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A
ls iemand de vraag zou stel

len: "Dient de kerk zich van

uit haar eigen moraal met 

politiek tc bemoeien en zo

nodig gcweld te gehruikcn/', dan zou

dcn zelfs de meest geseculariseerden 

waarschijnlijk ontkennend antwoorden. 

De kerk staat met haar kerntaken 'pas

toraat, diaconaat en apostolaat' voor 

naastenliefde en geweldloosheid. Wic 

met die opvatting in het achterhoofd 

het eiland Kreta zou bezockcn, vindt 

bij Rethymnon het klooster Arkadi dat 

voor het publiek toegankelijk is. Op de 

hinnenplaats staat een verwijzingshord 

naar de vcrschillende onderdelcn van 

dat klooster. Ecn van die bordjes vcr

wijst naar de 'i]HH /JOtPdcr roo111', de kruit

kamer Abt Gabriel Marinakis leidde 

het Kretenzischc volk in zijn strijd te

gen de Turkse schending van de men

senrechten aan hct eind van de vorige 

ceuw. Hij hcclt lang geaarzeld en gc

wacht of hij dat zou doen. Maar toen 

aile mogelijkheden tot politieke be'in

vloeding, ook de vrijheid van vcreni

ging en vcrgadcring, door de Turken 

onmogelijk warcn gcmaakt en zij de 

mecst wrede folteringen toepasten om 

de Kretenzers te onderdrukken, besloot 

de abt dat hij nict Ianger de zwijgende 

getuige kon blijven 

Mensen worden tot morele handclin

gen genoopt, niet omdat er een be lang 

mee gediend wordt, maar omdat die 

handelingen zich aandicnen als 'uit 

zichzelf goed' Nict omdat er een ko-

persstaking drcigt of omdat jeer winst 

mee maakt. Dat laatste kan wei het on

hedoeldc gcvolg zip1, maar als dat ge

volg v66rop staat verliest de handeling 

zip1 morele karakter. Dat zegt de ge

dragscode van Shell ook: faimm en iHtr

l}nty zijn geen opportunistische waar

den. die afhankelijk van de situatie 

kunnen gclden. Zij moeten overal wor

den toegepast. 1 Ceen omkoping. De 

moraal van de mtegriteit staat niet toe 

dat steekpenningen worden hetaald, 

zelts als dat schade oplevert. 

Zulke waarden, als de genoemde twee, 

concretisercn zich op verschillcnde 

manieren, a! naar gelang de sector van 

de maatschappij waarop zij betrokken 

worden. Celijkheid biJvoorbeeld kriJgt 

in de steer van de staat een andere 

uitwerking dan in de steer van het 

maatschappelijk vcrkeer In juridische 

termen: het rechtsheginsel van de ge

lijkheid positivcert zich in de staat als 

het non-discriminatieheginsel uit de 

Crondwet, maar in het maatschappeli)k 

verkeer moet onderscheid worden toe

gestaan dat de overheid nict mag ma

ken. Zo moct cen dameskappcr heren 

kunnen weigeren, moet het COC he

tern's kunnen weigeren en moet de vrij

gemaakt-gcrcformeerde kerk rooms-ka

tholieken kunnen weigeren. De 

overheid mag dat allemaal niet, maar zij 

mag wei mcnsen het staatsburgerschap 

ontnemcn die in vreemde krijgsdienst 

treden. 

De wijzc waarop moraal lunctioneert 

heeft dus tc maken met de toepassi ngs-



slcer w~~r we het over hehhcn. 1\loraal 

is dan ook niet zonder meer universeel 

en wcderkeng zoals door AlllllCIIy 

illlcmilliollill en P!lx Chri1li in hun kntiek 

op Shell is gesteld 2 Wei in gelijke sttu

aties .. ~laar dat is het nu JLIISt. Er moet 

worden ondcrscheidcn tussen puhlteke 

moraal in de slaat etl de mora~! van bij

voorheeld bedrijven. gezl!lnetl of de 

gczondheidszorg. De eigcn aard en he

doeling van de ondersche1den samenle

vingsverhandcn kleurt ook hun moraal 

in 1\loraal is niel zomaar over te plan

ten van de puhlieke sicer van de '>laat 

naar de private sfcer van het hedrijl, hct 

gczin of het ziekenhuis. De Ameri

kaanse gemeenschapsdenker 1\1 ichacl 

Walzer hedt het hicr over Sj,!Jcrc\ of 
luslJcc. met elk een eigen rangorde en 

concretisering van de waarden gelijk

heicl en vrijheid. ln Alasdair 1\bclntyrc 

spreekt van flmdl(CI met eigcn si<Jild,nds 

of cxcdlcllcC.' In de antirevolutionaire 

st~atsleer sprak men van soevcretne 

kringcn n1ct icdcr ccn eigcn nornlativi

teit 

1\lijn conclusie is dat de Algemene 

Verkl~ring van de Rechten van de l\1ens 

niet zondcr mecr toepashaar is op de 

slcer van het hedrijh,lcven. ])aarvoor is 

ccn cigcn-;oortigc vcrtaal~lag nodig van 

de waardcn die aan de Verklaring ten 

grond',lag liggcn naar de context van 

hct hedriJfsleven 

Morele verhalen 
1\ lora a! hestaat echter niet aileen uit 

nonnen en waarden. Fen moraal is ecn 

')J.tllcnhangcnd Pcrht~ol, waJrin norn1cn, 

waarden. houdingen, emotie'> en opvat

tingen over de zin van het hestaan met 

elkaar ziJn verweven. Waarden met de

zelldc naam worden in verschillende 

moralen verschillencl gdnterpreteerd. 

I let hangt er vanaf in welke traclitie je 

-.taat. welk zinstichtend verhaal het ka

dcr aangeeft waarbinnen normen. waar

clcn. cmoties en zin-ervaring hun plaats 

hehhen. Zo wordt vrijheid door lihcra

len vooral opgevat als he-.cherming te

gcn inn1cnging van buitcnaf 1----lct i'-; ccn 

afwecrrccht. lvlen noemt dit negatieve 

vrijheicl. Hun verhaal i-. ontstaan als 

cen rcactic op de hemoeieni-. van de 

overhcid met de godsdienst en van de 

absolute vorst met het Ieven van zijn 

onderdanen. lndividuen en organisaties 

moelen zeit kunnen hepalcn hoc zij 

willcn opereren. Socialistcn vatten vrij

hcid vee! mccr op als de mogclijkheid 

om Je eigen lcvcnsplan te realiseren. 

Het tnspireert tot een rccht op over

heidszorg, zoals onderwijs en inkomen. 

die mensen in staal stcllen om hun vriJ

hcid materieel te heleven. lvlen nocmt 

dit positteve vriJheicl Hun verhaal is 

ontstaan loen de vrijheid in de vorigc 

ceuw aileen aan de gcgoedc burgerij 

ten gneclc bleek te komen. Chri-,ten

democraten vatten vrijheid op als mo

gelijkheid tot verantwoordelijkheid, als 

ruimtc om niet aileen individueel. maar 

ook in georganiseerd vcrband morcel 

goecl tc Ieven. Hun verhaal ont-,tond 

toen de Franse Revolutic het sociale 

wcdsel van de -.amenlcving aantastte. 

llinnen de eigen praktijk van het he

drijfslcven hestaan ook vcrschillende 

verhalen. verschillendc morele tradities. 

Ecn daarvan noem ik de Rijnlandse 

(door hct katholiek-sociale denken 

hetnvloeddei hcdrijlsmoraal Volgens 

de slilll<Jilrd of cxcrllcllcc van dcze 

Rip1lancl-.e praktijk gaat het hi) het on

dcrncnlcn on1: de doeln1atigc o1ngang 

met de procluctielactoren arheid, kapi

taal en natuurlijke hulphronnen met hct 

oog op zinvolle productic. In die de

finitie zijn vcrschillcndc morele aangriJ· 

ping-,punten te vinden. 
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DoelmcJtigheid is een norm, die zich keert 

tcgen verspilling, maar ook tegen ecn 

te zuinige opstclling. Het gaat om de 

juiste maat in het Iicht van hct doe!. De 

bcpaling van dit doe!, zinvolle produc

tie, wordt in de westerse gcmengdc 

economie voor een belangrijk dee! 

overgelaten aan de koopkrachtigc vraag 

van consumenten. C:onsumentensoe

vereiniteit is een belangrijke uitdruk

king van de waarde JJrijheid. De memen 

in de Oostbloklandcn hebben daarnaar 

gesnakt. Tegelijk is dezc vrijhcid niet 

onbeperkt. Handel in mensen (kinder

arbeid), in stemmen bij verkiezingcn, in 

vriendschap, in relatics tussen mensen 

(scks), in rcligie (de elektronische kerk) 

verminkt de morele kwaliteit daarvan. 

Hct zijn niet-handelsgocderen. Daar

naast zijn er de gemengdc goederen: 

opcnbaar vervocr, volksgezondheid, 

volkshuiwesting. Juist ter willc van de 

mensen die zich op de markt niet kun

nen handhaven. De vrijheid wordt dus 

beperkt door de memelijke waardigheid 4 

Aan de omgang met de productiefactor 

arbeid zijn de waarden _qeli;kheid (gelijk 

loon voor gelijke arbeid, ongeacht ge

slacht of ras), soc1ale rechtvaardiqheid (de 

arbeider moct zijn gezin kunnen onder

houden) en vmmtwoordclljkheid (medc

zcggenschap, vakbondsvrijheid) ver

bonden. In dit kadcr zullen weste"e 

multinationals ook zeit wei degclijk be

paalde fundamcntele menscnrechten 

respccteren. Zij zullen hun medewer

kers niet toestaan memen te doden of 

in slavernij te houden of hun huizen tc 

verniclcn, zelfs a! zou dat volgens de 

wctten van bet land zijn toegestaan. De 

'integriteit' van het bedrijf laat dat niet 

toe. 

Aan de omgang met de productiefactor 

kapitaal worden de minste morele rc

stricties gcsteld. Maar men kan zich af-

vragen of de huidige vrijheid op de ka

pitaalmarkten om te spcculcrcn in va

luta, desnoods ten koste van helc 

staatshuishoudingen, niet hct nut van 

geld als ruilmiddel in een morecl inge

bedde economie aantast. 13ij spcculatie 

wordt de bctckenis van geld verzclf

standigd ten opzichte van een eco

nomic die gcricht is op waardcvolle 

behocftebevrediging Hetzelfde geldt 

voor inflatie . 

Aan de omgang met de productiefactor 

'natuurlijkc hulpbronnen' worden in 

toenemendc mate morele rcstricties ge

steld, in termcn van de waarden rellt

mecsterschap, drwrzaamheid of resf,ecl Poor de 

schcpping. Daarvan afgeleid zijn normen 

als 'de vervuiler betaalt'. hct slalld stlll

beginsel, de kringloopgcdachtc, bet 

streven naar in de Nationalc Milieu

belcidsplannen en convenanten met het 

bcdrijfslcven vastgelcgde grcns- en 

streefwaarden enzovoort. In toene

mende mate nemen multinationals ook 

de verplichting op zich om bij investe

ringen elders in de wereld de Best 

Practiced Technoloqy te hantercn, zelfs al 

wordt dat niet vercist door de wetten 

van hct gastland 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat 

ook bedrijven morele subjectcn zijn.' 

Ook rechtspersoncn kunnen moreel 

subject zijn Zij nemen, niet door hct 

rccht afgcdwongen, morele bcslissin

gen die het gchcle hedrijf hinden. 

Binnen hun praktijk zullen wcstersc he

drijven de waardcn die in menscnrech

tcn zijn vertaald ook zeit implcmente

ren in normstelling en handhaving van 

die normen. lemand die smeergeld be

taalt krijgt een sanctie van bet bedrijf, 

zelfs a! is het nict bij wet verhoden. 

Het komt mij voor dat deze erkcnning 

van morelc subjectiviteit ook conse-
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quentie'> heeft voor de vraag of er ex

terne toet.,ing nodig is van het handc

lcn van multinational., met betrekking 

tot de mensenrechtcn. Bchoort bij die 

erkcnning niet tevcn'> ccn zekere mo

rclc autonomic? Is hct niet zo dat het 

bedrijl met zijn vcrschillcnde verant

wuordcliJke geledingen - onderne

mingsraad, raad van commissarissen, 

vergadering van aandcelhouders, mis

schicn ook consumentenverenigingen

zeit aangcsproken moet worden op een 

volledtge morele oordeelsvorming? Zo 

ja, dan dienen deze geledingen vol

docndc hcvocgdhcdcn tc hehben om 

de conclusies van hun moreel heraad 

aan de raad van bestuur voor te hou

den. Terzake van de onderncming<>raad 

en de commissarissen zijn cr minder en 

mecr dwingcnde bcvoegdheden De 

aandeelhoudersvergadering, waarvan 

ook bijvoorbccld milicu-actiegroepen 

legitiem lid kunncn zijn, mist cchtcr 

ccn dergclijke bcvoegdhcid. Erkenning 

van de eigen morele competentic. van 

het bcdrijl vcrgt op dit punt uitbreiding 

van bcvocgdhcden, bijvoorbeeld tot 

het doen van verplichtende aanbcvelin

gcn of hct achteraf gocd- dan wei af

keuren van besluiten. 

Culturele botsingen 
Hoewel het voor het aanhangen van de 

Rijnlandse hedrijfsmoraal niet noodza

kelijk is dat het bedrijf in hct Rijnland 

is geve'>tigd- ook de Japanse economic 

wordt wei als RiJnlands getypeerd -

gelden de Rijnlandse normcn en waar

den niet overal in de wcreld. Zeit., bin

ncn de westerse wercld bestaan er ver

'>chillende morele tradities als het gaat 

over de ethiek van het bedriJfsleven 

Tegenover de Rijnlandsc economic 

<;taat de neo-Amcrikaanse, met zijn na

druk op korte termijnwimt, zijn aan

dacht voor de slum-holder boven de 

CIJV <J. '!7 

stock-holder, zijn neiging om ook ge

mengde goederen onder het regime 

van de markt te brengen en zijn neiging 

om het bedrijf niet als een gemecn

schap op te vatten maar al<> koopwaar-'' 

Stel dat een internationaal opererend 

bedrijf de Rijnlandse bcdrijfsmoraal 

aanhangt. Dat leidt binncn de steer van 

het bedrijfsleven, nog afgezien van de 

vraag of een bedrijf politickc activitcit 

moet ontwikkelen, dus al tot spannin

gen. Met de neo-Amerikaansc concur

rent. Of met concurrenten uit nog ge

heel andere culturen. llijvoorbeeld 

kindcrarheid wordt niet overal ter we

reid afgckcurd In Nederland piekert 

gcen hedrijf crover om dat weer in te 

vocren, zclfs als het niet verboden zou 

zijn. Maar wat te doen in ecn land waar 

het alternaticf criminaliteit of prostitu

tie is7 Moree! is het niet voldoende om 

dan vanuit een GesimtUngsethik kinderar

beid af te keuren. Men heeft vanuit een 

Vermttworttmgsethik ook de gevolgen van 

zijn daden in de morele beslis.,ing te 

betrekken. Dat kan er bijvoorbeeld toe 

lciden dat ccn bedrijf dat geen kinder

arbeid wil exploiteren, zich wei op an

dere wijze hct lot van de kinderen aan

trekt, door hun bestaansmogelijkheden 

tc hevorderen. 

Of men stclle zich de omgekeerde situ

atie voor van ccn in Nederland geve..

tigde multinational met een islamitische 

bedrijfsmoraal, die het juist vindt om 

geen rente te betalen. Dat leidt tot 

spanningen met de hier bestaande on

derncmingscultuur Of stel dat de vele 

in Landen gevestigde bedrijven die ei

gendom zijn van oliesjeiks er bij de 

Britse regering op aandringen om de 

schrijver Rushdie niet Ianger te be

schermcn, omdat hij hun geloof bele

digd heeft Of stel dat een Chinees bc

drijf tijdcns zakendiners de hersenen 
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van levendc apcn wil kunnen oHreren. 

Dat wordt daar als een exquise lckkcr

ntJ gezien, maar wij zullen dat nict ac

ceptcren. Tegclijk zal het ons nict ge

makkelijk vallen om Lc verwcren regen 

zijn vcrwi]zing naar de toestand in de 

Brahantsc varkensstallen. In elk gcval is 

dutdclijk, dat er een pluralitcit aan he

drijtsmoralcn bestaat in de wereld, die 

met elkaar op gespannen voet kunnen 

staan. 

Van belang is hct overigcns om ondcr

scheid tc makcn tusscn oprecht be-

leclde waarden, die hun plaats hcbben 

binncn ter plaatse aangehangcn brcde 

mot-elc tradities, en ciscn 

onzc Rijnlandse moraal superieur is aan 

een islamitischc moraal ot cen nco

Amerikaanscc 

Wic voor dat argument zwicht wordt 

gcmakkclijk ecn morclc relativi<,t 1\laar 

hem bcdrcigt het gcvaar dat hii ook in 

zijn eigen moraal nict mcer gcloolt. 

,\1oraal is immcr<, iets wat zich uit eigen 

kracht aan om voordoct als goed. Fen 

rclattvist vcrlie'>t zip1 morelc beset. Dat 

doct tckort aan het mens zip1, want 

mensen zijn nu ecnmaal morelc we

zcns. Dat is nu precies her verschil met 

dicrcn, ook a! gedragen mensen zich 

sums als bcesten. lleter is hct daarom 

vanlllt ccn beset van cigen kracht het 

morele Zl.an tc 

van een (dictatoriaall poli-

tick bcwmd, waar een wes

ters bedrijt van zou kun

nen prohteren, maar die 

voor onze wcsterse maat

~tavcn onvcrtccrbaar zijn. 

Dat laatstc is morcel vcr

wcrpelijk In her navol

gende zal voor bcide sttu-

Er is een pluraliteit 
gaan met andcrsdenkcn

dcn, die niet bij vombaat 

veroordceld worden. Wie 

dat wei doer, is ecn morelc 

impcria]i<,t En ook die 

houding verdraagt zich 

niet met hct wezen van 

moraal. 1\loraal is iets dat 

aan bedrijfsmoralen 

in de wereld die met 

elkaar op gespannen 

voet kunnen staan. 

atics ccn mogelijkc oplossing geschetst 

worden. Voor het cchte morele dis

cours kan men wellicht terccht bii 

Ham Kcmgs PmJcrl Weltct/,os, voor de 

ge-,pannen rclatie met een regime bij de 

internationalc statengcmeenschap. 

ReLJiillisme, imfleriCllisme of moreel 
discours 
1\londiaal en continentaal gezicn hcb

ben we met verschillende morelc tradi

ties te maken. In dcze situatie is het 

verleideliJk om te stellcn dat er nu een

maal verschillend gcdacht wordt over 

moraal, dat die verschillen nict gemak

kelijk overwonnen kunnen worden en 

dat we ons cr daarom maar beter bij 

kunncn neerleggcn. Bovendien, waarom 

zou de ene moraal beter ziJn dan de an

dere' Met wclk rccht claimen wij dat 

zich vanutt de ervaring 

aandicnt en niet iets wat men in pacht 

kan hcbbcn. t\1oraal is in ecn bcpaald 

opzicht transcendent, hct is nict maak

baar In het goede geval ontstaat cr in 

morecl plurale sttuatics, net als dat hin

nen de politicke slccr hct geval is, een 

moreel discours, waarbinnen overlap

pende conscnsussen gesloten worden, 

ot compromisscn ol di}rcrlltrlll\ lo ,iisot}rrr. 

Dat ts de enigc manier om met morelc 

pluraltteit om te gaan zonder hct kind 

met her badwater weg te gootcn. 

Project Weltethos 
lk wil in dit verband nog ecns wijzen 

op het initiatid van de Duitse theoloog 

Hans KLing. KLing is van mening dat de 

globali-;ering in de economie en in de 

interstatcli)kc verhoudingcn niet goed 

zal kunnen uitwcrken als er ook nict 



gc,trcdd wordt naar cen mondiaal 

ethm. Hij onckr.,cheidt dric hi1dragen 

aan de di.,cu-,.,ic over de mondiale pu

hlickc moraal: de <,cculicr-tcchnocrati

.,chc VJ'iie (die hij aan 'llrLMcl', de 

Furopc<,c Unie toc-;chrijh, maar die ook 

te vindcn zou kunnen zijn hij hct lntcr

nationaal Monctair Fond.,, de Wcreld

hank. de Organi<,atic voor Fconomi

<,che Samenwcrking en Ontwikkcling 

en de Wcreldhandcl-,organi<,atte), de 

prc-modcrn-<,acralc vi.,ie (die hij aan de 

pau<, toc.,chriJh, maar ook aan funda

mcntalt-,ti.,chc regime<, van i.,lamitischc 

ol hindoci'ili.,chc <,nit) en ccn "ha-;i-;

con~.,cn".u-.; tu-.."cn gclovigcn en nict

gelovigen over vcrhindcndc waardcn, 

onhcrrocpcliJke maahtaven en ha-;i-;

houdingcn"- Dit laat-,tc i'i 'ecn vcr

pltchtcnd en vcrhindend ethm, dat 

voor gclovigcn i.., vcrankcrd in hct gc

lool in Cod, maar dat door nict-gclovi

gcn ook 0111 hun1t1nc rcdcncn gcdragen 

kan worden en dat du-; hoven de poli

tickc partijcn -;taat.' Zonder zo een co

ali tie zal de democratic nit'! ovcrlcven. 

aldu<; KLing Ln ook de wcrcldmarkt 

nict, dcnk tk, want gccn markt kan zon

dcr -;taat 

Ln KC111g vcrvolgt. "Er zal gcen vrcdc 

zip1 tu<;<,cn de culturen, al., cr gccn 

vrcde i-, tu<;<;cn de gocl<;dtcmtcn." Dat 

vergt du<; ccn dialoog tu<><>en de gocl<,

dicn.,ten. I )ic moct lei den tot een 

nicuw wcreldctho.,_ Dit cthm vervangt 

nict de gocl.,dicn-,ten, maar i<; een ha-;i<;

comcmu<,, cen noodzakclijk minimum 

aan gcmccn-;chappclijkc waarden, die 

door aile god-;dien<;tcn en door ongelo

vigcn kunncn worden gcdragcn. Kling 

i'i de drijvende kracht achter dcze dia

loog J)at kidde in 19'H tot cen 

Verklaring over het wcreldethm' van 

het 'l'arlcment van de wcrcldgod<;dten

-;ten' I )ic vcrklanng hchcl-;t twcc ha<>i<;

plichten en vier gchodcn, 

a lla-;isplicht ccn i-; dat elk mem men

<;clijk wordt bchandeld. 

h. llasi.,plicht twec is de regcl, Wat u 

niet wilt dat u geschicdt, doc dat 

ook een andcr nict 

Op clit fundament rusten vier 'onwrik

bare gchodcn', 

De plicht tot een cultuur van ge

wcldloosheid en respect voor het 

Ieven. 

2. De plicht tot cen cultuur van <;olida

ritcit en een rechtvaardige economi

sche ordc. 

3. De plicht tot een cultuur van tole

rantic en een Ieven in waarachtig

heid. 

4. De plicht tot cen cultuur van rccht<;

gelijkhcid en partner<;chap tu<;<;cn 

n1an en vrouw. 

Het gaat hier om een ovcrlappcnde 

consenl;ju-; waarin de aanht1ngers van de 

verschillcndc in het 'parlcment' vcrte

gcnwoordigde god-;diensten zich kun

nen vindcn, maar die zij ieder in hun 

eigcn leer fundcrcn. Hct parlcment for

muleert dus niet ecrst a Ia Rawls ecn 

rechtvaardighcichopvatti ng, waarvoor 

vcrvolgen<, aan de 'hrcdc moralen' <;tcun 

wordt gcvraagd. En waarhij, in hct gc

val die stcun onthreckt, de voorrang 

wordt gegcvcn aan de prakti-;che recht

vaardighcidsopvatting. Nee, er i., cen 

wcrkelijk moreel gesprck gevocrd, 

waaru1t moe-;t hlijkcn waarovcr men 

het ecn<, kon worden, zonder hct con

troversiclc huiten de agenda tc plaat

-;en. Dat hetekcnt dat het rcsultaat ook 

nict kan worden afgcdaan als ecn wes

ters morccl imperialismc, maar dat het 

wcrkclqk gedragcn wordt door de ver

-;chillendc morelc traditic-; in de wcrcld 

Dat probleem i<; hij de Algcmcnc 

Vcrklaring van de Rcchtcn van de !\len-; 

nog steed-; nict ovcrwonncn. 
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De vraag is natuurlijk hoe de verschil

lende godsdiensten de overlappende 

consensus interpreteren. Welke beteke

nissen de gebruikte begrippen voor hen 

hebben. Er rijzen zeker vragen en er 

zijn spanningen: kent de islam bijvoor

beeld werkelijk rechtsgelijkheid en part

nerschap tussen mannen en vrouwenJ 

Hoe verhoudt de christelijke leer van de 

rechtvaardige oorlog zich tot een 

cultuur van geweldloosheid? Waarom 

ontbreekt er een gemeenschappelijk 

standpunt over het respect voor de 

schepping? Zulke discussies worden 

door Kling voortdurend voortgezet. 

Dat betekent tach tegelijk dat zijn ini

tiatief steun verdient. Bij schijnbaar on

overbrugbare vraagstukken van morele 

pluraliteit kan dit wereldethos de mon

diale basisconsensus vormen, waarte

genovcr men zich te verantwoorden 

heeft. In plaats van ecn waarderelativis

tische positie, waarin 'nu eenmaal' plu

raliteit wordt aanvaard. lk vind dat een 

uitdagend initiatief Het kan van grote 

betekenis zijn voor multinationals die 

worstelen met de botsing tussen hun 

eigen cultuur en de cultuur van hetland 

van vestiging. 

Coed burgerschap 
Het eigenlijke punt, waar het in de dis

cussies tussen multinationals en de ac

tiegroepen om draait, is de kwestie van 

het opkomen voor mensenrechten te

genover onderdrukkende regimes. Het 

gaat daarbij in wezen om de vraag of 

een bedrijf burgerschap bezit of moet 

bezitten. Vee! multinationale onderne

mingen zeggen inderdaad te willen 

handelen als good citizens. Wat wordt 

daarmee bedoeldJ lk vat burgerschap 

op als de rol die men in de staatsge

meenschap vervult. De staat is de pu

bliekrechtelijk georganiseerde gemeen

schap van overheid en burgers, die 

recht verschaft met het oog op het al

gemeen belang Het ondernemen als 

zodanig is geen burgerschap. Evenmin 

als het ouderschap, vriendschap of 

nabuurschap burgerschap zijn. Burger

schap is de rol die uiteenvalt in: 

a. het medeverantwoordelijkheid ne

men voor politieke beslissingen, zo

als stemmen bij verkiezingen, 

b. het gehoorzamcn aan de wet, het 

betalen van belastingen, etc. 

c. het aanspraak maken op rechten die 

nodig zijn om als goed burger te 

kunnen functioneren, zoals rechtcn 

op elementair ondcrwijs en gezond

heidszorg, op elementaire inko

mensvoorzieningen, op vrijheid van 

meningsuiting, vereniging en verga

dering. 

Als een bedrijf zich wil opstellen als 

good citizen heeft het over het algemeen 

de tweede categoric voor ogen: het 

loyaal zijn aan de wet en het betalen 

van belastingen Dit lijkt vanzelfspre

kend, maar roept tach vragen op. Is het 

nict al te verleidelijk voor multinatio

nals om zich te verschuilen achter de 

wetten van het landJ Is er een boven 

die wetten uitgaande moraliteit? 

Ook het constructicf bc'invloeden van 

de politick met het oog op het kunnen 

uitoefcnen van de ondernemerstaak kan 

echter bij dit burgerschap behoren. De 

Shell-gedragscode zegt dit, in punt 5a, 

met zovcel woorden. Dat lijkt lcgitiem 

lobbyen. Maar vanuit welke moraliteit 

doct het bedrijf dat? Dat zal toch over

ecnkomstig de standards of excclle11ce zijn 

zoals men die in zijn eigen westerse 

praktijk beleeft Hier ligt dus hetzelfde 

probleem als bij hct gehoorzamen aan 

de wctten. 

Actueel is het voorbeeld van ABN/ 

Amra, kantoor Djakarta, dat recent ge

gevcns heeft verschaft aan de Indo-
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ne<,ische regering over de bankrekening 

van een vakbondsleider die het bewind 

kritisch bejegent en gevaar liep gearres

tecrd te worden, wat inmiddels is ge

beurd. De voorzitters van CNV en 

FNV, die deze vakbondsleider finan

cieel stcunen, hebben daartegen gepro

testeerd. ABN/ Amro vcrweert zich 

door tc stellen dat zij de wet moet ge

hoorzamen en dat als zij dit niet doet, 

haar eigen person eel in de gevangenis 

be Iandt. Dat is ongetwijfeld juist. Maar 

behoort de vakbondsvrijheid niet tot de 

morele code van het bedrijf? 

lnstitutioneel burgerschap 
De hier behandelde kwestie moet ei

genlijk in het Iicht geplaatst worden 

van het vraag<,tuk van het institutioneel 

burgerschap. Hct probleem van institu

tioneel burgerschap is uitvoerig behan

deld door BovensH Hij signalecrt dat in 

de twintigste eeuw in de meeste wes

terse Ianden sterk geprofessinnaliseerde 

en gebureaucratiseerde organisaties de 

belangrijkste maatschappelijke actoren 

zijn gcworden. Hct politieke systeem is 

echter afgcstemd op de negenticnde 

eeuwsc opvatting van de individuelc 

stemhebbcnde burger Wat moeten wij 

aan met ecn staat waarin rechtsperso

nen in fcite de dicnst uitmaken) Men 

zou kunnen overwegcn om feitelijke 

macht en formele status met elkaar in 

ovcreenstemming te brcngen door een 

institutionecl burgerschap in te voeren, 

door burgerrechtcn toe te kennen aan 

rcchtspersonen. Een voorbeeld is het 

pas.,ief kicsrecht voor bedrijven of voor 

gemccnten die gevestigd zijn in een 

waterschap. Actief kiesrecht zou in een 

vertegenwoordigend lichaam met een 

corporatisti'>che structuur kunnen wor

den gereali<,eerd. In het bedrijfsleven 

sprcckt men dan van hct corporate citi

Zel1silip-model.'' 

Bovens nocmt drie rcdenen om deze 

wcg niet in te slaan: 

1. De meeste organisaties zijn vee\ 

machtiger dan individuele burgers 

en soms ook dan lokale of nationale 

overheden. Toekenning van poli

tieke rechten versterkt deze onge

lijkheid. De overheid zou nog moci

lijker kunnen intervenieren in de 

economic ten behoeve van natuur

lijkc personen. 

2. Actoren die gericht zijn op de meest 

doclmatige omgang met productie

factoren en daartoe legitiem op 

winst gericht zijn en in een situatie 

van mededinging opercren, zijn naar 

hun aard niet gericht op het alge

meen belang. Zij zullen legitiem 

voorrang geven aan hun eigen con

timt'iteit. 

3. Multinationals hebben loyaliteit ten 

opzichte van meerdere nationale 

staten. 

Bovens concludeert dat multinationals 

aileen vennomd als wolvcn in schaaps

kleren in de politieke arena kunnen ver

schijnen De politieke besluitvorming 

en de burgcrrechten zijn voorbehouden 

aan 'authentieke politieke wczens', de 

natuurlijke personen. 

lk dee! dat oordeel, hoewel ik niet in 

de neo-republikeinse traditie sta die 

Bovens aanhangt. Ook in een meer 

communitaristische traditie diencn bij

zondere belangen niet het algemecn 

belang te kunnen bepalen. Het alge

meen belang is geen optelsom van bij

zondere belangen, maar een moreel be

grip, dat door zijn normatievc invulling 

(bijvoorbeeld als 'publieke gerechtig

heid') de bijzondere belangen hun legi

tieme plaats toe moet wijzen. In een 

gedifterentieerde samcnleving past het 

niet om hen die verantwoordelijkheid 

dragen in een bepaalde sector van de 
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maat<.chappij ook verantwoorde\ijkheid 

te gevcn in andere -;ectoren Dat gcldt 

voor bedrijven, maar ook bijvoorhecld 

voor de kcrk, ol de milieubeweging In 

de kring van de -.taat zijn overheid en 

burgers soeverein. Dat betekent ook 

dat primair staten en interstatc\ijke or

ganisatic" aangesprokcn n1oetcn wor

den op de handhaving van de mensen

rechten. 

Con-;cquentie van dit standpunt is bij

voorbeeld dat AHN/A111ro-Djakarta in 

de bovengenocmde casu-; de VN -rap

porteur voor de men-.enrechtcn of de 

lulcmalioual La hour ( )n)IIIIISdliou ( \LO! 

moet kunnen inschakelcn om te bel11id

delen bij de lndone-;ische regering. Dat 

verlost de bank niet van haar 111orclc 

vcrantwoordelijkheid en ziJ hlijh dan 

ook kwct-;baar voor hct regime, maar 

hct \cgt de gevolgen van die verant

woordelijkheid op de plek waar zij kun

ncn worden gchanteerd: hi) de <,tatcn

gemecn-;chap. 

Die organisatie-; moeten daartoe dan 

wei voldoende in staat worden gestcld 

Het i-; bckend dat de VN -rapporteur 

voor de men-;enrechtcn in Ccneve bui

tengewoon mager i-; tocgerust met faci

litciten. A\, multinationals dan toch 

lobbycn ten behocve van hct gocd kun

nen ondernemen, Iaten zij dan de 

Amcrikaan~e rcgcring ertnc t:~anzetten 

om de contributie aan de VN te beta len 

of ze\1 ccn donatie doen. Het lijkt me 

een uit'>tckend 'goed doc\' voor het 

Amcrikaan<,e zakenlcven ol de heer 

Soro'>. 

En de kruitkamer dan? 
Maar, a\., van multinationals gccn rol a\., 

lnn111111 ri,;hts ll'<lic her mag worden vcr

wacht, waarom ben 1k dan begonnen 

met de kruitkamer van het kloostcr 

Arkadic Dat is o111dat ik meen dat iccler 

morcel subject dat 'crnstige en voortdu

rende' schcndingen van de fundarncn

tele rcchten van de mem op ziJn pad 

tcgenkornt, moreel vcrplicht is om ztch 

daartegen te verhcllcn ol te hulp te 

-;chictcn. In tcrmcn van Shell: voor

spraak te plcgen Het hcgrip 'lunda

mentcle' wordt hier gehruikt 0111 schen

dingen a an te duiden a is gcnoude, 

moordcn, martelen, slaverniJ, etc. Dezc 

categoric ondcrscheidt zcch van 111indcr 

funda111entelc - maar wei dcgelijk he

langrijke- rcchten als de vri1hcid van 

rncningsuiting bijvoorheeld Onder 

men<.enrechtenJuri<.ten is dit ondcr

schcid he<.preekhaar "Voortdurcnde en 

cnl';tigc schendingen van de mcnscn

rechtcn" ziJn ook hct criterium, op 

grond waarvan intcrvcnt1c in de 'iocvc

reinitcit van ecn -.taat door de VN gclc

gitimccrd worden. Het criterium laat 

zich vcrgcll)kcn met de morcle verwcr

pc\ijkheid- en 111 om land zelts ;uridi

sche qralhaarhcid - van tockijkcn a\, 

icmand verdrinkt Nicmand, ook niet 

ecn multinational, mag zcch daarhiJ a\-; 

sclculcl'illlcss op'>tellcn. Vcrmoedelijk ligt 

hier ook de rcdcn waarom Shell 

Nigeria hct regime per hriel o111 clc

mcntie gevraagd hedt voor Ken Saro 

Wiwa, v6c\r hij werd gccxccutcerd. 

Volkomen tcrccht. 

Conclusies 
lk kom op grond van het voorgaande 

tot de conc\u-;ie dat multinationale on

dernel11ingcn rnorcel vcrantwoordell)k 

zijn hinnen hun eigcn econornische 

praktijken. Die vcrantwoordc\i;khcid 

strekt zich uct tot de wcrkncmcr-;. de 

kapitaalver-.trekkcr,, de natuurli;kc 

hulpbronnen, de uJn'>umcntcn en de 

samcnleving. llinncn die 111orelc vcrant

woordclijkheid worden ook waardcn 

geopcrationaliscnd, die in 194H cven

eens tot het lonnulcrcn vJn de mcnsen-
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rcchten hehhcn ge"impircerd Zij krij

gen daar echtcr ecn eigcn op de bc

drijf.,context toegcspit'>te hctckenis. De 

vraag of 'de' men'>enrcchtcn in de 'hHsi

ltcss fninciples' moetcn worden opgcno

men, a is cen zaak waar het hcdrijf voor 

opkoml, moct cchtcr ontkenncnd wor

den hcantwoord. Het zijn waarden die 

in de Algcmene Vcrklaring vooral voor 

de politicke steer gcconcretiseerd zijn 

hij de overheid van het land van vcsti

ging om voorwaarden te Iaten scheppen, 

waarondcr een morcel verantwoorde 

bedrijfsvocring kan plaatsvinden. Dit is 

een uitvlocisel van hct good cilizc~tshif> in 

termen van de bcrcidheid om loyaal tc 

zijn aan de wet en bclasting le betalen. 

Tegcnovcr dezc hercidheid mag ecn 

claim gclcgd worden om tc kunnen 

opereren zoals men moreel noodzake-

lijk acht. Voor<>praak ter 

We.,tcrsc hcdrijvcn hantc

rcn \Vtlardcn en non11cn 
Ieder moreel subject 

willc van het bedrijfshc-

lang is aanvaardhaar, mit<> 

men het functioneren van 

het politicke systecm ge

richt op het algemecn he

lang - als dat tenminstc 

hct geval is- daarmcc nict 

doorkruist. l:lij voorkcur 

client zulke lobby zich tc 

richten op democratische 

politiekc partijen. Co,pomtc 

citiZmsiJip in de zin van het 

aanvaardcn van politiekc 

macht door het hedrijfsle

ven teneinde de politick te 

hc·,·nvloeden is cchter on

gewenst. 1\ let bctrckking 

die ontlccncl zqn aan de 

joods-christc\ijke en hu

manist"chc traditics. Dat 

zijn nict dczelfdc als die 

wclke fungcren in bijvoor

hccld de islamitische, 

hindoc"lstische ot bocd

dhistische traditie. De 

operattonaliscring kan bin

tlen door de laatstge

nocmcle traditics hepaaldc 

culturen tot andere inter

prctatics lcickn. Er is intcr

utlturelc dialoog nodig. 

Daarbij client gczocht te 

worden naar gcdeclde mo-

dat 'ernstige en 

voortdurende' 

schendingen van de 

fundamentele 

rechten van de mens 

op zijn pad 

tegenkomt, is 

moreel verplicht 

zich daartegen te 

verheffen. 

relc crvaring \., die niet mogelijk dan 

kan, cvenals 1n de polit1ekc sfcer ge

hcurd is, gc.,trcctd worden naar ovcr

lappcndc consensus. waar bcidc mee 

kunncn Ieven. De wcstersc traditic mag 

daarhij zelfhcwust naar vorcn worden 

gchracht, n1atu kan nict worden opgc

lcgd. Omgckccrd zal ccn moreel vcr

antwoorde\ijk westers bedrijf niet alles 

kunncn acccptcrcn wat de lokalc cul

tuur voorschrijtt. De mondiale morclc 

basi.,consensu'>, die hct parlcmcnt van 

de wcreldgodsdicnsten hcdt geformu

lccrd. kan biJ zulkc discussic fungcrcn 

ol"> ccn .:.;tandaard waartcgcnovcr n1cn 

zich hccft te vcrantwoordcn. 

Fen multinationaal bedrijt mag lobbyen 

( llV 'l '17 

tot de nalcving van de 

mensenrechten moct de handhaving 

voorbehoudcn hlijvcn a an ( inter)state

lijkc organen, zoals de Verenigdc 

Naties en de \LO. De hurgerbewcgin

gcn voor naleving van mensenrechtcn, 

zoals i\nlllcsty lntmwlio11,1l en Pax Cl>risti, 

en de kerken (Wereldraad, maar ook de 

Paus) vervullcn daarhij ccn eHectieve 

'k\okkcnluidersrol'. 

lvlcn kan een hedrijt om de in hct vo

rige punt genoemdc reden niet verwij

ten dat het in hct algemcen de silmt tPii

Hrs.srol vervult. Van een onderneming 

hocft niet te worden verwacht dat zij 

voortdurend onafhankclijk de toc<>tand 

van de mensenrechten in ecn land 
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actief beoordeelt. Wei meen ik dat ie

der moreel subject dat 'ernstige en 

voortdurende' schendingen van de fun

damentele rechten van de mens op zijn 

pad tegenkomt, moreel verplicht is om 

zich daartegen te verheffen. 

Onafhankelijke supervisie op de uitvoe

ring van moraal door multinationals is 

aileen nodig in situaties waarin de in de 

sfeer van het bcdrijfsleven normale 

openbaarheid (aandeelhoudcrsvergade

ring, massamedia, consumentenorgani

saties en klachtenprocedures) niet func

tioneert. lndien dat wei het geval is 

brengt de morele subjectiviteit van hct 

bedrijf met zich mee dat van externe 

toetsing client te worden afgezien. 

Beter is hct de eigen competentie ter

zake ook procedureel handen en voe-

ten te geven. 

Dr. CJ Klop is adjtmct-direcleur van het 
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