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Heel maken wat gebroken is, dat geldt ook voor de noodzaak te 

bouwen aan een mondiale samenleving. Ondanks het feit dater mo

menteel allerlei andere geluiden te vernemen zijn, moet het CDA 

het concept voor ontwikkelingssamenwerking overeind houden en 

streven naar verdergaande verdieping van Europese samenwerking. 

D 
c huidige rntcrllJli<lllJic 

politiekc '>iluJtie gcdt rc

dcn tot zorg. Vndceld

land,c politick hntond ecn grote mate 

VJil L01l'-,CJ1<..,U<.., 

Hct hqqcllcn van vmm en inlwud van 

her ontwrkkclrng">amcn

wcrking,hclcid vond 

plaah in de luwle van de 

politiekc '>tr11d 

( )p rnlcrnalion,lal nivcJu 

"'"' t\cdcrland ccn vJn de 

wcrnrge Ianden die daJd

wcrkciiJk de daad hit her 

woord wr I den vocgcn en 

de intnnatronJJI Jlgc,pro

kcn norn1 vZln (J./{\1 Bruto 

Natronaal l'rodukt rllN1'1 

herd en hc

,Jurtcloo<,llCid rn de nJlio

nJle en intcrnJtionJic poli

tid. hclcmmcrcn c-cn 

daadkrJchtig optrcdcn te

gcn orn1ocdc oor!ogcn en 

ondcrdnrkkrng en vcrhirl

dcrcn her hicdcn vJn hulp 

;\J, chr"tcn-dcmocrJlcn 

mogcrl we hicrrn nicl he· 

ru'>len. Vanurt de chri'>lcn

dcrnocrali'>chc gedachtc 

vJn gc.,prcidc vcrontwoor- /)/""" Koo1 no-,trcvcJl 

dcliikhcid hchhen wiJ de 

opdracht te wcrken JJil 

ccn -.anlcnlcvtng, WJJnn 

iedn nJJr crgcn hacht 

vcrantwoordcl i tkhcid 

drJJgt 

J)c atgclopcn decennia 

heel t Nederland cen reb

tiel aulonomc rol kunncn 

'>pelcn op hct terrcrn van 

de onlwrkkeling">JI11Cil

werkrng. In de t\cdn-

I k inten"vnir1g vJn de 

internJlionJic verplichtin

gcn llJ Jl)HtJ en de ccono

llli'>chc pmhlcmen 111 

eigen IJnd. hehhen de d"

LLI"ie over ontll·rkkelrng'>-

'-lZllllC1l\VCrk1ng l!ll de 

politreke luwte gchaald 

( lpmcrkclitk i'> dJt rnenrg

ccn prohcen om op ha"' 

van !inane. it.:Jc Jrgun1cntcn 

de lcgitimiteil vJn her 

concept 'ontwrkkclrng"J-

< I)\' " 'Jl 



nlcnwcrk111g C\C\11 tc tCl<;tCil. Hct CD.'\ 

moct hH:rtcgcn actic ondcrncnlcll 

f-l1crmee i' n1et gezcgd dat geen tundel

mcntclc di<;LLI"Ic over de ilwulllllg vJn 

cJntwikkclJng<.,'-.Jilll'll\\'Crking llHJCt wor

den gcvocrd. Steed.., opnll'Ll\\' n1oct gc

zocht worden llC\Clr ck mee<;t clkuieve 

wcg om IClnden in ontwikkeling te on

dcr<;teullell 

In de chrt<;tell-dcnwcriltie i' de mem 

hct vertrekpull\. Dit bctekc11t 111 hct ge

val van ontwikkc\Jng-,-,anlcnwcrking, 

helcid cbt gcrtcht i' op de vcrgmt1ng 

viln de ontploollng<;~nogeliJkheden VJ!l 

mcn-.;cn. Lr dicnt pnontcit gcgcvcn tc 

worden C\C\11 proJeUell die tot docl heh

hcn hct verhetc1-cn VC\Il voorzicningen 

op hct tciTCI!l VC\Il omlcrwiJ' <;choling 

en oplc1d1ng gczomlheld,zorg en hc

volklllg,hclcid I k C\Jnklcd1ng van het 

nZlZlktc hc'-.taon J'-l voorwJttrdc voor hct 

!le!llell VC\n \'CrJiltWOOrdcltJkheid 

Maatschappelijke organisaties 
Hct Cl )A" alt11d vomvechter gewee<;t 

VC\11 ccn <;tcrk !llC\Jt<;chappelijk midden

veld. I let i<; gczien de knt1ck d1e de 

lilJt<;tc JiliTll wordt geu1t op de reprc

..,cntotJVJtcit en de rol \'Zlll nlaJhchap

peiiJkc mgilllt<;Jtle' n1ct genlilkkcliJk 

on1 Vel<;\ te lwudcn C\Jn het concept vC\n 

ecn ·lll'tl so,1cly Toch nwctcn chn,tcn

dcnwcriltell zich h1crvoor in hlijve11 

zcttcn Lr n1oct gc.lnvc...,tccrd worden in 

·zo I'OIIItrn /'1\J!>illlllll d" ,!1 lltrndn·,,l 111 ,/c 
l>1ci/Jrt,/ I'd II ,/, "1><)'/1111</ />dtru/111, nirlltl'< 

1111/lltl,rn ,1111 t'tldllitPOOI,/clul:iJCi,l it' ,lclr11 E1 

:1111 ,;c/11kb; ook IIIC/111'1 IIIO</clitkill·drn ,l1r 

P<Tdlliii'OOI,Iclitl:i'l,/ it' ,lclr11 ' Ruud l.uh

hcr...,, Ill \dJJIL'II O!dCIJill'_i/ ( )r 1 Cf iiCIIIOlfd/JC, 

Ll111~1ndour en ~di1U!1icPtl1£/, cumoJHIC w 

ulltnldi/Ondlt 1 1 1ddl)~lukbn, uitgC\'lTl! 

Spectrum ,zwolle I'J'll 1 270 

het mtddcn'lltVcJu klcin,chaligc <;J

tncnwcrking<-.vcrha ndcn, \VJJn n vcran t

woordeiiJkhetd wordt gedeeld. 

7ondcr de l'.iedcriJnd<;c <;Jmenlcvtng<;

ophouw tc idcal"ct-cn en op te dnngen 

JJn andere IClnden, willcn wij ondcr

<;\1-cpen dat ccn maal'>chilppclijk mid

denvcld cruciaJI i'> voor de ophouw van 

ec11 dcnwcratic en ce11 cchtc <;Jmcnlc-

Vlllg Zoo\~ de crvJnng on<-. in 

1'-.icdcrland gclccrd hcclt. bn hct cen 

hclangrijke hiJdrJgc lcvcren JJn cman

upatic lli11nen lllC\Jl'>chJppcliJke orga

ni<-.Jtic<-. worden n1cn<-.cn in de 

gclcgcnhctd gc<,teld om hun talcntcn tc 

ontplooicn en vcTantwoordciiJkhetd 

voor de mcdcmcn'> tot uttdrukking te 

hrcngen. ,\bJhchappcliJke orgJni<;Jtie<, 

<;tJJil tmmcr<; dichtcr hiJ de lllen<;en dan 

ovcrhcid<;organi<,Jtie<;. 7iJ ,chJttcn de 

hehocltcn viln de memcn hctcr in en 

zcttcn dJardoor de he,ch1kharc middc

icll gnichter in. 

Participatic van lllC!1<-.cn lll de ontwik

kcling van de <-.Jnlcnlcving i<-. ncHHJzokc

IIJk om van nicuwc dcnwuat1cn cen 

'-.LILLC"i tC lllJkcn. 

Het 1'-iedcrlJnd'c Olltwikkcltng<;<;Jillen

wcl·king<;llCictd nwet cbJrolll gericht 

zijn op vcr<;tcrking vJn lllJJhchJppcliJ

kc organi<-.Jtic<-.. 

Europese verantwoordelijkheid 
Hct i' mi"chicn wJt vrecmd om Jlil' 

hJivnwcge d1t Jrtikel de ovcr<;tJp te 

milkcn nilJr Luropil. 1-'chter de prohlc

nlcn van FuropJ n1octcn ook in ccn 

nwndiJJI kJdcr worden geztcn. De 

prohlcmcn 111 LuropJ h0ngc11 on' 111-

ZlCn<-. voorol <-.amen met ccn gcbrck oan 

hct ncn1cn van ccn gczanlcnll]kc vcr

antwoordeiiJkhetd voor de toekom<;t 

van Luropo 

De vJI VJil de 1\luur gJI VIJl JJJr gelc

dcn redcn tot groot optllllt<;llle Nu 

~~ 

IIi c :I 
II 

il ....J 

11

1 

I 

~ 

1'1 

'l 
7 1: d 

I 

> 

z 

v 



0 

z 
mocten wij echter constateren dat de 

val van de Muur de start van een zeer 

roerig tijdvak is gcworden De opbouw 

van een nicuw evenwicht in de wereld 

blijkt niet ecnvoudig te zijn. 

Het is heel duidelijk geworden dat 

Europa mcer dan voorhcen een eigen 

huitenlandse politieke verantwoorde

lijkheid moct nemen. Het bcvorderen 

van de vredc en veiligheid elders in de 

wcreld zal immers ook bijdragen aan de 

eigen <,tabilitcit. Daarenbovcn, het 

Europese continent is gezien zijn hoge 

mate van welvaart en welzijn moreel 

verplicht een bijdrage te lcveren aan de 

vrede, veiligheid en gerechtigheid el

ders in de wercld. 

Europa is echter nog niet in staat om 

eensgezind verantwoordelijkheid tc ne

men. De pijlers van de Europese Unic 

zijn nog onvoldoende dicp geslagen. De 

lidstaten kruipen in hun hoi terug om 

zich te beschcrmen tegen drcigend on

hcil. Het optrcdcn van de Europese 

Unic in het Colfconflict in 1990, als ook 

in het slcpend conflict in het voormalig 

Joegoslavie, laat zien dat er nog heel 

vee! moct gebeuren voordat de Europcsc 

Unie werkelijk gcwicht in de schaallegt. 

De geluiden, die op dit moment in 

Nederland opgaan, om te komen tot een 

onafhankelijk buitenlands- en veilig

heidsbeleid zijn niet reeel. De positie 

van Nederland in de wereld, is die van 

een klein radertje in een grote machine. 

De globalisering versterkt de noodzaak 

om te komen tot samenwcrking. Als in

dividuecl land i' het niet mogclijk om 

enigc invloed te houdcn op de interna

tionale ontwikkclingen. Fen cornmunau

tair hllltenlands- en vciligheidsbclcid is, 

in onze optiek, ecn noodzakclijke voor

waarde voor cen optimale invulling van 

de Ncderlandse en luropese mondialc 

verantwoordcltjkheid. 

Het is op het moment niet 'in' te plci

tcn voor een nog verdergaande verdie

ping van de Europese samenwerking 

dan nu het geval is. Toch moctcn chri'> 

ten-democraten zich hiervoor hard hlij

ven maken. Hoe populistisch het ook 

moge klinken, de toekomst van Neder

land ligt in Europa. Vergaandc samen

wcrking is ook van cruciaal be lang voor 

stahiliteit en welvaart in Nederland. 

Ecn Europese Unic is, on'> inziens, ccn 

op realistische gronden gebouwd ide

aal. De haalbaarheid ervan hangt af van 

de mate waarin de Europese Ianden he

reid zijn hun soevereiniteit onderge

schikt te rnaken aan gezamenlijk tc 

dragen verantwoordclijkheid. 

Wanneer uit onderzoek blijkt dat het 

draagvlak onder de Europese burgers 

voor Europa afbrokkelt, kun jc twee 

dingen doen: mcedeinen of prohcren 

het tij te keren. Cezicn het voorgaandc 

betoog is wei duidclijk waarvoor wiJ 

kiezen. Wij delen niet de pesstrnistischc 

gedachtc dat de negaticve spiraal niet 

kan worden doorhroken. 

Heel maken wat gchroken is, dat is on

ze taak voor de toekomst. Het met el

kaar nemen en dclcn van verantwoor

delijkheid is hicrvoor een randvoor

waardc. Wij makcn dec! uit van een 

mondiale <,amenlcving. We moeten ecn 

omslag rnaken in ons denken, waarbiJ 

wij onze aandacht niet fixeren op de 

kmten van de otkr'> die we moeten 

brcngen, maar op hetgeen dat we cr

mee tot stand hrengen: een mondiale 

samenleving. 

/)iclltll Kooi i' poorztttcr 1'1111 ,/c /3uilcllld11d

cotnt11issic P<lll /1c/ ( ·1 )/A 
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