naar de derde wereld. Dat zou 
inderdaad iets betekend hebben 
voor ontwikkelingslanden. Maar 
toen de EU op de volgende WTO
top in het Mexicaanse Cancun 
(2003) boter bij de vis moest leve
ren, maakte ze haar mooie beloften 
niet waar. De top mislukte gran
dioos, mede dankzij de weigering 
van de grotere ontwikkelingslanden 
onder leiding van Brazilië om zich 
te schikken in de neoliberale agen
da. Op straat demonstreerden 
tienduizenden boeren uit Azië, 
Afrika en Latijns-Amerika om Euro
pa te herinneren aan haar 'Doha
beloftes'. Vooralsnog blijft de EU 
ook in de WTO gewoon de grote 
promotor van het neoliberale ge
dachtegoed. 

EU en GATS: veiligstellen belangen 
eigen dienstenindustrie 
Niet alleen landbouwproducten 
worden wereldwijd verhandeld, 
ook diensten zijn onderdeel van de 
markt. Toen de EU in 2000 in Lis
sabon besloot dat Europa binnen 
tien jaar de best concurrerende 
kenniseconomie zou moeten wor
den, kwam de handel in diensten al 
snel in de schijnwerpers te staan. 
GATS is een verdrag van de WTO 

dat de spelregels voorschrijft voor 

een wereldwijde liberalisering van 
de handel in diensten. Te denken 
valt dan aan water, elektriciteit, 
cultuur, onderwijs, gezondheids
zorg en andere basisvoorzieningen. 
Om daarin een beetje behoorlijk in 
te kunnen handelen moeten deze 
diensten wel eerst worden gepriva
tiseerd. Binnen Europa stuit dat al 
op enorm verzet, getuige de protes
ten tegen de dienstenrichtlijn van 
Bolkestein- zeg maar de EU-va
riant van de GATS. Maar in ontwik
kelingslanden zijn de gevolgen van 
GATS nog drastischer. Privatiserin
gen van met name water en elektri
citeit hebben er al voor gezorgd dat 
deze basisbehoeften voor grote 
groepen onbetaalbaar zijn gewor
den. 
Europa stelt zich in het kader van 
de GATS op als pleitbezorger van 
de Europese dienstenindustrie, met 
als doel zo veel mogelijk overheids
regie in deze sector afte breken. In 
januari van dit jaar diende de EU bij 
103 WTC-lidstaten verzoeken in 
voor vrije toegang tot de handel in 
tal van diensten. Hoewel de Unie in 
haar reclamemateriaal de mond vol 
heeft van 'transparantie', weigert zij 
de verzoeken openbaar te maken. 
Achter gesloten deuren onderhan
delen de individuele ontwikkelings
landen tussen nu en mei met het 

machtige Europa ... • 
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Plussen en minnen van ontwikkelingshulp 
De visie van schrijver Frank Westerman 

El Negro 
In El Negro en ik verhaalt schrijver Frank Wes
terman van zijn speurtocht naar de achtergron
den van El Negro, de opgezette neger die hij 
aantreft in een Spaans museum. Westerman 
stuit op het onwrikbare superioriteitsgevoel van 
het Westers kolonialisme en zet dat naast de 
ervaringen die hij in Peru opdeed tijdens zijn 
stage als technisch ontwikkelingswerker. De 
parallellen tussen beide zijn opmerkelijk. 

Tekst: Barry Smit en Peter Verschuren 

Eerder schreefWesterman· onder andere De 
Graanrepubliek, waarin hij de levensgeschiede
nis van Sicco Mansholt volgt en Ingenieurs van 
de Ziel, over de megalomane waterbouwprojec
ten van JosefStalin. 

'Na de missionaris en de 

ontwikkelingswerker wordt 

nu de soldaat uitgezonden' 

'In de opstelling van de westerling 
in de Derde Wereld zit een duidelij
ke constante: de drang van word als 
wij. De missionarissen die in het 
kielzog van de kolonisten kwamen, 
hadden waarschijnlijk nog als motief 
word christen, kniel voor dezelfde god, 
maar word nét niet zoals wij. De 
ontwikkelingswerker zal vinden word 
zoals wij, word gelijkwaardig. Gelijk
waardig in kunnen, in toegang tot 
welvaart, in welzijn . Eerst heette het 
ontwikkelingshulp, daarna ontwikke
lingssamenwerking. Dat geeft aan 
dat er kennelijk iets gelijkwaardig 
moet zijn, maar in het woord ont
wikkeling zit de vooronderonderstel
ling van word zoals wij De aanbieder 
van de ontwikkeling weet waarheen 
er ontwikkeld dient te worden; weet 
wat beter is. Dat is de constante 
factor, de bevoogdende houding. 
Ik heb in Wageningen gestudeerd 
voor irrigatie-ingenieur in de tro
pen. Maar op een gegeven moment 
vond ik het eigenlijk stuitend, aan
matigend, dat ik dáár zou kunnen 
adviseren op mijn leeftijd en vanuit 
een andere cultuur, met een klein 
beetje kennis en vooral veel goede 
bedoelingen, dat het ánders zou 
moeten. Onder ander daardoor 
besloot ik geen ontwikkelingswerker 
te worden. 
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Het tijdperk van de archetypische 
ontwikkelingswerker, de deskundi
ge die drie jaar in Nicaragua zit, 
dan een project in Senegal doet, 
enzovoort, is voorbij. Die periode 
heeft grofweg vijftig jaar geduurd: 
van het begin van de postkoloniale 
periode tot ongeveer 2000. Neder
land stuurt geen technische ontwik
kelingswerkers meer. Die ontwikke
lingswerker kan het museum in . De 
plaats innemen van El Negro.' 

tt Toch gaan de activiteiten van SNV, 
de grote Nederlandse ontwikkelings
organisatie door, zij het dat men nu 
veelal deskundigen uit de regio 
inhuurt. Is het echt einde verhaal 
voor het ontwikkelingswerk, of gaat 
het door in een andere vorm? 
'Het is einde oefening. Toen ik op 
de middelbare school zat, hoefde je 
niet in dienst als je ontwikkelings
werk ging doen. Nu is de kans 
groter dat je in Ethiopië belandt 
met een Fal-geweer en een nachtkij
ker op je helm- als interventiesol
daat en niet vredesoldaat, ook al 
brengt hij soms vrede. Organisaties 
als Novib en SNV zijn naar de zij
lijn gemanoeuvreerd. Ze bestaan 
nog en ze zullen nog wel consul
tancymissies uitvoeren, maar het 
bepalende beeld is dat we voortaan 

soldaten sturen . Je kunt daar heel 
cynisch over praten, maar ik vraag 
me ook wel af: is dit hoe dan ook 
verwerpelijk, of kun je het recht
vaardigen op bepaalde momenten . 
Het is geen rekolonisatie, want het 
is niet de bedoeling dat ze blijven . 
ledereen wil er weer weg kunnen, 
maar er is wel weer die constante, 
die lijn van word zoals wij en dat is 
in dit geval ga stemmen, organiseer 
verkiezingen! Ik zie die soldaat echt 
in de plaats komen van de ontwik
kelingswerker.' 

tt De groeiende grr-factor 
'Vanaf de tijd dat ik met de studie 
begon, waren er allerlei trends in 
het ontwikkelingswerk. Eén van de 
eerste was dat onze dure technolo
gie niet werkt, we moeten aange
paste 'houlje-touwlje'-technologie 
brengen, dat was in de jaren zeven
tig. Latere toverwoorden waren: 
versterking van de positie van de 
vrouw en duurzaamheid. Als hier 
de mode omging, ging het hele 
ontwikkelingscircuit mee en dat is 
eigenlijk al heel kwalijk. Daarin 
steekt de bevoogding, de betutte
ling. 
De sleutelwoorden hebben een 
omloopfactor van een jaar of tien . 
En wat zie je gaandeweg gebeuren? 
Dat de grr-factor groeit, van grr, het 
lukt niet. Het lukt niet met onze 
technologie, het lukt niet met aan
gepaste technologie en het lukt ook 
niet als we alle kaarten zetten op 
versterking van de positie van de 
vrouwen . Het geheel gaat eerder 



achteruit dan vooruit. Dus kwam 
als nieuw toverwoord good gouver
nance, of de vertaling ervan : jullie 
zijn corrupt. We geven alleen nog als 
het er een beetje fatsoenlijk uitziet. 
Dat is in de jaren negentig in op
mars gekomen en het getuigt van 
een toenemende frustratie bij de 
hulpgevers, de donorlanden. En 
volgens mij is de volgende stap wij 
gaan met militaire macht zeggen hoe 
jullie de boel moeten regelen en dat 
jullie moeten stemmen. En als de 
belangen groot genoeg zijn , zeggen 
we stem of ik schiet. 
juist die toenemende bemoeienis 
is één van de redenen is waarom 
ontwikkelingshulp niet werkt en 
verzet oproept. Verwar dat overi 
gens niet met noodhulp, dat ligt 
heel anders. Als jij onder de tram 
raakt en ik schiet jou te hulp dan 
is jouw reactie waarschijnlijk niet 
waar bemoei je je mee, blijf van me 
af Maar als ik jouw moestuin kom 
omspitten, dan komt het wel an
ders te liggen. Het element van 
bedilzucht is iets wat ten grondslag 
ligt aan het falen van het ontwikke
lingswerk en die bedilzucht neemt 
uit frustratie juist toe.' 

tt Daarmee is ook politiek van 
'ontwikkeling via de loop van het 
geweer' gedoemd te mislukken ... 
'Zoals ze in Amerika zeggen : The 
jury is still out. Misschien komt 
Afghanistan er wel heel goed af, 
wie zal het zeggen? Ik heb de nei
ging om te denken dat het paterna
lisme weerstand ontmoet, en dat 

dat ook nu zal blijken. Maar dan 
nog. Als je kijkt naar het invliegen 
van stembussen in Afghanistan. 
Misschien is dat wel een heel goe
de ontwikkeling.' 

tt Wat opvalt is dat er weinig debat 
is over ontwikkelingssamenwerking. 
Er wordt niet openlijk gesproken 
over het failliet van vormen die niet 
werken, en over de vraag 'wat dan 
wel?' Rechts heeft daardoor het 
initiatief genomen met het aan de 
muur spijkeren van de hele ontwik
kelingssamenwerking. Wat moet het 
verhaal zijn voor de toekomst? 
Rechts komt alleen met 'stoppen 
met die hap!' · 
'Organisaties als de Novib en SNV 
zullen zich enorm moeten aanpas
sen aan de nieuwe realiteit. Het 
zijn achterhoede gevechten om het 
huidige budget te houden en niet te 
laten vervuilen met bijvoorbeeld de 
kosten van missies als in Afghanis
tan. Onbedoeld is het ontwikke
lingswerk een hele industrie gewor
den. Neem Guinee Bissau, waar zo 
veel ontwikkelingswerk is en zo veel 
verschillende landen en organisa-

ties actief zijn, zo'n land bungelt 
helemaal aan het ontwikkelings
hulpinfuus.' 

tt Wat zou er wel moeten gebeuren? 
'Ik zie allerlei vormen van solidari
teit en als ze niet bevoogdend zijn, 
dan werken ze volgens mij ook heel 
goed. En het afdwingen van ge
dragscodes bij multinationals die 
fabrieken bouwen in lage lonen 
landen, dat is volgens mij ook een 
vorm van ontwikkelingssamenwer
king waarmee de afgelopen vijftien 
jaar veel winst is geboekt. Verder 
fair trade: het idee dat je tussen
handel uitschakelt door een pro
duct direct bij de producent te 
betrekken, dat is niet betuttelend 
en hoeft ook niet duurder te zijn. 
Dat werkt nog niet ideaal, op Max 
Havelaar is best het een en ander 
afte dingen, maar in theorie denk 
ik dat allerlei vormen van fair trade 
een kans van slagen hebben. En 
bij eerlijke handel hoort natuurlijk 
ook het slechten van de protectie 
van de eigen markt van vooral 
landbouwproducten in de VS en 

Europa .' • 
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Is ontwikkelingshulp uit de tijd? 
De visie van Tuur Elzinga, coördinator van XminY solidariteitsfonds 

Tekst: Tuur Elzinga 

'Ontwikkelingshulp inzetten voor 

aanpakken machtsstructuren' 
In 1972 publiceerde XminY het boekje 'Helpt Hollands 
Hulp?' dat zorgde voor nogal wat opschudding. Het 
was zeer kritisch en dat was men in het wereldje van de 
ontwikkelingshulp niet gewend. Ontwikkelingshulp was 
toch goed, dat stelde je toch niet ter discussie? Toch 
werd nadien de kritiek vrij algemeen gedeeld door de 
toenmalige derde-wereldbeweging. 
Inmiddels is het wederom gemeengoed om ontwikke
lingshulp ter discussie te stellen, vooral sinds Ayaan 
Hirsi Ali vorig jaar de vergelijking maakte met een 'uitke
ring aan een drankverslaafde vader met tien kinderen' . 
Er zit een wereld van verschil tussen onze kritiek toen 

en de meest gangbare kritiek nu . Dertig jaar geleden 
vond XminY dat de ontwikkelingshulp toen te zeer 
symptoombestrijding was. Het 'systeem' en de (econo
mische) machtsverschillen werden er niet mee aan
gepakt en de hulp hield intussen wel een afhankelijk
heidsrelatie in stand. 

Ontwikkelingshulp is sindsdien wel veranderd: het heet 
nu ontwikkelingssamenwerking, er is- althans in Ne
derland- geen 'gebonden hulp' meer en er wordt geen 
hulp meer verstrekt als lening. Gebonden hulp bete

kent dat het ontvangende land de hulp moet besteden 

bij de industrie in het land van de gever, en leningen 
zijn een deel van de oorzaak van de schuldencrisis. 
Toch is er nog steeds veel van de oude en ook weer 
nieuwe kritiek mogelijk op de huidige ontwikkelings
samenwerking. 
De meest gehoorde kritiek komt nu echter van rechts . 
De liberalen willen ook op het ontwikkelingssamenwer
kingbudget bezuinigen. En de neoliberale doctrine leert 
dat vrijhandel de beste remedie tegen armoede is. 
Terwijl de voorbeelden van een snelle ontwikkeling zich 
juist bijna allemaal achter hoge tariefmuren hebben 
afgespeeld. Dat geldt voor de VS, Europa en recenter 
ook voor de Aziatische 'tijgers '. 
Bovendien is de 'vrije markt' juist deel van het pro
bleem. Op een volkomen 'eerlijke' vrije markt zijn de 
sterkste (multinationale) bedrijven altijd het beste af. 
Op de markt geldt immers: één euro, één stem. En de 
grote multinationals zitten vrijwel zonder uitzondering 

in de VS, Europa en Oost- Azië. 

Als je vijftig jaar ontwikkelingssamenwerking afzet 
tegen de resultaten, dan moet je wel enigszins scep-

tisch zijn. De verschillen zijn alleen maar groter ge
worden . De laatste tien jaar is de armoede in vooral 
Azië wel iswaar een stuk verminderd, maar in sub
Sahara-Afrika zijn een hoop landen niet alleen relatief, 
maar ook in absolute zin verarmd . En dat terwijl de 
wereldeconomie stevig is gegroeid. En in Azië profi
teert wel een nieuwe middenklasse van de groei , maar 
de afname van de armoede heeft nog niet geleid tot 
een afname van de ondervoeding. Die is in verschei
dene Zuid-Aziatische landen nog ernstiger dan in 
Afrika. 
Ontwikkelingshulp kan natuurlijk niet de schuld krij 

gen van die groeiende ongelijkheid . Maar de hulp 
heeft ook niets gedaan aan de oorzaken ervan . 

De ongelijkheid is sinds begin jaren '70 versterkt door 
de schuldencrisis. Tegenover elke euro ontwikkelings
hulp die van de rijke landen naar het zuiden gaat, stro
men er zeven terug aan rentebetalingen en aflossingen . 
Voor zover de hulp gebruikt wordt om gaten te dichten 
bij arme overheden, is het dus nogal wiedes dat ze 
relatief weinig zoden aan de dijk zet. 
Tegenwoordig wordt er gelukkig veel over een aanpak 
van de schuldencrisis gesproken, maar dat gaat dan 

wel alleen om de allerarmste staten met de zwaarste 
schulden . Een totale schuldkwijtschelding zonder be
denkelijke voorwaarden als verplichte marktopening 
voor westerse bedrijven zit er voorlopig echt niet in . 

Er blijft dus nog wel even een grote behoefte aan 
financiële solidariteit, maar die kan het best worden 
aangewend aan de bestrijding van de structuren en de 
grote multinationals die verantwoordelijk gehouden 
moeten worden voor de groeiende kloof in de wereld . 
Het geld dat naar het zuiden gaat, kan het best door 
de mensen daar voor dat doel worden aangewend , 
dus om van hun afhankelijkheid afte raken . Voor on s 

ligt er een taak om die strijd hier te ondersteunen . 
XminY doet allebei - helpen daar en ondersteunen 
hier- zij het helaas op zeer beperkte scfoaal. We vra
gen hier aandacht voor de structurele oorzaken van 
de ongelijkheid en de onrechtvaardigheid in de wereld 

en we steunen kleinschalige initiatieven van basisor
ganisaties die zich verzetten tegen sociaal onrecht. Zo 
kunnen we met kleine bedragen aan 'echte' ontwikke

lingshulp vaak toch nog wat bereiken . • 
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(j DOORLEESVOER 
Meer over mondiale ongelijkheid, economische globalisering en strijd 

Online 
In Nederland bestaan helaas geen websites van belang waar met 
regelmaat onderwerpen als internationale solidariteit en sociale 
globalisering diepgaand worden besproken. Vandaar dat we nu al
leen kunnen verwijzen naar Engelstalige sites. 

http:ffwww.globalpolicy.org/ 
Het Global Policy Forum bewaakt het beleid van de VN, bepleit 
het afleggen van rekenschap voor beslissingen die wereldwijde 
effecten hebben en wijst op democratische tekorten in internatio
nale processen. Ook geeft het GPF voorlichting en mobiliseert 
het voor 'actief wereldburgerschap' . Het hogere doel: internatio
nale vrede een veiligheid . Een zeer boeiende site boordevol infor

matie en discussie voor de kritische wereldburger. 

http: ffwww. world policy.orgfjou rnalfi ndex. htm I 
Het World Policy )ournal is een zeer interessant tijdschrift van de 
New School University van New York. Erin komen onderwerpen 
aan de orde als de globalisering van het marktdenken, de een

wording van Europa en de toekomst van de NAVO en de VN . 
Van de meeste artikelen is een fragment te lezen, maar er staat 
ook altijd een aantal artikelen volledig online. 

http: ffwww.cia.gov I ei af pu bi ications /factbookf 
Wie bas isgegevens van landen zoekt, kan altijd terecht in het 
World Fact Book van de CIA. Het begon als een encyclopedie 
voor de inlichtingendienst, maar is nu ook te koop als boek en 
volledig online. Van de kindersterfte op het Caribische eiland 
Anguilla tot het aantal kilometers verharde wegen in Tanzania: 
alles is zeer eenvoudig op te zoeken . Een onmisbare bookmark 

voor iedereen die graag over de grens kijkt. 

http: ffwww. worldwatch.org/ 
Het Worldwatch lnstitute publiceert onafhankelijk onderzoek ten 
bate van sociale rechtvaardigheid en een duurzame omgang met 
het milieu. Het geeft ieder jaar het toonaangevende rapport 
'State of the World' uit, waarin wordt verteld hoe het er voor 

staat met armoede, honger, milieuvernietiging en wereldwijde 
politieke (on)zekerheid. Tientallen rapporten en boeken zijn er 
gratis te downloaden. 

Gedrukt 
Verander de wereld, Robert E. Quinn 
Academie Service, € 29,95 
'Verander de wereld' is een gids voor persoonlijke verandering in 

dienst van een betere wereld. Door een grondige analyse te maken 
van de werkwijze en ideeën van voorbeeldfiguren als Jezus, Ghan

di en Martin Luther King, laat de auteur zien hoe we tegelijk meer 
naar binnen gericht én meer op anderen gefocust kunnen zijn. 
Daarnaast geeft hij vele voorbeelden van gewone mensen die erin 
geslaagd zijn zich op een buitengewone manier te onderscheiden 
door de wereld te verbeteren. Quinn is verbonden aan de Gradua
te School of Business van de University ofMichigan. 

Perverse globalisering, )oseph Stiglitz 
Uitgeverij Het Spectrum, € 18,95 
In deze moderne klassieker stelt joseph Stiglitz, Nobelprijswin
naar economie 2001 en voormalig topeconoom bij de Wereld
bank, dat de potenties van globalisering verkeerd benut worden 
door de grote westerse, financiële instellingen. Hun strenge beleid 
heeft vaak desastreuze economische gevolgen voor landen in 
overgang naar een markteconomie. Perverse globalisering is een 
unieke kijk achter de schermen bij het IMF, de Wereldbank, de 
Wereldhandelsorganisatie en het Amerikaanse ministerie van 
Financiën, met een geestdriftig pleidooi voor een andere, recht
vaardige globalisering. 

Vijf voor twaalf, )ean-François Rischard 
Uitgeverij Lemniscaat, € 19,95 
Jean-François Rischard, onderdirecteur van dezelfde Wereldbank 
waar Stiglitz veel van zijn pijlen op richt, erkent net zo goed dat de 
huidige middelen ontoereikend zijn om mondiale problemen op 
het gebied van milieu, armoede en migratie op te lossen. Interna
tionale bijeenkomsten en verdragen schieten volgens hem tekor:t. 
Rischard stelt voor om global issues networks op te richten waarin 
overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties per pro
bleem hun kennis bundelen. Die netwerken zouden normen moe

ten formuleren die richtinggevend zijn bij de besluitvorming van 
regeringen en internationale instituties. 

Globalization And Cross-Border Labor Solidarity In The Americas: 
The Anti-Sweatshop MovementAnd The Struggle For Social 
Justice, Ralph Armbruster-Sandoval 
Routledge publishing, $24.95 
Het bestrijden van uitbuiting in 'sweat shops' is zeer moeilijk, 
maar textielwerkers, vakbonden en actiegroepen in Centraal- en 
Noord-Amerika hebben successen geboekt. Ze hebben gemobili

seerd voor betere lonen en werkomstandigheden, maar daarmee 
de structurele problemen niet opgelost. Het boek besluit met 

conclusies en aanbevelingen om de strijd met succes voort te 
zetten. 

Spanning februari 2005 13 



Is ontwikkelingshulp uit de tijd? 
De visie van Tuur Elzinga, coördinator van XminY solidariteitsfonds 

Tekst: Tuur Elzinga 

'Ontwikkelingshulp inzetten voor 

aanpakken machtsstructuren' 
In 1972 publiceerde XminY het boekje 'Helpt Hollands 
Hulp?' dat zorgde voor nogal wat opschudding. Het 
was zeer kritisch en dat was men in het wereldje van de 
ontwikkelingshulp niet gewend. Ontwikkelingshulp was 
toch goed, dat stelde je toch niet ter discussie? Toch . 
werd nadien de kritiek vrij algemeen gedeeld door de 

toenmalige derde-wereldbeweging. 
Inmiddels is het wederom gemeengoed om ontwikke
lingshulp ter discussie te stellen, vooral sinds Ayaan 
Hirsi Al i vorig jaar de vergelijking maakte met een 'uitke
ring aan een drankverslaafde vader met tien kinderen'. 
Er zit een wereld van verschil tussen onze kritiek toen 

en de meest gangbare kritiek nu . Dertig jaar geleden 
vond XminY dat de ontwikkelingshulp toen te zeer 

symptoombestrijding was. Het 'systeem' en de (econo
mische) machtsverschillen werden er niet mee aan

gepakt en de hulp hield intussen wel een afhankelijk
heidsrelatie in stand . 

Ontwikkelingshulp is sindsdien wel veranderd: het heet 
nu ontwikkelingssamenwerking, er is- althans in Ne
derland - geen 'gebonden hulp' meer en er wordt geen 
hulp meer verstrekt als lening. Gebonden hulp bete
kent dat het ontvangende land de hulp moet besteden 
bij de industrie in het land van de gever, en leningen 
zijn een deel van de oorzaak van de schuldencris is. 

Toch is er nog steeds veel van de oude en ook weer 
nieuwe kritiek mogelijk op de huidige ontwikkelings
samenwerking. 
De meest gehoorde kritiek komt nu echter van rechts. 
De liberalen willen ook op het ontwikkelingssamenwer
kingbudget bezuinigen. En de neoliberale doctrine leert 
dat vrijhandel de beste remedie tegen armoede is. 
Terwijl de voorbeelden van een snelle ontwikkeling zich 
juist bijna allemaal achter hoge tariefmuren hebben 
afgespeeld . Dat geldt voor de VS, Europa en recenter 
ook voor de Aziatische 'tijgers' . 
Bovendien is de 'vrije markt' juist deel van het pro

bleem. Op een volkomen 'eerlijke' vrije markt zijn de 
sterkste (multinationale) bedrijven altijd het beste af. 
Op de markt geldt immers: één euro, één stem. En de 
grote multinationals zitten vrijwel zonder uitzondering 
in de VS, Europa en Oost- Azië. 

Als je vijftig jaar ontwikkelingssamenwerking afzet 
tegen de resultaten, dan moet je wel enigszins scep-

tisch zijn . De verschillen zijn alleen maar groter ge
worden . De laatste tien jaar is de armoede in vooral 
Azië weliswaar een stuk verminderd, maar in sub
Sahara-Afrika zijn een hoop landen niet alleen relatief, 
maar ook in absolute zin verarmd . En dat terwijl de 
wereldeconomie stevig is gegroeid . En in Azië proft

teert wel een nieuwe middenklasse van de groei, maar 
de afname van de armoede heeft nog niet geleid tot 
een afname van de ondervoeding. Die is in verschei
dene Zuid-Aziatische landen nog ernstiger dan in 
Afrika. 
Ontwikkelingshulp kan natuurlijk niet de schuld krij

gen van die groeiende ongelijkheid. Maar de hulp 
heeft ook niets gedaan aan de oorzaken ervan . 

De ongelijkheid is sinds begin jaren '70 versterkt door 
de schuldencrisis. Tegenover elke euro ontwikkelings
hulp die van de rijke landen naar het zuiden gaat, stro
men er zeven terug aan rentebetalingen en aflossingen. 
Voor zover de hulp gebruikt wordt om gaten te dichten 
bij arme overheden, is het dus nogal wiedes dat ze 
relatiefweinig zoden aan de dijk zet. 
Tegenwoordig wordt er gelukkig veel over een aanpak 
van de schuldencrisis gesproken, maar dat gaat dan 
wel alleen om de allerarmste staten met de zwaarste 
schulden . Een totale schuldkwijtschelding zonder be
denkelijke voorwaarden als verplichte marktopening 
voor westerse bedrijven zit er voorlopig echt niet in . 

Er blijft dus nog wel even een grote behoefte aan 
financiële solidariteit, maar die kan het best worden 
aangewend aan de bestrijding van de structuren en de 
grote multinationals die verantwoordelijk gehouden 
moeten worden voor de groeiende kloof in de wereld . 
Het geld dat naar het zuiden gaat, kan het best door 
de mensen daar voor dat doel worden aangewend, 
dus om van hun afhankelijkheid afte raken. Voor ons 

ligt er een taak om die strijd hier te ondersteunen . 
XminY doet allebei - helpen daar en ondersteunen 
hier- zij het helaas op zeer beperkte schaal. We vra
gen hier aandacht voor de structurele oorzaken van 

de ongelijkheid en de onrechtvaardigheid in de wereld 
en we steunen kleinschalige initiatieven van basisor
ganisaties die zich verzetten tegen sociaal onrecht. Zo 
kunnen we met kleine bedragen aan 'echte' ontwikke

lingshulp vaak toch nog wat bereiken. • 
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flpOORLEESVOER 
Meer over mondiale ongelijkheid, economische globalisering en strijd 

Online 
In Nederland bestaan helaas geen websites van belang waar met 
regelmaat onderwerpen als internationale solidariteit en sociale 
globalisering diepgaand worden besproken. Vandaar dat we nu al
leen kunnen verwijzen naar Engelstalige sites. 

http:J fwww.globalpolicy.org/ 
Het Global Policy Forum bewaakt het beleid van de VN, bepleit 

het afleggen van rekenschap voor beslissingen die wereldwijde 
effecten hebben en wijst op democratische tekorten in internatio
nale processen. Ook geeft het GPF voorlichting en mobiliseert 

het voor 'actief wereldburgerschap'. Het hogere doel: internatio
nale vrede een veiligheid. Een zeer boeiende site boordevol infor
matie en discussie voor de kritische wereldburger. 

http:ffwww.worldpolicy.orgfjournaiJindex.html 
Het World Policy journal is een zeer interessant tijdschrift van de 
New School University van New York. Erin komen onderwerpen 
aan de orde als de globalisering van het marktden ken, de een

wording van Europa en de toekomst van de NAVO en de VN. 
Van de meeste artikelen is een fragment te lezen, maar er staat 
ook altijd een aantal artikelen volledig online. 

http:ffwww.cia.gov fciafpublicationsJfactbookf 
Wie basisgegevens van landen zoekt, kan altijd terecht in het 
World Fact Book van de CIA. Het begon als een encyclopedie 
voor de inlichtingendienst, maar is nu ook te koop als boek en 
volledig online. Van de kindersterfte op het Caribische eiland 
Anguilla tot het aantal kilometers verharde wegen in Tanzania: 
alles is zeer eenvoudig op te zoeken. Een onmisbare bookmark 
voor iedereen die graag over de grens kijkt. 

http:ffwww.worldwatch.org/ 
Het Worldwatch lnstitute publiceert onaflhankelijk onderzoek ten 
bate van sociale rechtvaardigheid en een duurzame omgang met 
het milieu . Het geeft ieder jaar het toonaangevende rapport 
'State of the World ' uit, waarin wordt verteld hoe het er voor 

staat met armoede, honger, milieuvernietiging en wereldwijde 
politieke (on)zekerheid. Tientallen rapporten en boeken zijn er 

gratis te downloaden. 

Gedrukt 
Verander de wereld, Robert E. Quinn 
Academie Service, € 29,95 
'Verander de wereld' is een gids voor persoonlijke verandering in 
dienst van een betere wereld. Door een grondige analyse te maken 
van de werkwijze en ideeën van voorbeeldfiguren als jezus, Ghan
di en Martin Luther King, laat de auteur zien hoe we tegelijk meer 
naar binnen gericht én meer op anderen gefocust kunnen zijn. 
Daarnaast geeft hij vele voorbeelden van gewone mensen die erin 
geslaagd zijn zich op een buitengewone manier te onderscheiden 
door de wereld te verbeteren. Quinn is verbonden aan de Gradua

te School of Business van de University of Michigan. 

Perverse globalisering, joseph Stiglitz 
Uitgeverij Het Spectrum, € 18,95 
In deze moderne klassieker stelt Joseph Stiglitz, Nobelprijswin
naar economie 2001 en voormalig topeconoom bij de Wereld
bank, dat de potenties van globalisering verkeerd benut worden 
door de grote westerse, financiële instellingen. Hun strenge beleid 
heeft vaak desastreuze economische gevolgen voor landen in 
overgang naar een markteconomie. Perverse globalisering is een 

unieke kijk achter de schermen bij het IMF, de Wereldbank, de 
Wereldhandelsorganisatie en het Amerikaanse ministerie van 
Financiën, met een geestdriftig pleidooi voor een andere, recht
vaardige globalisering. 

Vijfvoor twaalf, jean-François Rischard 
Uitgeverij Lemniscaat, € 19,95 
jean-François Rischard, onderdirecteur van dezelfde Wereldbank 
waar Stiglitz veel van zijn pijlen op richt, erkent net zo goed dat de 
huidige middelen ontoereikend zijn om mondiale problemen op 
het gebied van milieu, armoede en migratie op te lossen. Interna
tionale bijeenkomsten en verdragen schieten volgens hem tekor:t. 
Rischard stelt voor om global issues networks op te richten waarin 
overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties per pro
bleem hun kennis bundelen. Die netwerken zouden normen moe
ten formuleren die richtinggevend zijn bij de besluitvorming van 
regeringen en internationale instituties. 

Globalization And Cross-Border Labor Solidarity In The Americas: 
The Anti-Sweatshop MovementAnd The Struggle For Social 
justice, Ralph Armbruster-Sandoval 
Routledge publishing, $24.95 
Het bestrijden van uitbuiting in 'sweat shops' is zeer moeilijk, 
maar textielwerkers, vakbonden en actiegroepen in Centraal- en 
Noord-Amerika hebben successen geboekt. Ze hebben gemobili
seerd voor betere lonen en werkomstandigheden, maar daarmee 
de structurele problemen niet opgelost. Het boek besluit met 
conclusies en aanbevelingen om de strijd met succes voort te 
zetten. 
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Hetrïke . 
roo1eleven 
In een serie artikelen schetst 
Ronald van Raak de geschiedenis 
van het socialisme in Nederland 

Deel2: 

Trots 
Socialisten weigeren om maat
schappelijk onrecht te accepteren 
en willen dat mensen hun lot in 
eigen handen nemen. Om mensen 
te mobiliseren is toegankelijke 
informatie nodig. Daarin probeer

den halverwege de negentiende 
eeuw de lilliput-krantjes te voor
zien, die vorige maand aan bod 
kwamen . Maar mensen moeten 
ook geloven dat zij hun eigen leven 
kunnen verbeteren. Armoede en 
onderdrukking leidden niet tot 
opstand, zoals Karl Marx zei in Het 
communistisch manifest, maar 
maakten mensen apathisch en 
onzeker. Oproepen tot verzet door 

gesjeesde studenten als Van Bever
voorde en De Vries kregen weinig 

gehoor (zie deel1) . Effectiever was 
het als iemand zich het lot van de 
arbeiders aantrok die meeslepend 
kon schrijven of tot de elite behoor
de. En nog beter was het als een 

gelijke in opstand kwam, bijvoor
beeld een collega of buurman die 
het aandurfde om zijn baas ter 

verantwoording te roepen. 

Multatuli 
De beroemdste van de radicale 
schrijvers in de negentiende eeuw 
is ongetwijfeld Multatuli , het pseu
doniem van Eduard Douwes Dek
ker. Evenmin als Van Bevervoorde 
en De Vries was hij een echte so
cialist. Toch noemde Ferdinand 
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Domela Nieuwenhuis, die in 1888 
het eerste socialistische Kamerlid 
werd , hem een wegbereider van het 
socialisme in Nederland. De Max 
Havelaar (186o), die Multatuli 
schreef naar aanleiding van zijn 

ervaringen als ambtenaar in Neder
lands-Indië, was een aanklacht 
tegen de slechte leefomstandig
heden van de bevolking in de kolo
niën. Multatuli was één van de 
eersten in ons land die streed voor 
algemeen kiesrecht en die boven
dien zijn lezers, die veelal behoor
den tot de hogere klassen, wees op 
de armoede en het onrecht dat de 
armen ook in ons land werd aan 

gedaan. 
Nederland was in de negentiende 
een handelsnatie. Enkele decennia 
na Engeland en België vond in de 
tweede helft van de negentiende 

eeuw ook bij ons geleidelijk een 
industrialisering plaats. Mannen en 
vrouwen werkten van 's morgens 
vroeg tot 's avonds laat in dezelfde 
ruimte. Ook jonge kinderen werk
ten in de fabrieken en groeiden hier 
op in een wereld van volwassenen . 
Veelleden van de liberale burgerij 
waren beducht voor de morele 
gevolgen van deze economische 

ontwikkelingen . De nauwe omgang 
van mannen en vrouwen kon leiden 
tot losbandigheid . Kinderen die niet 
naar school gingen, kregen geen 
morele opvoeding. Bovendien trok-

ken veel méér mensen naar de 

steden dan er nodig waren en ver
pauperde werklozen hadden über
haupt weinig redenen om zich te 
houden aan de wet. Multatuli ver

bond deze angst voor moreel verval 

met de snel groeiende maatschap
pelijke ongelijkheid . 

De Sociale Quaestie 
Multatuli was weliswaar beroemd, 
maar ook berooid en evenals ande
re radicalen probeerde hij wat geld 
te verdienen door scherpe com
mentaren te schrijven op de actuele 
politiek. Zoals in de zevendelige 
Ideeën van Multatuli, die tussen 

1862 en 1877 verschenen . In ' Idee 
451' uit 1864 onthulde de schrijver 
een politiek programma, in opposi
tie tegen het liberale kabinet van 
Thorbecke. Multatuli deelde de 
zorgen van de liberalen over de 
morele en intellectuele toestand 
van het volk en liet niet na te ver
melden dat deze 'sociale kwestie' 
op den duur de orde in de samen

leving zou bedreigen. 
Initiatieven werden genomen om 

de arbeiders geestelijk te verheffen, 
bijvoorbeeld in het 'Comité ter 
Bespreking van de Sociale Quaes
tie' dat in 1870 werd opgericht. 
Multatuli vond dat deze sociale 
liberalen voorbijgingen aan de 
werkelijke oorzaken van de lage 
morele ontwikkeling van de arbei-



ders, namelijk 'onvoldoende voe
ding, slechte woning en verdere 
gebreken of schraalte in de mate
riële toestand.' De ontwikkeling van 
de bevolking moest volgens hem 
niet beginnen met een morele 
politiek, maar met gezonde voe
ding, voldoende werk en een goed 
onderdak. 
Multatuli was niet de enige intellec
tueel die de sociale kwestie ver
bond met de sociaal-economische 
ontwikkelingen. Hendrik P.G. 
Quack, die onder meer directeur 
was van De Nederlandsche Bank, 
wees de vrije markt aan als hoofd
schuldige, die volgens hem vooral 
vrijheid betekende voor de rijken en 
de tegenstellingen in de samenle
ving vergrootte. In het zesdelige 
De Socialisten (1875-1897) beschreef 
deze liberaal de redenen voor de 
opkomst van een socialistische 
beweging in Nederland. 
De analyses van Quack maakten 
mede indruk omdat hij behoorde 
tot de economische boven klasse. 
De kracht van M ultatuli was vooral 
dat hij de armoede van de arbei
ders op een aansprekende manier 
in beeld bracht. Bijvoorbeeld in de 
'begroting van een Hollands huis
gezin ', waarin hij zijn lezers het 
budget voorlegt van een gemiddeld 
arbeidersgezin in Amsterdam: een 
man en vrouw en drie kinderen, 
met een inkomen van zes gulden in 
de week. Dit huishoudboekje toont 
dat niet alleen de werkloze, maar 
ook de werkende arbeider leeft in 
bittere armoede: 

'M'n kinderen zyn zwak. Myn dochtertje van elf 
jaar lydt, uit zwakte, aan witten vloed. De dokter 
zei dat ze versterkende middelen moest gebruiken 
... Bouillon, biefstuk0 Zeker, dat zou goed zyn .. . 
maar: ... hy zei 'r niet by, in welke apteek die te 
verkrygen zyn.' 

Klaas Ris 
De arbeider die Multatuli ten tonele 
voert is de molenaarsknecht Klaas 
Ris, één van de voorgangers van 

de jonge Amsterdamse arbeiders
beweging. Ris was in 1821 geboren 

in een groot gezin in de Zaan
streek, waar hij als tienjarig jonge
tje ging werken in een papiermo
len. Evenals Multatuli probeerde 
hij wat bij te verdienen door het 
schrijven van brochures, die hij in 
eigen beheer uitgaf. Hierin beet de 
autodidact op een voor die tijd 
ongehoord felle toon van zich af. 
Zoals in Een man een man! Een 
woord een woord!, dat Ris in 1864 
schreef als pijpvoerder bij de 
brandweer, omdat hij meende dat 
de premies voor de brandweerlie
den oneerlijk werden verdeeld. Dit 
verzet leidde tot oneervol ontslag, 
maar toch bleef Ris zijn strijd 
voortzetten: hij schreef brieven 
naar de pers, naar Thorbecke en 
zelfs naar de koning. Niet alleen 
zijn inkomen, maar ook zijn eer 
stond immers op het spel. 
De verhalen van uiteenlopende 
figuren als bankdirecteur Quack, 
schrijver Multatuli en arbeider Ris 
hadden een gemeenschappelijk 
doel: de gegoede burgerij bewust 
te maken van de slechte leefom
standigheden van de arbeiders, in 
de hoop dat zij zich hun lot zou 
aantrekken . Vergeefs was de inzet 
niet, getuige bijvoorbeeld de parle
mentaire enquête die in 1887 werd 
gehouden over de toestand van de 
arbeidersklasse. Deftige politici · 
werden hier direct geconfronteerd 
met het immorele karakter van het 
fabrieksleven: de lange werkdagen, 
de slechte werkomstandigheden 
en de hoge boetes voor geringe 
overtredingen. De meeste arbei
ders die voor de commissie kwa
men stelden zich bescheiden en 
onderdanig op. Zo niet Klaas Ris, 
die zijn verhaal deed met veel trots 
en gevoel voor dramatiek: 

'Stel u voor dat ik vijf, zes kinderen 
bezit, en ik geen zolen onder mij
ne schoenen heb, wat moet ik 

doen? Ik mag niet bedelen, en 
werk is er niet. Ik mag niet eens op 

mijn kamer gaan zitten doodhon
geren, omdat de huisbaas dat niet 
hebben wil. Ga ik op straat zitten, 
dan komt de politie er tegen op. 
Ben ik toch geen Nederlander? 
Heb ik geen recht om te leven, 
welnu, maak mij dan af als een 
ziek stuk vee. Doet men dit niet, 
dan moet men mij de middelen 
geven om te kunnen leven.' 

Dalrust 
Nederland was aan het einde van 
de negentiende eeuw een standen
maatschappij, waar een grote so
ciale kloof bestond tussen de arbei
dersklasse en de gegoede burgerij. 
Quack bekommerde zich weliswaar 
om de noden van het arbeiders
volk, maar bleef afstand houden 
van de socialistische beweging. 
Multatuli bewonderde de opstandi
ge arbeider Klaas Ris, maar van een 
vriendschap of blijvende samen
werking kon geen sprake zijn. 
Arbeiders moesten toch vooral 
zichzelf organiseren, zoals Ris 
in Amsterdam probeerde. 
In de eerste helft van de jaren 1870 
kwamen op zijn initiatief om de 
week op zondagmiddag enkele 
honderden mensen bijeen in Dal
rust, een zaal aan de Amstel, waar 
revolutionaire toespraken werden 
afgewisseld met drankgelag en 
komische verhalen . Deze midda
gen leidden niet direct tot politieke 
mobilisatie, maar in deze en ande
re cafés kwam wel een eigen poli
tieke cultuur tot ontwikkeling. In 
hun eigen omgeving luisterden 
arbeiders niet alleen naar de toe
spraken van intellectuelen, maar 
bespraken zij de politieke proble
men onder elkaar. Hier werd ook 
een basis gelegd voor eigen poli
tieke organisaties, zoals het in 
1870 opgerichte Internationale 
Werklieden-Verbond, waarover 
volgende maand meer. • 
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Brussel, zaterdag 19 maart: internationale 
demonstratie tegen de Dienstenrichtlijn 

De Europese Dienstenrichtlijn komt eraan: 
een afspraak om al het dienstenverkeer in 
de EU in één klap te liberaliseren. Gebeurt 

dat, dan worden zowel de kwaliteit en de 
inhoud van de diensten naar het laagste 

punt van Europa gedreven, als de arbeids
voorwaarden van de mensen die werkzaam 

zijn in de dienstensector. Dat móeten we 
tegenhouden. 

16 Spanning februari 2005 

In veellanden is inmiddels een breed verzet tegen de Dienstenrichtlijn op 

gang gekomen. Ook in Nederland groeien de protesten: een aantal organi
saties waaronder SP en Groenlinks heeft zich verzameld in het Platform 

Stop de Dienstenrichtlijn en ook FNV Bondgenoten mobiliseert tegen de 
richtlijn. 
Een belangrijke datum in de strijd tegen de Dienstenrichtlijn is zaterdag 19 
maart. In Brussel wordt dan een grote internationale demonstratie georga
niseerd. Vanuit verschillende plaatsen in Nederland zal vervoer naar Brus
sel worden georganiseerd of spreken mensen af samen met de trein te 
reizen. Kijk voor actuele informatie hierover op www.europa.sp.nl of 

www.dienstenrichtlijn.nl, of neem contact op met je plaatselijke SP-afdeling. 
Stop de Dienstenrichtlijn i 
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