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ckololw,atic, Koudc Oor

log en Ontwikkcling"a

menwcrking i' ecn trit<, die 

h1j vclcn nauw met clkaar 

vcrhondcn i;.,. ~uropcani~cring, vcrnicu

wing cconon1ic en glohali'icring i.., ccn 

andere trit<,. \)e ccr<,tc hehoort tot de 

atgclopcn v1jttig jaar, de andere <,\aat op 

de agenda van de ccncntwintig...tc 

CCLI\\/ 

Zo IIJkt het tenmimte, en wic de 

Algcmene l'olitieke lk,chouwingen van 

dit jaar vcrgeli)kt met die van cc11 jaar 

ot vijlticn gclcdcn ziet die om<,lag in 

dcnkcn, hckommern1<,<,en en prioritci

tcn. 1, er in de eencntwintig<,tc ccuw 

nog ccn plaat<, voor intcrnationalc -..oli

daritcit~ l)ic vraag wordt in de ko

mendc maanden. ook in on'> land klcm

nlcnd, nu de vcrkiczing-;progrZlnlma\ 

worden gdonmdcerd, de voorhcrcidin

gcn voor niCU\VC coaliticvorn1ing aan 

de gang zip1, waar,chip1li1k ook pcr<,o

ncle verandcri ngen tot hcrwaardcri n

gcn en hcr;.,chikkingcn gt1an lcidcn. 

Ook de chn<,ten-dcmocratie, die- hoc 

weinig gcrc,pcctecrd zij ook i' in 'het 

wercldje' van de prok"-loncle ontwik

kclaar<,- in hclangrijkc mate het draag

vlak l1eclt vcr<,chalt, - waardoor die 

ont\vikkcling-....,Jnlctnvcrking ccn wc

rcldwi)d gcz1en tamclijk uniekc pmit1e 

innccn1t -, ontkonlt nict aon de vraag 

naar bczinning op de plaat.., von 

Ontwikkeling<,<,amenwcrking in devol

gende ceuw, na l'ronk, na de .~1uur en 

na de al,chatling van de apartheid 

Het zondcr mecr va<,thoudcn aan oude 

'tcllingen i' gcen oplm,ing. ;\I ccrdcr 

i' in deze ruhrick opgcmcrkt, hoc <,tral

klom paar<, kon hczuinigcn op Ont

wikkeling-,,amenwcrking - miljardcn 

mindcr dan de eigcn vcrkiezing,helot

tcn van de l'vd;\ en I)(,(, -. nadat ze 

om ccrdcr hadden uitgchoond met 

onze royalc, maar in hun ogcn op dat 

moment tc -,chaar<,e, hclolte<,. 

Ontwikkeling<,<,amcnwcl·king l1eelt in 

hct huidigc pol1t1eke en maahchappe

lijkc dchat de <,impclc kcuze tu.,.,cn 

[<~,tllli/ dll'dY ot zich dra<,ti<,ch aan te pa<,

-;cn aan de nicuwc on1;.,tandighcdcn. 

Ontwikkeling,organi<,atic' hehhen dit 

lang niet alti1d hegrcpcn \)e tragc reaL

tic op de nicuwc vraag naar <..,o\idantcit 

vanuit t~1iclden- en Omt-Europa- de 

armcn 111 Alhanie' warcn kcnnel1jk min

dcr arm dan die in C:hili - wa' zo'n 

"Y111ptOOill Vi.111 CC!l ll!Cll\\' CO!l'-,CrVJ

ti<,me Uok in de wercld van de uitzen

dcnde organi,atie<, hc,taat nog <,teed<, 

aanzienlijkc wccr<,tand, onclank' uil

latlllgcn van mllli,tcr l'ronk en de po

gingcn van de voorzittcr van de Vcr
cntging van Pcr-.onclc San1cnwcrking 

met Ontwlkkeling-,landen ri'SO 1 l'iet 

llukman, tot moderni,cring. 

\-let C:DA i' het aan zijn uitgang,pun

tcn verplicht om, ondank, de zorgcn 

voor de cigcn p<hitic, ondanb hct gc

gcvcn dat in onzc ~an1cnlcving lllO!llcn

tcel wcinig intere<,<,c lijkt tc hc<,taan 

voor de prohlemcn huiten on<, land, 

zich de vraag tc ... tcllcn, hoc hct vraag-



quk v~n anderhall miiJ~rd armen zich 

verdr~~gl mel onze Jll"incifle' van 'oli

d~nlelt en gcrechtigheid Maar het 

U )A i' het ook ~~n zijn q~nd vcrrlicht 

om die vrogcn tc hct~nt\voordcn vanuit 

de,kund1gheid en vanuit vollcdig vcr

d!'conleren van de nieuwe ontwlkke

lingen en nwgeli1kheden De rol v~n de 

markt, de gehlcken zellredz~amhe1d 

van zovelcn en het ler di,cu"le 'tellcn 

van de achtcrhaalde axioma'' en 

hobby', horen daJr ook hi) 

I )Jaronl -.taan wij nu voor de vraag, hoc 

in de .... tccr vJn Lonccntratl<.? op cigcn 

prohlcmen, - re,ignatie e11 cynl'me 

<..,onl-.; -, toch ccn nicuw draagvlak gc

vonden kan worden voor een her,teld 

intcrnJtJonLial cngagcn1cnt. Vijltig _jarcn 

c)ntwikkcling'-.<..,JillCn\\'Crking WtlJTn, na

tion~al en intern~tiona~l, mogelijk hij 

"'111111igen v~nuit een oor,pronkel11k 

door kerken gevoede mi"ie- e11 zen

ding,motivenng, hi) ancleren Ofl groncl 

van hct 1deaal van inlernationalc ,olida

ntclt, weer hij andcrcn op grond van 

v1Te' voor een mar,route van het com

muni...,nlc van j\1o..,kou via Peking en 

Accra en llavanna naar Wa,hington. 

I )~ar 'peel de een zeker oplimi,me hi) 

over de macht om middel' ontwikke

!tng...,hulp <..,;:uncnlcvingcn tc vcrandcrcn 

ill) velcn ,,-a, ook huitengewoon he

langl"iJk het he,cl van mecleveranlwoor

deli,kheicl, zo n1et mede'l hulclig zijn 

aan de armoede en ondndrukking in de 

\\·ereld 

In de jarcn ncgcntig ziin vclc van die 

motieven achterhaald, verhlcekt ol 011-

houdha~r gehlcken In Furopil hlqkt het 

volume van hulpverlcning eerder le dil

lcn dan te ql)gen. In de Verenigde 

Staten i' het weggezakt tot een lraLlie 

van de intcrnalionalc al,praak En wal 

nli-.-.,chicn nog crgcr i..,: nicu\vc ri_jkc 
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le1nden in de wereld, die '0111' die rijk

dom ook mel onlwikkeling,hulp ver

worven hebben, hlijken niluwelijk' he

reid zich in de rij van lrilditionelc 

donoren te 'charen, 

lntu"en kan men terzake ontwikke

ling-,-.;anlCil\\Trking nict -;prckcn van 

een afgeronde mi"ie: het aantal armen 

neemt in ah,olute zin nog toe,- het ont

wikkeling,proce' zeit hlijkt uiter't 

'elcctiel met een aantal duidelijke win

nJar..,, n1aar ook n1ct pcr~.,i-,tentc vcrlic

zer,, het milieu, dat de nieuwe lunde

nng had kunnen zip1 ondt:l" de 

voortzctting van de intcrnationalc 'ia

menwcrking, hlijkt vijl jaar na Rio wei 

ccn agenda vun hcloftc...,, n1aar nauwc

lijk' van daden- in termen van hulp

te hehhen opgelcverd. 1\laar mi"chien 

i' het allcrbelangrijbtc de realiteil van 

de glohali,atie m~akt het lot,tand

komen van allcrlci atdwinghare mon

dialc arrangementen noodze1kelijk en 

urgent. willcn de chaoti,crende krach

ten zich nict 'tcrk uithreiden. 1\laar 

Jlli'l die mondiale arrangementen zijn 

aileen mogelijk onder de volgende 

voonvaarden: op ccn ...,ub-,traat van gc

meemchappelijke helangen en partlci

patie in een wneldorde van rl)ken en 

armen, hinnen hct kader van een ge

z~g,orde, die lot qand koml op ha'i' 

van recht en vriJwillige af,praken in 

plat~t'i van op nlacht:-,oplcgging; n1ct 

ccn rcfcrcntic aan \vaardcnotitic-.., die 

culturelc en levembe,chouwelijke plu

riformiteil van de grote wereld,tromin

gen re'J)l'Ctcren zonder e"enticlc nor

men le relativeren. 

Hct rcgccrprogranlma van de voorzo

mer van I 'J'Hl zal ook de reqdtante ziJil 

van de di...,cu'->~ic..., in onzc <..,Jil1Cnlcving 

in hct nu aangcvangcn parlcn1cntairc 

'eizoen over de vraag of, en op welke 

v: 
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wijzc onze samcnleving wtl hiidragcn 

aan de vorn1gcving van de ccncntvvin

tig..,tc ceuw. 

Analyses of resultaten? 
In de algclopen vcertig jarcn is de ont

wikkelingssamenwcrking dikwijls 'ge

red' door uitgewcrkte motivcringen en 

ondeugdelijk gehleken analyses tc ver

vangcn door nicu\ve hcnadcringen en 

V!Ste<,. 

Ten dele ging het om tcrechte verwer

king van crvaringen en voortschrijdend 

inzicht, ten dele was het een poging 

0111 ccn nicuw draagvlak voor de ont

wikkelingssamenwerking te winnen. 

De vcrlciding is grout om ook op het 

nicuwe knooppunt, waarop de ontwik

kelingssamenwerking zich hcvindt, een 

analyse te prcsentercn die een loophrug 

zou kunncn zijn naar de volgcndc ceuw. 

Er hlijh vee! tc zeggcn voor ccn 

nicuwc, duidclijk pcrspectid hiedende 

analyse van oorzaken en oplossingen 

van het annocde- en vcrvuiling<.;vraag

stuk na de wercldw!Jde dnorhraak van 

het kapitalisme 

1\laar zowel in de wcreld van de ont

wikkelingssamenwerking zell als hin

nen de politick in het algcmeen rncpt 

cen volgendc ontwikkelingstheorie, de 

zoveclste analyse, het jongste panacee 

eerder scepsis en ,J,Jil 1'!1-gevoclcns up. 

De huidigc prominentc actoren in het 

ontwikkclingsdebat zijn kennelijk tot 

de conclusic gekomen, dat de tijd van 

de grotc analyses en de verhindendc vi

sics vonrhij is. 

Hinnctl het CDA is men creatief hezif! 

met de vraag op we ike wijze internatio

nale <,olidariteit in de toekomst gestaltc 

moet krijgen, met name hinncn de he

trokkcn werkgroep van de C:ommissie 

13uitenland. Len recent rapport van de 

Organisatie voor Economische Samcn

wcrking en Ontwikkeling IOF.SOJ over 

de tockom<;t van de ontwtkkelings

<,anlenwcrking kan daarhij vJn nut zijn. 

Binnen hct kader van die OESO is in 

icder gcval gekozcn voor ccn andere 

hcnadcring laat hct ideologischc dcbat 

even rustcn en kitk, ot er wcreldwiid 

wei cen draagvlak tc hereiken zou zijn 

voor ccn resultaatgcrichte aanpak van 

in icder geval hct armoede- en achtcr

standsvraagstuk. Kunncn wij on'>, zn is 

op dit moment de vraag, wcreldwijd 

vcrenigen op een aantal concrete doel

stcllingcn en een aanduiding van de 

hootdverantwoordclijkhcden voor hct 

hchalcn van die doelstellingen. 

De OESO als centraal platlorm voor de 

ontmoet111g van aile rijke Ianden heelt 

binncn zijn Comite vonr Ontwikke

ling<,assistentie I DACi deze benadcring 

uitge\verkt. 

Het aantrekkelijke van die henadcring 

i' de rclatieve cenvoud van de tormulc

ringcn 'daar kan toch gecn zinnig n1cn.., 

tegcn =iJil l, hct rcalismc van die doel

stcllrngen en de relaticvc con'>ensus tcr

zake tussen de grotc spelers op hct veld 

van de intcrnationalc samcnwerking 

Die con"·nsus en die henadering is 

nccrgelcgd in het DAC-rapport 'S/Jil{l111<} 

the 21st ( e11111ry the Colitnlmti'm of 

/)wclopnrmt Co-o{lfmlion' 

De komcnde periodc zal hlijkcn of dit 

rapport de <,amenhindende hcnadering 

is, die de oudc gelijkgezinde Ianden, 

luropa als geheel, Noord-Amcrika en 

cen aantal nicuwe rijkc Ianden (Zuid

Korea en Singapore bijvoorheeldJ kan 

motiveren tot mccthare ontwikkclings-

J11<..,pJ11111tlg 

In ieder geval hedt de nieuwe LJIJOur

regering in het Vcrcnigd Koninkrijk bij 

monde van haar minister voor Ont

wikkelingssamcnwerking ljawcl, ccn 

minister! het DAC-mcmorandum on

middellijk omarmd en tot uitgangspunt 

van het belcid vcrklaard. 

(IJV Ill '>7 



De vraJg " ol in de t\ederbnd-,e <,J

menlcvrng en in her redclijk helJden 

Nederbnd'c ontwikkelrng,dcbat deze 

henJderrng Jandocht vcrdicnt 

Binnen handbereik 
Het I )AC-mcmorJndum kic<,t voor een 

aantJI r-cJli,tr<;chc doelstellingcn op 

middellange tcrmijn Het !Jat zich niet 

uit over de hoogtc van de dJarvoor be

nodigdc hulpmiddelcn I in tegcnstelling 

met de LINCF[) vJn Rio I noch over de 

preciczc JJnpJk van dezc doelstellin

gen. Wei clclinieert het- en dat is win<;t 

- de verantwoordelijkheden. en komt 

tot ecn nadrukke\ijke waarschuwing 

ncem hct ontwikkcling<,procc<, en de 

Jnnoedebc<,trijding niet over van de ar

men en mindcr ontwikkclden zelf. We 

\wren hicrin de onharmhartige, mJJr 

onontkoomhJre waar<,chuwing door

klinken vJn het WapcnhJn<,-rapport 

I evJluJtie Wercldhank-proJectenl: naar

mJte donorcn mecr vJn hun - ook 

ideJ\i-,ti-,chc - prioritciten opleggen. 

wordt de kwaliteit van de hulp evenre

dig ,lcchtcr' 

De ccntrJic en uitcr<;t hoeiende vrJJg 

wordt dJJrmee: valt er in de komende 

mJanden een internJtionJic agenda op 

tc <,tellcn vJn redelijkheid en realismec 

De hepJicndc elementen zijn: 

EcoiiOtllische olllrPikkrliru; 

I let moet mogclijk zip1 om in twintig 

jJJr de hclft van hct huidige aantal 

mcn<,cn, dJt in extreme armoede lecft, 

daar tc !Jten uitkomen. Het gegevcn. 

dat nog bijnJ Jndcrhalf miljard mcn'>en 

111 grotc Jnnoede lccft, i<, tcrzclfdcr tijd 

hct goede nieuw<,: in de algelopen 

twintig-dcrtig jJar i'> ruim anderhJII 

miljard men<,en uit de armoede tot re

dclijkc we!vJJrt gckomen' Nu nog een'> 

ecn hJlvcring moet moegelijk zijn. 
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Sou,tfe allltPikkrlilll/ l'irr IT:rlislrschr docl

strlli"'''" 
al [, hct tcvcel gevraagd, dat over vijl-

ticn-twintig jaar cr gcwoon ha<.,i-,ondcr

wirs voor 1edereen is' Zekcr ak we de 

duizelingwekkendc toenJmc zien vJn 

hct altabetismc in de wcrcld: 

b) Is het teveel gevraagd om de onge

lqkheid tu<,<,cn de ge<;\Jchtcn in het vol

gen vJn ha'>i'>- en middelhaar onderwij'> 

111 de komende Jaren op te hdlcn' 

c I Cegeven de toenJme van meer dan 

vijftig procent van de levenwerwJch

ting van de bevolking in de ontwikke

lingslanden, moet hct mogelrjk zijn de 

kindersterlte met nog tweederde tcrug 

te brengen. en de kraamhed- en zwan

gerschap<,<,terfte met dncvierde 

d 1 TocgJnkelijkheid voor Jllcn tot eer

<;telijm gezondheid,zorg, ook en jui<;t 

waar het gJJt om zaken als zwJnger

schJp<,zorg, vruchthaarheid. filmily

{lim11riru{, zuiver water. 

l. Ecologische duurZilillllheid r11 lltiliruhmiel 

Ieder IJnd moet zijn eigen nJtionalc 

<;trategie ikunnen) opzetten teneinde 

de trend te keren vJn verlics van na

tuurlijke rijkdommen: ho<,<,en. de Iucht. 

de bodem, de biodiver<;iteit, de ozon

laag, de opeenstapeling vJn <,chadelijke 

stotlen, etc. 

Deze doe\<;tellingen moeten gchaald 

worden. Voor hct niet behalen van 

dezc doelstellingen i<o geen cxcuu<, mo

gclijk, zo rcdelijk en hJaibJJr zijn ze. 

Het niet berciken crvan betekent dJt 

het doorzctten. zo niet onomkccrbaJr 

maken van het proce<, van verarming en 

milieubela-;ting. Een regering, die er 

niet in slJagl de voorwaarden voor hct 

behalen van deze re'>uitJten te vervul

len in de eigen sJmenlcving, faalt zelf. 

En tot slot hoewel wij in Europa in hct 

algemcen wat minder cnthou<;iast zijn 
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in het vertalen van ontwikkeling-,pro

u·"en in concrete ujfcr, en gctallcn, 

hiedt de comhinatie van getallcn en 

jaarcijfcr, nu JUiq aan de internationale 

gemccn,chap de handvatten voor me

ting en cvaluatic. 

Wiens verantwoordelijkheid en 
waarom? 
De weinig revolutionaire, maar in de 

praktijk zo vaak met de voeten getre

dcn, centrale <;telling van het [)AC:-me

morandum i,, dat ontwikkeling cen 

proce' i<> van en niet voor dcgenen, die 

hct hetrdt. 

Dat hcdt ten eer<;te verrcgaande con'>e

quentie' vom heilige hui,jc' in Neder

l;md al' de projectmatige aanpak, 

'peerpu n tenhcle id, doelgroepe n he lei d 

en her intcrvenicren in de 111iddclcn om 

bepaalde doel,tellingen te herciken 1 in 

plaat' van de glohale atrekening op de 

hehaalde doel,tellingenl Ook de in

temiteit en de vor111 van inhoudeliJke 

en hnanciclc controle gaat lang niet al

tijd uit van de pri111aire vcrantwourde

litkheid en de legili111iteit van eigen 

inzichtcn en opvattingcn van de ont

wikkcl i ng,partncr' 

Len andere con<;equentie van d1e 'tel

ling i' de vollcdigc acceptatie van de 

veelvormighe1d van dat {ldrlnmhir Dat 

hlijven uiteraard centrale rcgcringcn, 

maar zeit' hinnen de gouvernementelc 

aanpak i<; veel 111ecr verantwoordelijk

heid en <,amenwerking mogelijk voor 

bgere ovcrheden. Vooral wordt van he

lang het naar voren trekken, 'Y'tema

tisch en royaal, van de andere '>pelcr, 

op dit veld het hedrijt.,lcven. het 111aat

<;chappclijk middcnveld, allcrhande 

lokale initiaticvcn. 

Het i' du' noodzakelijk o111 die institu

tic' te versterken, primair door toede

ling van vcrantwoordeiiJkheid. 

,~ laar het lcggen van de vcrantwoorde

lijkheid hij dcgenen voor wie de ont

wikkeling<;proce"en hcdoeld zijn, 

ont,laat anderen niet van hun verant

woordelijkheid Het DAC:-me111oran

dum hedt a], ba'i' die erkenning van 

geza111enlijke verantwoordelitkheid: het 

gaat om zakcn al' hehoorlijk he<;tuur in 

de ar111cre Ianden een duidelqke con

centratie op <;ocialc ontw1kkeling en 

participatie In het e1gen land en cen he

leld dat invcqcringcn en ~.,parcn aan

mocdigt. 

1-let gaat in de I-ijke of recent ri1k gc

worden Ianden uitcraard nog <;teed' om 

hulp, die vooral niet wi,pelturig en on

voor<;pclbaar i'>; en 0111 kansen voor een 

internationaal handel'- en iiwe,tering'

'Ysteem. waarin de armere Ianden vol

lcdig kunnen participeren 1\ 1aar daar

mee i'> de zaak niet at: door heel het 

me111orandum loopt de rode draad van 

een geza111enlijke verantwoordeli,kheid 

voor de grotc uitdagingcn waarvoor de 

wereldhevolklllg en de ,chepping 

.... taan. 

Dat varieert van geza111enlijke impan

ningen op het gehied van conflictvoor

konling tot ...,an1cnwcrking tu..,...,cn hct 

111aat,chappeli1k middenveld giml' en 

hier. 

Drie motieven 
Voor het hliJvend ophrengen van 111ecr 

dan \()() 111iljard gulden hulpgelden per 

1aar, en voor de evcntuelc uithreiding 

daarvan, zijn drie 111otieven e<;<;entieel. 

Ten eer<;tc: het gewone 111ede111emelijk

heid,111oticf hlijlt on111i,haar 1'-.:u het 

waarde- en nor111endehat aan actualiteit 

Will(, verdienl hct cen n1cuwc ondcr

-,rrcping. 

Ten twecdc: verlicht eigenhclang. Stahi

liteit, vrcdc, 111i,c1aadhc,trl)ding zullcn 

pa' ecn echtc kan' krijgen, al' er kan<;cn 

zijn voor de ar111crcn in de wcrcld. 

(I JV 111 'l 



1\ bar- en dat i'> her derde motid- er 

client ouk de erkenning te zijn, dat het 

milieulx:-,chcrming, beperking van de 

bevolking'>groei, nucleaire non-prolit

eratie, drug-,be-;LriJding en terugdrin

ging van be-,mettelijkc ziekten, aileen 

<;uccewol kunncn zijn, als cr 5prake is 

van ecn werkelijke solidanteit tu'>scn de 

volkeren. 

ln daarmec <;[uit zich de cirkel de glo

bali,ering confrontecrt om niet aileen 

met de productcn van andere volkeren, 

maar ook d1rect met hun lijden en ach

ter-,tand en appellccrt daarmee aan 

onze motievcn van medemen<;elijkheid. 

Terzeltdcr tijd schept zij ook onder

linge afhankcliJkheid, waardoor het op

lo"en van problemen in het gemeen-

5chappelijkc hclang is. 

Maar helpt hulp? 
Met de comtatering, dat hulp onont

beerlijk hlijft, komt onvermijdelijk de 

vraag aan de orde, ot hulp wei echt 

helpt Hct grotc voordeel van het 

OI::SO-rapport i5, dat die vraag niet bij 

voorhaat positicf en vanuit het gcve5-

tigd helang van de hulpvcrleningsin-

5tantic'> wordt hcantwoord. In een 

organisatie, waarin ook vertegcnwoor

digd i'> hct land, waarvan de luidruch

tig5te woordvocrder in dir verband 

<;prcckt over "vocr voor rattenholen" 

hoeven we daarvoor niet al te hevreesd 

te zip1 

Met aile donoren moct uiteraard ook 

DAC: comtarcrcn, dat de dfccten van 

de hulp zo moeilijk meetbaar zijn, om

dar die per dehnitic gemengd moet 

worden met inspanningen, die niet 

hulp-gerelatcerd zijn 

,1\, laJr dat wa<;t niet wcg, dat grotc door

braken in de vcrhetering vJn de kwali

teit van hct be5taan wei dJnk zij hulp

inspJnningcn tot stand ziJn gekomcn: 

de drJ<;tischc reductic van de kinder-

C DV ill '!7 

stcrfte, de bijna Jndcrhalt miljard men-

5en die toegJng tot schoon water heb

bcn gekregen, de overwinning up po

lio, diarrce, dy,enteric, de grocnc 

rcvolutic, de toegang tot jdmilyplm111inq', 

tran<;port- en energicvoorzieningcn en 

infra<;tructuur, maar ook moeilijker 

mcctbare zaken als kwaliteit ondcrwijs, 

he5tuur, etc. 

Maar er is ook nog een Jndere reden, 

waarom DAC gekwalificeerd is om cen 

oordeel over de effectiviteit en kwali

teit van de hulp te gevcn: meer dan zc

'>tig intcn'>icve landenstudie5 over de d

fccten van hulp zijn de laatste jaren 

uitgcvoerd. Op basi<; daarvan worden 

uiteraard niet aileen positicve effectcn 

gerapporteerd lntegcndccl: de conclu

<;ie is onvcrbiddelijk en vcrnietigend, 

als gcconstateerd wordt dat hulp ecn 

huitengewoon negatief effect hceft, als 

Ianden gchccl hulpalhankclijk worden, 

ofwel de hulpverleners in de bestuurs-

5toel van de <;amenlcvingen in de ont

wikkclingslanden gaan zitten. Dcze 

conclu-,ie is gcrrokken zondcr dat zelfs 

de situatie op de Ncderlandsc Antillen 

of Suriname als voorbceld hoeft te wor

den opgevocrd Naast de proliteratie 

van projecten wordt als bijzonder he

lastcnd aangemerkt, dat iedere donor 

zo zijn cigen landenstratcgie heelt. 

De allcsoverheer-,ende aanhevel i ng is 

dJn ook om te beginnen met het ont

vangende land de Ieiding van het pru

ces weer terug te geven en zeit de do

norcoiirdinatic rc Iaten vcrzorgen. 

Uiteraard alles in de vooronder<;telling, 

dat wei zorg gedrJgen wordt voor een 

goed sociaal beleid en een klimaat dar 

investcringen bevordert. 

En tot slot is er de ovcrduidelijke waJr

schuwing dat de elkcten van hulp en 

cigen inspanning volledig teniet gedaJn 

n 

0 



() 

() 

kunnen worden door andere a'>J1CCLen 

van hct hclcid van donorbnden. 

Hulp helpt a\, de hetrokkenen zichzelf 

willcn hclpcn en ook de kan<, krijgcn 

hun eigcn verantwoordelijkheid te ne

men. 

1-loe be.,cheiden qua ana\y<,e<, en doel

<,tellingen het DAC-mcmorandum 

'Sfhljllll<} t/Jc 1 hi ( ·r11I111Y. ook moge zijn, 

het hevat aile elcmenten voor cen di'>

cu<,<,ie, ook in de Nederlaml'>e '>Jillenlc

ving, over de keuzc'>, welke wiJ in de 

komende twaalf maanden moelcn ma

ken. A\, zodanig i., het dan onk ee11 

gocd uitgang-.punt, nict n1ccr en nict 

mindcr, voor een <,pecialc cyc\u.,, die de 

Nederland.,e aldeling van de Sowty fo• 

111tcmiltio11illf)wc/ojm1c111 aan de onderde

lcn van dit memorandum wil wi)dcn 

Slot 
Her arnwedevraag'>tuk hlijft op een el

gen wijzc de polineke agenda hc'invloc

den. tvker nog, het I )AC-memorandum 

zcgt: de gc-.taltc vJn de ccncntwintig-.tc 

eeuw zal in helangrijke mate worden 

hepaald door de vraag, ol er <,ncl ecn 

hoopgevend per'>pecticf i'> voor ander

half miljJrd men<,en om armocde van 

zich al tc <,chuddcn en echt mee tc 

doen, mee te tellcn in d1e zo noodzake

\ijke n1euwc wercldwijdc orde. 

Wat dat hetrcft zit er in de n1cuwc on

vcr,chi\ligheid, '>Oil11111gen Zldlcn zeg

gcn het neo-rea\i,mc, of de IT'>ignatie 

in de po<,t-modemc trend'> 1ch anticon

juncturcel'>, ich anti-hi,tori,ch ook. De 

twintlg'>te eeuw i<., altham in om deel 

van Luropa, ook in on<, land, begonncn 

met een duidelijkc nationalc agenda 

van aanpakken van de armocde en pro

lctari'>enng. Bij de om.,lag van die ar

moede naar welvaart vcr<,choot de 

agenda naar een aileen op Luropee<, ni

vcau tc rcali"crcn progrJnlnlJ van vcr

zoening, vciligheid en hehoud van ci-

gen identitcit. lntu<,<,en wo1·dt met de 

dag duide\ijkcr, dat de vcrdcre verleg

ging van onzc grcnzcn naar wcrcld

WIIde politiekc en maahchappcliJkc 

verantwoordelitkheid noodzakeli)k " 

1\laar de klcinheid van een land a!., 

Nederland li)kt voor <,teed, meer bur

ger<.; ccn rcdcn 0111 tcrug tc kcrcn tot 

nat1onulc prioritcitcn, on1dat we tcgcn 

d1e grote wereld toch machtclom zijn 

De eenentwintig'>le eeuw zal het di

lemma moeten op[o<,<,en tu">en comoli

datic van de he<,te hewegingen van de 

atlopende eeuw, con<,o\idatie en veran

kcring in n1cuwc maahchappelqke en 

-.raatkundigc <.,tructurcn en arrangcnlcn

ten, of toegcven aan macht en recht 

van <,lerken en <;terbten, met chao' a\, 

de waar<,chijnlijke uitkom'>l. Nationale 

welvaan en weizip1 z11n nict mccr tc re

ali'>cl-cn zonder dezelfde doe\<,tellmgen 

op mondiaal niveau, Furope'>C •,amen

wcrking met meer zondcr cen door ef

fcctieve he.,\uitvorming en '>lruuuren 

ondcr'>teunde mondialc vcrantwoorde

lllkheid Wie om zich hccn kijkt, weet 

dat een <,tah1ele en participatoire we

reldorde moeiliJk een he,\uitvaardig en 

naJr huitcn gcncht luropa kan nli-.,-.cn 

Len centraal clement 1n deze vi'>ic i'> de 

hcrc1dheid van rijke volkeren om over 

de conccntratie op cigen prohlcmen, 

ovn de rc'>lgnatie of onver<,chilligheid, 

over de vermoeidhc1d of f ,-u,tratic 

heen jui<;t nude handreiking tc h\ijven 

gcvcn voor ccn voortgezet ontwikke

llllg'>engagement. Of wq dat in dczc ta

rcn hlijvcn ophrcngcn, hcpaalt de gc

<..,Ltdte van de eenentwintig<..,te eeuw 

Daarover nwct hl't c\6k gaan 111 de ver

kiezing<..,progranlnla·..., en de camrag

nc<.., 
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