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De datum  11 septem ber staat  voor alt ij d in ons geheugen gegrift . I k verm oed dat  iedereen hier
nog precies weet  wat  hij  of zij  vor ig jaar op deze dag deed. I k ook:  debat teren. Over de aanschaf
van nieuwe jachtvliegtuigen. Het  wekelij kse vragenuurt je in de Tweede Kam er was nog bezig toen
het  bericht  kwam  dat  twee vliegtuigen doelbewust  op de Twin Towers waren ingevlogen. We
konden het  nauwelij ks bevat ten.
Die aanslagen geven ook deze fototentoonstelling zo’n bij zondere emot ionele lading. De foto’s zij n
niet  lang geleden gem aakt  en toch horen ze al tot  een ander t ij dperk. Dat  van voor 11 septem ber.
De kunstenaars op deze foto’s zij n nog volkom en onwetend over wat  hen boven het  hoofd hangt .
Die onwetendheid zijn wij  voorgoed kwij t . We leven in de wereld van na 11 septem ber. We staan
nu voor de vraag hoe we die wetenschap m oeten gebruiken om  de m ondiale veiligheid te
vergroten. I k wil graag kort  ingaan op de rol die ik daarbij  zie voor ontwikkelingssam enwerking.
Eerst  wil ik onderst repen hoe we hebben m eegevoeld m et  de aanslagen. We waren geen
buitenstaanders, ook al was het  ver weg. De klap raakte ook ons. We zagen het  als m eer dan een
aanval op de Verenigde Staten. We zagen het  als een aanval op universele waarden als vr ij heid,
respect  en dem ocrat ie. We werden daarbij  in het  hart  geraakt . Oude veiligheidsconcepten bleken
niet  m eer te werken. Je kunt  niet  m et  m ilitaire m iddelen een verdedigingslinie opbouwen ver van
je eigen burgers. Dat  helpt  niet  m eer. Veiligheid in deze nieuwe eeuw vereist  een nieuwe invulling.
Een harde, m ondiale aanpak van internat ionaal terror ism e is daar een onm isbaar elem ent  van. Er
zijn het  afgelopen jaar successen geboekt . Maar we zijn er nog lang niet . Voor m ij  staat  voorop dat
de st r ij d tegen het  terror ism e niet  een zaak van de Am erikanen alleen is. En ook niet  m oet  worden.
De verdediging van vr ij heid, dem ocrat ie en m ensenrechten gaat  ons allem aal aan.
Een harde aanpak van terror ism e. Zeker, m aar er is ook een andere verdedigingslinie tegen de
toenem ende m ondiale onveiligheid. Dat  is investeren in de dialoog tussen m ensen en culturen,
investeren in het  terugdringen van ongelij kheid en m arginalisering. We m oeten dus ook ons
ontwikkelingsbeleid gebruiken om  de wereld veiliger te m aken.
Onderzoekers zien geen direct  verband tussen arm oede als zodanig en conflict . Arm oede is geen
voedingsbodem  voor terreur. Maar ze wij zen wel op een ander verband:  dat  tussen uitzicht loosheid
en ongelij kheid en conflict . I n een globaliserende wereld kunnen we niet  m eer veilig achter onze
dij ken blij ven zit ten. We m oeten over de dij ken heenkij ken en m ondiaal denken en handelen.
Veiligheid thuis staat  niet  los van ontwikkeling ver van ons bed.
De ongelij kheid in de wereld is de laatste jaren schrikbarend toegenom en, zo blij kt  uit  recente
rapporten van de Verenigde Nat ies en de Wereldbank. Het  gem iddelde inkom en in de twint ig r ij kste
landen is nu 37 keer zo hoog als het  inkom en in de twint ig arm ste landen. Bijna een verdubbeling
van de ongelij kheid in veert ig jaar. Ook de ongelij kheid binnen landen is gegroeid. Heersende elites
laten zich vaak weinig gelegen liggen aan grote groepen van de bevolking en dem ocrat isering blij ft
uit . De uitzicht loosheid, die daarvan het  gevolg is, kan wél een voedingsbodem  zijn voor geweld,
zoals we gezien hebben in een deel van de islam it ische wereld.
Die landen zelf zij n de eerst  verantwoordelij ken voor hun eigen ontwikkeling. De bevolking en
vooral ook hun leiders. Maar de r ij ke landen kunnen en m oeten wel m eer investeren in het
verm inderen van arm oede en ongelij kheid. Bij voorbeeld door steun aan vluchtelingen in de regio.
Door beter beleid en bestuur te bevorderen. Door econom ische kansen te scheppen. Door respect
voor m ensenrechten en rechten van m inderheden te versterken.
Aan die investeringen ontbreekt  het  nogal eens. I k noem  twee voorbeelden. I n Afghanistan is groot
m aterieel ingezet  om  het  Taliban- regim e te verdrij ven en daarm ee ook Al Qa'eda. Daarna heeft  de
internat ionale gem eenschap op een conferent ie in Japan in totaal 4,5 m ilj ard dollar steun
toegezegd voor de wederopbouw, waarvan 1,8 m ilj ard dollar dit  j aar. Tot  dusver hebben slechts
enkele landen aan hun verplicht ingen voldaan, waaronder Nederland. De rest  laat  het  nog afweten,



terwij l m iljoenen Afghanen zich opm aken voor een winter waarin voedseltekorten dreigen in een
land dat  er berooid bij  ligt . Zo bouw je niet  aan vert rouwen, zo investeer je niet  in veiligheid.
Ander voorbeeld. I k kom  net  terug uit  Johannesburg. Ook in het  handelsbeleid hebben we weinig
vert rouwenwekkende m aat regelen gezien. Doha leek een goede aanzet , m aar sindsdien zit  de zaak
vast . Ook in Johannesburg is niet  echt  de vlag uitgestoken. De r ij ke landen staan in de
beklaagdenbank en we hebben geen goed verweer tegen de terechte aanklachten uit  het  Zuiden.
Zo zal globalisering ongelij kheid blij ven versterken.
Bij  investeringen in veiligheid denk ik uitdrukkelij k ook aan het  st im uleren van dialoog. Tussen
volken, culturen, geslachten en religies -  en zeker ook m et  de islam . Met  nam e de islam  wordt  na
11 septem ber som s neergezet  als broeinest  van fundam entalism e en haat . Die kant  is er -  en daar
staat  de islam  niet  alleen in. Maar religies hebben vooral ook de kant  van verzoening, de zorg voor
elkaar en het  zoeken naar inspirat ie en ident iteit . Organisat ies m et  een religieuze ident iteit  kunnen
een heel posit ieve rol spelen bij voorbeeld door st r ij dende part ij en aan tafel te kr ij gen. We m oeten
proberen die posit ieve rol te versterken.
De st r ij d tegen terror ism e houdt  ook in dat  we bereid m oeten zijn ons echt  te verdiepen in andere
culturen en religies. Zaterdag hoorde ik de Aga Khan zeggen dat  we veel te weinig kennis hebben
van de islam . Hij  heeft  gelij k. De islamit ische wereld is onze buurm an. I n eigen land en regio
wonen veel islam ieten. We weten te weinig van hoe zij  tegen de wereld aankij ken. Dit  leidt  tot
ongenuanceerde beelden en uitspraken en tot  verharding van tegenstellingen. Net  als alle religies
is ook de islam  r ij k aan verscheidenheid. De oorlog tegen het  terrorism e is beslist  geen oorlog
tegen de islam .
Met  ons ontwikkelingsbeleid kunnen we een bescheiden, m aar st im ulerende bijdrage leveren aan
de dialoog. Deels gebeurt  dat  al. I n Sudan bij voorbeeld door vrouwen uit  het  hele land en van alle
religies te bet rekken bij  gesprekken over vrede. Ook via part iculiere organisat ies steunen we in tal
van landen de dialoog tussen religies en tussen etnische groepen. Waar m ogelij k en waar zinvol wil
ik die lij n versterken -  en anderen zullen dat  ook m oeten doen. Het  zal daarbij  doorgaans niet  gaan
om  grote bedragen, m aar het  belang van een act iviteit  schuilt  niet  alt ij d in wat  het  kost .
Dat  geldt  ook voor deze tentoonstelling, waaraan Buitenlandse Zaken een kleine financiële bijdrage
levert . Het  zij n foto's van de veelzijdige wereld die schuil ging achter de st rakke gevels van het
WTC. Een wereld van kunstenaars m et  de m eest  uiteenlopende achtergronden die de m eest
uiteenlopende kunstvorm en beoefenden. Nicole Carstens, de fotograaf, was één van hen. Ze hield
van New York, ze hield ook van de wereld. I n haar fotoserie ‘Blue Notes from  Thin Air ’ liet  zij  ons
zien ( ik citeer) “ .. welke tol KLJK�VSHHG�PRELOLW\�eist  in de m oderne cultuur aan het  begin van deze
21ste eeuw. We zijn bezeten door snelheid;  de m eesten van ons hebben grote m oeite om  te
stoppen of zelfs m aar aan rem m en te denken. We zijn bang dat  vert raging ons zal doen vallen,
zoals een st raalvliegtuig dat  zij n stuwkracht  verliest , neerstort .”  (einde citaat ) . Laten wij  nieuwe
stuwkracht  ont lenen aan haar foto's om  te blij ven investeren in een betere wereld. I k verklaar  de
tentoonstelling voor geopend.


