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Chili is een zeldzaam voorbeeld van politieke herdemocratisering. 

Na Aylwin is nu Eduardo Frei jr. de tweede christen-democratische 

president na de dictatuur van Pinochet. Aart van Bochove vindt 

het tijd om de balans op te maken, een blik vooruit te werpen en 

aanbevelingen te doen voor de samenwerkingsrelatie van 

Nederland met Chili als democratisch land. 

N
og <;teeds !edt in het col

lectieve geheugen van de 

Chilenen en van allen die 

zich bij dit land hctrokken 

weten, het beeld van I I september 

1973: cen brandend paleis, vcrdedigd 

door een dcmocratisch gekozen presi

dent tegen een opstandig Ieger. De e]f. 

de september is vcle jaren lang ecn dag 

geweest waarop de internationale pu· 

blieke opinie de slacht-

offers herdacht van een 

straffe en in het begin 

bloedige militaire dicta

tuur en · samen met hon

derdduizenden Chilecnse 

ballingen · mocizaam 

zocht naar mogelijkheden 

voor steun aan de demo

cratische oppositic. 

Maar er komt tegenwoor-

voortzctting van de dictatuur tot dicht 

bij de eeuwwi<;seling. Het verzet tegcn 

dit voorstel wcrd aangcvoerd door het 

bcfaamde 'Comando flor el No', een brede 

bundeling van partijen en organisaties 

die elkaar vonden op een cnkel centraal 

programmapunt, namelijk de terugkeer 

naar de democratic. Uit het 'Conumdo flor 

el No' kwam de 'Concertaci6n' voort: ccn 

coalitie van 17 ccntrum-linkse partijen, 

met een gczamenlijke prc

sidentskandidaat: de chris-

ten-democraat Patricio 

Aylwin In december 1989 

won de Concerlau6n de eer

ste relatief vrije verkiezin

gcn in bijna twec 

decennia. Daarop loste 

Aylwin in maart 1990 de 

oude gencraal en coupple

ger Pinochct af a]<; presi

dent van het land. Aylwin 

dig goed nieuws uit Chili. Drs. A. uan Bochoue en zijn Concerlact6n konden 

In oktober 1988 verwierp cen ruime beginncn met het verwerken van de 

meerderhcid van het Chileense electo

raat bij referendum cen door de militai

ren geformuleerd voorstel tot feitelijke 

trauma's van de dictatuur en de re'inte

gratie van de gewezen pariastaat in de 

internationale gemeenschap. 
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lnmiddels hedt Chili - in december 

1993 een nieuwe verkiezingsronde 

mccgemaakt. Het rcsultaat is bekcnd: 

ccn grote en gcmakkelijke ovcrwinning 

- 57'){, van de stemmen in de cerste ron

de voor de namens de oudc 

Concert,lci611 genom i neerde christen -de

mocraat Eduardo Frei. Zijn naam wordt 

doorgaans voorzien van de toevoeging 

'jr' om hem te onderscheiden van zijn 

naamgcnoot en vader, die in de jaren 

ze'>tig als president met een 'revolutie in 

vrijheid' cen hervormingsprogramma 

trachttc uit te voercn. De overdracht 

van het presidcntschap heeft inmiddels 

plaatsvinden. 

De Chileense verkiezingen kwamen in 

de Nederlandse pers niet vcrder dan de 

buitenlandpagina's. Coed nieuws kan 

sncl gewoon worden. Toch zijn er rede

nen genoeg er iets Ianger bij stil te staan. 

De eerste reden is het psychologisch 

belang van het moment: Latijns 

Amerika is nog steeds een continent 

van kwetsbarc en gcmankeerde demo

craticen, afgebroken verkiezingen en 

een latente dreiging van nieuwe staats

grepen. In zo'n klimaat staan een vol

tooide clectorale cyc]u<, en een 

vreedzamc regeringswisseling symbool 

voor de houdbaarheid van de democra

tic. Ze ontdoen de democratic van z'n 

cxperimentele status En dat gcldt te

mccr in het geval van Chili, een land 

dat bij uitstek het symbool is geworden 

voor achtereenvolgcns de gewelddadi

ge Werdegan_q en het schuchtere herstel 

van de democratic in Latijns Amerika. 

De tweede reden is van mecr specifieke 

aard: Chili is het enige buiten-Europese 

land met een min of mccr moderne 

christen-democratische beweging die 

het uitgesproken goed doet. 

Tijd voor cen balan'> en een vooruitblik. 

Herwonnen sterkte 
Aylwin startte in 1990 met een ge

mengde crfenis. Aan de creditzijde trof 

hij ecn economic aan met behoorlijke 

groeicijfers, met een gezonde financiele 

basis en ecn sterke orientatic op de ex

port. Weliswaar is de inkomcnsvcrde

ling in Chili buitengewoon schccf en 

leeft een dcrde dee! van de bevolking 

onder de armoedcgrens Maar Aylwin 

was niet - zoals zoveel van zijn nieuw

bakken democratische collega's in hct 

wcrelddeel - veroordeeld tot het bcdrij

ven van crisis-management: dat ma

nagement was a! onder de dictatuur 

verricht. De sociale prijs van de neoli

beralc versoberingspolitiek is hoog ge

wecst, in termen van koopkracht- en 

banenverlies voor een groat dec! van 

de Chilcense bevolking. Een sociale 

prijs die in democratische omstandig

heden wcllicht nooit had kunnen wor

den opgebracht. 

Aan de debetzijde kreeg Aylwin een 

politiekc democratic mec met wei zeer 

smalle marges. De militaire dictatuur is 

niet, zoals in het buurland Argcntinie, 

ingestort en aan incompetentie ten on

der gegaan. De dictatuur is 'ordelijk' 

weggestemd en had ruimschoots de ge

legenhcid grondwettelijke waarborgen 

voor zichzelf te scheppen. In 1990 was 

de algemcne verwachting dat er in de 

praktijk sprake zou zijn van een 

machtsdeling tussen een gekozcn presi

dent en cen zelfbenoemde militaire 

kaste. 

We kunnen nu, vier jaar later, vaststel

len dat die verwachting te somber is 

geweest. De fcitclijke rol van het lcger 

is vee! geringer dan zijn grondwettelij

ke prerogatieven zouden toelaten. Het 

Ieger is er zelfs nict in geslaagd het 

grootste en mcest traumatische taboc in 

de Chileense politick tc handhaven: z'n 
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cigen hculsrol in de vroegc, bloedigc 

jaren van de dicraruur Er zijn duizen

dcn gevallcn van marreling, moord en 

verdwijning gedocumentccrd en be

kcnd gemaakt Wcliw<aar is vrijwel 

gccn enkelc militair daadwcrkclijk ver

oordeeld_ .1\ laar tot cen '/Jwlio ji11<1l' - cTn 

olgcn1cnc Lll11nc"itic naar Argentijn<.., nlo

del - is hct evenmin gckomcn_ De 

rcchten van de mens zijn ecn 'open 

wond' van de Chileense maatschapp!J, 

zoals Frci onlangs opmcrktc_ 

Chili biedt a! metal cen zcldzaam suc

ccwol voorbeeld van politickc hcr-de

mocrati<,cring_ Tenminstc vier ractoren 

hcbben dat succcs bepaald 

-De brccdheid van de regeringscoalitie 

Er is gccn sprakc meer van de polarisa

tie die de nadagcn van Allende ken

merkte_ Tocn wcrden ideologi<.chc 

kwestics uitgcvochtcn, in vcrgaderzalen 

en op <,traat, door de ook intern hope-

1om verdcclde politiekc partiJcn_ De 

ideologic ging v66r de dcmocratie, zo-

Het neo-liberale 

recept heeft een 

hoge sociale prijs 

als ccn pijnlijk hoold'>tuk uit 

gevraagd: miljoenen 

Chilenen hebben 

geen dee) aan de 

welvaartssti jging. 

Oat is een gevaar 

de gcschiedcnis van de chris

tcn-democratischc partij illu

<,trccrt: pas in I 'J77 kccrde 

zij zich del initicl en onduh

hclzinnig tegcn de militairc 

dictatuur_ 

,1\laar dat hccld i'> verledcn 

tijd De C:hilccn-;c politickc 

elite hedt vier jaar lang over 

de partijgrenzcn hccn gc

wcrkt aan consolidatic van 

de democratic_ Het vcrloop 

van hct reccntc elcctoralc 

proccs is een indicatic dat 

die con"icn~Lh nog ccns vier 

voor de prille 

democratie. 
jaar zal hliJven hcstaan_ 

- De Chilcense economic is hlijvcn 

grocien. t--let groeipcrccntagc ~chom

melt, maar komt i11 ecn reeks van ticn 

Jaar op ccn gemiddeldc van zcven uiL 

1-lct is gcen schijngroci, hijvoorhccld 

hepaald door de stiJging van ecn 

grondstoiprijs_ Fr is <,prakc van !Ti'lc 

produkticsrijging en van cen steed<. gc

diHerenticcrder cxportpakket Nog 

steeds vcrdicnt hct land het mccst aan 

traditioncle primaire produktcn uit 

land- enmijnhouw rkopcrl_ ,\laar de in

dustricle export grocir_ Er hecrst socialc 

rust in hct land_ Dar is, zoals al opgc

mcrkt, nict te danken aan her vcrdwiJ

ncn van de armocdc ,\ laar hct zal 

orlgetwi)lcld tc maken hebhcn met de 

beschikhaarheid van pcrspecticven: de 

voor andere Ianden in de rcgio zo kcn

mcrkendc matcricle uitzichtlooshcid, 

hcstaat in Chili 11ict men 

f-lct is wat trc11dy om Chili nu gelijk 

maar uit tc rocpcn tot ccn 'ri)gcr-econo

mic' van Oosraziatischc snit, zoal-, de 

\Vcrcldpcr"i intu~<..,cn n1ct cnigc grctig

heid is gaan docn_ Maar her kit dat 

cconomischc groei mogell)k bliJkt te 

zijn onder democratische verhoudin

gen, zonder het in Azic gcb1·uikclijke 

autorita11-c poliricke lcicb--,chap, " 

goed voor de tockomst van de demo

cratic in Latijns Amerika_ 

- De internationalc stcun voor de nicu

wc Chilccnse democratic De clictatuur 

i'i cr, ondank~ vcnvocdc pogingcn en 

ondanks ccn redelijke economisch-h

nancil:Jc staat van dicnst, nict in gc

slaogd ook maar cnigc intcrnationalc 

respcctahil itei t tc vcrwerven _ l'i nochet 

hlccf ecn paria. Terwi)i het internatio

nalc isolcmenr van her land onmiddel

liJk na het aantredcn van Aylwin 

volledig wcrd opgehcvcn De huitcn

lanclse acccptatic van de Chilccn<,c clc

nwcraric hcdt stellig biJgeclragen aan 

hct binnenlanclsc draagvlJk 

-!:en vicrde bctm die hedt hijgeclragen 

aan hct succes van Aylwin: de rclatrel 

grote C:hilccnsc middenklasse hccit 

zich van rechts aigcwcncl Het is nict 
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JUiq de C:hilccn-.e dictatuur aileen met 

een <,malic maat-.chappelijkc elite tc a<;

<,ocicrcn Ook hclangrijkc delen van de 

middcnk!a<;<;C zijn, gcmotivecrd door de 

cham die de nadagen van Allende ken

mcrktc en door de economi<;chc -.ucces

<,Cn van de militairen, tot op hct cinde 

achtcr de plannen van l'inochct hlijven 

<,taan. Voor zovcr de middcnkla.,-,e op 

dit moment nog politickc a<;piratie<; 

hcdt, uitcn die zich in elk geval niet 

mccr itl ccn met de dictatuur vcrhon

dcn program of partij. 

te hcschouwen. Laten we in het vcrvolg 

van dit artikcl cnkele risicofactorcn be

noemen en nagaan tot welke gedrag<;

lijn vanuit de Europese politick die 

risicofactoren kunnen leidcn. 

Resterende zwakte 
De ccrstc n-.icofactor is hct Ieger. De 

huidigc C:hileense grondwct geeft het 

Ieger cen zckere politieke compctcntie. 

Zoals a! opgemcrkt. i<; hct lcitelijk ge

bruik van die competenties vee! minder 

ingrijpcnd dan in 1990 werd vcrwacht. 

Maar toch is het Ieger bij herhaling 

r------------, overgegaan tot vlagvcrDe C:hilccn<,c 'trllllsici6n' 

de ovcrgang van dictatuur 

naar democratic - is het

zclldc procc<, dat Spanje in 

de twccdc hclft van deja

rcn zcventig doormaakte. 

In bcide gcvallcn wa<; <,pra

kc van ccn ty-,ick nog 

grin1n1igc, n1aar -;ociaal en 

politick archar\chc dicta-

De kerk lijkt de op toon en <;picrhallentaal. 

Nict de grondwettclijke 

pmitie, maar de voortdu

rende herinncring aan de 

eigen rol tijdem de dicta

tuur was daar aanleiding 

toe. Hct Ieger ziet zijn ei

gen rol al<; die van een 

partij in een binnenlandse 

oorlog en niet al<; die van 

de seculiere 

samenleving 

georienteerde rol 

prijs te geven en 

zich te beperken tot 

tuur gc.,ymbolisccrd in een pastorale en 
ccn oudc, in een palci., 

gcncraal. 
moraliserende rol 

een rebel lie tegen hct wct

tig gezag en van ccn ple

gcr van misdaden tegen de 

\vcggc~.,tortc 

Ook in hcidc gevallen 

vond de alwisseling van de 

taak. 

wacht nict plaat., door ccn idcologisch 

altcrnatid, maar door cen elcctorale 

ophouw vanuit hct politieke centrum. 

Fn tcn<;lottc i., in beide gevallen in de 

ovcrgangstijd ccn proccs van rnaat

<;chappclijke moderni<;cring en differen

tiatic in gang gezct, dat de dictatuur 

hinncn cnkelc jarcn tot voltooid verlc

dcn ti)d vcrklaardc. Tocn Tcjcro in 

1981 zijn <,\aat<;grccp plccgdc, was cr 

gccn normalc Spanjaard mcer die hem 

nog <;tcundc. Zo is er inmiddc]<; ook 

gccn normalc Chilecn mccr tc vinden 

die tcrugverlangt naar vrocgcr. 

,\laar daarmcc <,\opt de vcrgelijking met 

SpanJc Hct i<; nog tc vrocg Chili als 

ccr1 'gcwonc', pluralisti.,chc democratic 

( 1>V .J 'll 

cigen bevolking. 

Overigens i<; de moeizame dialoog tus

-.en Ieger en <;amenleving in Chili ecn 

opgave voor de Chilencn zeit. Aan het 

buitenland komt de hcscheiden maar 

op zich bclangrijke rol toe bij voortdu

ring de lcgitimatie en het internationalc 

gezag van de democratisch gekozen re

gcring tc bcvestigen. 

De twccdc ri.,icofactor is het armoede

vraagstuk Chili trekt intcrnationaal 

aandacht vanwcge de aanhoudcnde 

economi-,chc groeigolf. Het i-, cchtcr 

ecn groei van nco-liberale, zo men wiL 

Thatchcri1tische snit. De C:hilcense econo

mic wa<; in de jarcn zeventig, net a!<; die 

van de mcc<;tc Ianden in de regio, pro-

r I' 
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tcctionistisch georicntccr-d. Aile dicta

turcn gingcn vcrvolgcn~ cxperirncntcrcn 

met hct nco-libcrale rccept van markt

opcning en exportvcrstcrking Zij de

den dat cchtcr halfslachtig ecn 

r1atiomlistisch politick verhaal verdrocg 

zich slccht met ccn intcrnationalistisch 

cconnmisch belcid. Chili was de grotc 

uitzondering: de gcneraals kozen conse

quent voor '>taatsonthouding en bc

nloeidcn zich vrijwel nict met de 

cconornie. De koude sanering duurde 

lien jaar. Pas in 1983 startle ck tot nu 

toe ononderbroken cconomische groei. 

Het nco-libcralc recept heelt, zoa]., al 

opgemerkt, ecn hoge sociale prijs ge

vraagd miljoenen Chilcnen hebbcn 

gcen dee! aan de welvaartsstijging Dat 

is cen gcvaar voor de prille democratic. 

Cccn monierc aanlciding immers voor 

een militaire intcrventic dan een hon-

geroproer. 

De rcgering-Aylwin hccft vee! mecr oog 

gchad voor het armocdevraag.,tuk als de 

dictatuur. Maar om echt te kunnen in

vcsteren in ondcrwijs, gczondheidszorg, 

\Vcrkgclcgenhcid en \Voningbouw i~ ccn 

ingrijpende hclastingvcrhoging nodig 

Daarvnor ontbrcckt de steun in de door 

rechts gcdomineerdc Scnaat. Het pro

granlnla van de rcgering i<.j daardoor in 

hoge mate hepcrkt gcbkvcn tot 'collrllrll

"'ly husi11m', het vergrotcn van de lccl

baarheid in de armc wijken. Mecr cen 

vorm van staatscaritas dan hct verzekc

ren van de algemene toegankclijkheid 

van de economic. 

De der-ek risicolactor is het gesloten 

karaktcr van de Chilecn<;e <,amenlcving. 

Chili is welbeschouwd ecn 'eiland aan 

het einde van de wcreld', ingcklcmd 

tuS'>en de bergen en de zee. Hct klci ne 

vliegveld van Santiago is tckcncnd: er is 

gcen transitoverkeer, je kunt niet vcr

dcr. Noord-Arnerika en Wcst-Furopa 

zijn veelminder voor de hand liggende 

referentiekaders als in bijvoorhceld het 

atlantische buurland Argentinie Chili 

kijkt naar binnen. Len voorbeeld van 

die eiland-mentaliteit is de maatschap

pelijkc rol van de katholickc kerk. 

De christm-dcmocraat Eduardo Frei ulak nadot hij als Jnesidwt gciirstalleerd tuas. 

Cfoto ANP) 
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Onder de dictatuur hedt de kcrk een 

traditie opgehouwd van drrecte hulp

verlcning aan de ondcrdrukten en van 

nauwkcurigc adn1ini"tratic van ~chcn

dingen van de rcchtcn van de mens. En 

de kerk was bij uibtck de verhinding'>

organisatic tusscn de dcmocratischc bc

weging in Chili en de buitenwereld. 

,\bar de kerk lijkt die op de seculiere 

samcnlcving georicntecrde rol prii'> te 

gcvcn en zich te beperken tot een pas

torale en moraliscrende rol taak. Zij 

hlokkeert anti-aid<,-carnpagne<, en houdt 

ccr1 hcrzicning van het hier en daar ar

chaische tamilicrccht waarin echt

scheiding nog steeds bij wet verboden 

I',- tcgcn. 

Het gesloten karakter van de Chilcense 

sanwnlcving is aileen onder Allende 

cnrgc tijd doorhrokcn, tocn Chili g6n

tegrecrd wcrd in de wcrcldopinic. 

Onder de dictatuur wcrd ccn open cco

nonlic gcpaard aan ccn gc..,\oten soci

aal-politick Ieven. Ln op dit moment 

drcigt internationalc vergetclhcid. als 

hcstcndiging van het isolcment. Dat is 

geer1 goed klimaat voor ccn democratic 

dre nog volop in ccn cxploraticlasc zit 

I )e vicrde rt<,rcotactor voor ccn voor

spoedigc ontwikkeling van de 

C:hilccnsc democratic is het smalle 

draagvlak voor ccn civic I politick Ieven. 

Traditionccl hcstaan in Latijm-Arnerika 

dric soortcr1 politicke partijen: de poli

tickc machine-. vJn gcvc~tigdc hclon

gcngrocpcn en elite<..,, die lang~ 

populrstischc wcg elcctoralc macht or

ganiser-cr1 r voorheelcl: de conservatie

vcn en liheralen in Colombia en 

vroegcr- in Chili), dan de zogcnaamdc 

caucu<..,partijcn. die zich grocpcren 

rondorn ecn pcr<,oon ot een rssue en 

vaak r1ict IJngcr Ieven dan ccn enkclc 

vcrkiczingsronde ivoorbecld: de prcsi

denticlc partijcn in Peru!; en tenslotte 

( llV 1 'l I 

de vccl mecr stahiclc volk<>partijen met 

een programma en een va<>te maat

schappelijke aanhang Op bet eer<,te 

gezicht lijken de Chileense politieke 

partijen, zcker vergelcken met hun 

countn-f,,u-ts rn Ianden als Peru en 

llrazilic, toonbeelden van stabiliteit. 

r\laar daarmee zijn zij nog geen volks

partijen in de Europe<,e zin van het 

woord. De Chilccnse gcschiedeni<> 

'>preekt een woordje mee: anderhalve 

eeuw lang maakten slcchts twee be

perkte groepen de landeigenaren uit 

de centrale vallei van Santiago en de 

haronnen van de koperindu'>lric - de 

dienst uit in het land. Deze elite hc

stuurdc het land via een patronagenet

wcrk en de politickc partijcr1 

tungcerdcn daarbij als de makclaars, de 

toewijzers van tuncties en 

verantwoordelijkheden in 

vakhonden, jeugdorgani<>a

tie'> en buurtcomitcs. Die ou-

de rnakelaarsstatus is na 1990 

vcrhazcnd sncl hcrsteld: de 

partijcn zijn andcrmaal <>ta

biclc maar bctrckkclijk smal

lc, top-doll'll werkende 

tunctictocwijzcrs. De chris

tcn-dernocraten ontkomen 

gecmzins aan dit beeld en 

zijn nog onvoldocndc vaar

dig in het hottorll-tl/' aggrege

ren van visie en samcnhang 

en in hct aanmocdigen van 

Overheid en CDA 

moeten proberen 

met Chili een 

moderne 

samenwerkings-

relatie, gebaseerd 

op tweerichtings-

verkeer, op te 

bouwen 

kritisch en autonoom denken. Het be-

grip 'volbparti( bctekcnt in Chili, kort

om, wat anders als in Noord We<,t 

Europa. 

De armocdc van het politieke land

schap wordt door nog twee andere fac

torcn ver<,terkt. In de eer<>te plaats een 

gcogralische factor de Chileense poli

tick i<> nog steeds een zaak van de cen

trale vallci, van Santiago. De rest van 

her land is ccn periferie De miljocn 
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Chilenen van lndiaame afkomq staan 

gehccl buitcn het politick Ieven. In de 

tweedc plaats cen dcmogr-ahsche fac

tor de Chilccnse politick vcrgrijst De 

onwangrijke C:hileensc jeugd, die in de 

nadagcn van de dictatuur tot ccn hogc 

organisatiegraad kwam, keert zich nu af 

van de politick en vcrlicq zclfs z'n hc

langstclling voor cen gang naar de 

stemhus. War nog rest aan jeugdorgani

saties spcelt gccn autonome rol meer, 

maar is bezig het spcclterrcin te wor

den van hct patroon-client-patroon. 

Wat is, hij de hoopvolle maar kwetsba

re ontwikkelmgcn zoals wij die thans in 

Chili waarncmen cen ver<,tandigc rol 

voor de Ncdcrland<,c buitcnland<,c poli

tick, rcspecticvelijk hct CDA~ 

lerst ecn 

Nederlandsc 

opnwrki ng 

huitenlandse 

over de 

politick 

Chili is gccn ontwikkelingsland men 

en hoort nict Ianger thuis in 'traditionc

lc' ontwikkeling'>programma's. 1\bar 

Chili is evcnmin een 'normaal' buiten

land. Daarvoor is de plaats van Chili op 

het Latijnsamcrikaanse continent te bij

zonder en i'> de geschicdeni'> van de 

Chilccn<,-Nederland,e relatics te inten

sicl. In een nieuwe gelijkwaardigheid in 

de relatie met Chili, cen 'cpw l'lllldcd flo
lily' ten opzichte van Chili moet recht 

worden gcdaan aan war de Chilccnsc 

infrastructuur kan dragcn en wat de 

zich ontwikkelcnde civielc samenlcving 

nodig heeft: cncrzijds hct ver<,tcrken 

van de integratie in de internationalc 

gemecnschap van Chili door kcnnis

transfcr'l, uit\vis.;;cling van '->tudcntcn, 

docenten e11 prokssioncel kader, han

del'>missics en andere instrumcntcn. 

Andcrzijds het verstcrken van het bin

ncnlandsc plu1·alismc door ondcr<,tcu

ning van hct nog zwakkc 

maatschappelijk m1ddcnveld, daaronder 

co()peratic<.; en jeugdorganisatics. 

Tenslotte de rol van hct C:DA zelf. De 

Chilcense christcn-dcmocraten kcnnen 

aan het C:DA een hijzonderc status toe. 

Zij onderkenncn hun gcbrekkige socia

le basi-; heel goed en zoeken steun in 

ecn dialoog rnct gccstvenvantcn over 

thcma'-, als samenlcving-,ophouw, <,cho

ling en organio.;atie op j)rdss rooh JJtPCt1ll·, 

coaliticvorming en over cen sociaal ant

woord op het cconomi-,ch nco-libcra

li'>mc. Het ideologisch profiel van het 

CDA (en overigem ook van de 

Belgische christcn-democraten) pa'lt in 

Chileen<,c ogen hctcr hij zo'n vraagstel

ling dan dat van andere Furopese partij

en. Vandaar hun voortdun:nde vraag 

om een actieve dialoog. 

Natuurll)k lijken de rollcn die than' 

voor de hand liggcn voor zowel de 

1\:edcrbndsc ovnheid al-, voor her 

CDA <;tcrk op elkaM Zc komen op het

zelfdc necr, nameliJk op een poging ccn 

voorhccn door omstandighcclen van ar

moede en dictatuur gcdomineerde rela

tic te vcrande1-cn in een modernc 

'>amenwerkingsrelatlc, gehaseerd op 

tweerichtingwerkcer Dat <,]uit aardig 

aan bij de strckking van de buitenbnd

paragraaf in het nicuwe CDA-verkie

zing-;program 'Wat ccht tclt' Her zich 

democrati'>erende Chili h1cdt een 

mooie bns de houdbaarhcid van ecn 

·wen hr11rdcd /'olicy' zoals 'Wat echt telt' 

die schcbt, te hcproevcn. 

f)n J\11rl Pdll flochoPc ( 195o) is 1Pcthou3cr 111 

Lcidcn en r•oorzittn 1'<111 ,!c Wnkr;rocjJ Lrtij11s 

Ar11crikr~ 1'<111 !Jet (J)A. 

1 B11 hct -,chni\'Cll vttn dll Jrt1kcl I'> dJnkhJar gc 

h1L11kt \Jil hct wcrk-,tuk !Itt ,/1ill0lldil'l'llli!l'/ll(lll' 

111 ( /1d1 v,1n 1\tln ()rtcg,l .\1(·-,..,llltl, '>Llldl'nt h11 lk 

\Jkgrocp f~1lcn ('ll CultuiTil \Jil 1 Jl!Jih

,\nwllk,l \'clll de RIJk"lllll\l'l"ILCIL l'll \tlll llHlll 

dcl111g LOllllllCillcltll \'Jil ploll''><.,or RcJ\'IllOild 

BuH· ,d.., hooglcr,lJr vcrhondcn cltlll dc:-:c \'Jk-

hcgrcpen buurtcomitc'>, vakbondcn, grocp 
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