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De fundamentele eenheid van de wereld waarin wij Ieven, de 

gelijkwaardigheid van zijn bewoners, en de noodzaak van een 

'architectonische kritiek' op de inrichting van ons wereldbestel. 

Oat moeten uitgangspunten zijn van een buitenlands beleid dat 

wordt beoogd door hen die weet hebben van de eenheid van de 

Schepping. Ontwikkelingssamenwerking moet weer echt doen wat 

beoogd is, namelijk bijdragen aan kansverbetering van de kinderen 

in het arme dee] van de wereld. 

W
ij Ieven in een we.1·eld, 

waarvan wij hclijden 

dat zij een <,chepping 

is. Dat bepaalt onze 

grenzen. Als Nederlanders mag onze 

grem bij Vaals eindigen, als Europeaan 

op Kreta of de Algarve. 

'architcctonische critiek op de mense

lijke societeit zell' 

De fundamentelc eenheid van de 

wereld, de gelijkwaardigheid van zijn 

bewoners en de noodzaak van ecn 'ar· 

chitectonische kritiek' op 

de inrichting van ons we· 

reldbe.,tel, is uitgangspunt 

van een huitenlands be· 

lcid beoogd door hen die, 

op cen of andere wijze, 

wect hebhcn van de een

heid van de schepping 

De gefragmenteerde 
wereld 

de echte grens is er niet. 

Van die ene wereld is ons 

gezegd dat de menscn er 

gelijkwaardig zijn gescha

pen. Zij hebhen een 

gelijke waarde en daar· 

mee gelijke rechten en 

die ene schepping is als 

zodanig waardevol. Zij 

moet beheerd en hewaard 

worden voor hen die na 

om komen. De enc 

schepping is verhonden 
Pmf dr C. A de Bnujnc 

De ene wereld is een op 

elkaar bctrokken en 

verschuivend mozaiek 
en gefragmenteerd tot een wereld waar 

politick conflict, cconomische ongclijk

heid en etni.,che polari<,atie tot schcring 

en inslag zijn gemaakt Dat is hct 

'vraagstuk van in eminente zin inter

nationaal karakter' die ons vraagt om 

waarvan de verschillende dclen zich 

telkens lramformeren door interne 

veranderingen en cxterne he'invlocding. 

De fragmentatie binnen die wereld is 

hard. met kcrnen van cultuur. van poli

ticke macht, van etnische zichtbaar-

UlV 'J'<J3 



hcid, en zecr zckcr ook van realiscring 

van matcricel hcstaan, maar zc is nict 

stabiel. De 'natuurlijkc' en de 'staatkun

digc' grcnzcn van de wcreldatla-.sen 

zijn de algclopcn honderd Jaar telkem 

vcranderd maar evenzo de economi

-.chc, dcmogralischc en culturele kaar

tcn. I )c cconorni'>che verschillen tusscn 

'hier' en 'daar' zijn, hoezeer er qua 

armocde binnen 'daar' steeds duidelijker 

dilkrentiatie optrccdt, groter geworde11 

en grocien nog -,reeds. De hevolking'>

dichtheid i-. vooral 'daar' vrijwcl overal 

<,terk toegenorncn, wat in 'zwakke' 

economiecn tot reck bevolkingsdruk 

leidt. Aard en intcn'>itcit van cultuur en 

religte, hoc diep gewortcld, zijn her en 

dcr anders dan decennia terug en ook 

hun antwoord op wat 'ontwikkeling' 

heel. 

Elke gcncralisatie i'> gcvaarlijk- zo ook 

die van de twec- ol driedeling van de 

wereld. 'De' Dcrde Wcreld lijkt als 

wcrcld-dcel een mythc tc ziJn omdat de 

Ianden die daar dec! van uit makcn 

ondcrling zo aanzienlijk vcrschillcn, in 

groottc, in lysi-.ch -gcogral ischel on )mo

gelqkheden, in sociaal-economisch 

produktie- en arbeidsbestel, in sociaal-

politieke organisatie en in cultuur - in 

kite veel mecr dan tussen de rijke Ian

den. De verschillen tussen China, Iran, 

Kenia en Chili zijn vee! grotcr dan die 

tussen ons land, de Verenigde Staten en 

de Tsjcchischc republiek. Wie zcgt -

wat nu ook onder niet-geografen ge

hruikclijk is - dar 'de' Derde Wercld een 

mythe is, hecft gelijk Maar daarmee is 

hij niet van 'de' tweedeling van de 

wereld at De rijkere Ianden domineren 

de wcreldeconomie en dat van de 

Dcrde Wcreld gcsproken werd/wordt, 

is gegeven met het fcit dat zij, de 

'ontwikkelingslanden', toch icts 'struc

turcels' gemeen lijken te hebhen, dat 

wil zeggcn dat zij aan de kecrzijde van 

de economische en politiekc machts

blokken liggen. Overduidclijk blijkt dat 

uit tabel I waarin de aandelen van vijf 

groepcn Ianden (elk van 20% van de 

wereldbevolking) in hun bijdragc tot 

de wereldeconomic zijn vermeld. De 

rijkste groep Ianden draagt zorg voor 

R'l'!{, van het wereldinkomen, 81% 

van de wcreldhandel en 80')(, van de 

investeringcn en besparingen, terwijl 

de 60% armstc Ianden nict verdcr 

komen dan percentage-. die tezamen 

nauwelijks de 6% raken2 

Tabcl I Econornischc onge\ijkheden tussen anne en rijkc Iunden lliJUf aantal inwoncrs, 1990. 

Arm-.tc 201\i. 20-..J-() 01(1 -1-0-(JO% (J0-H0 1!<J Rl)k-.te 20% 

B~l' pc ,us~' 2(12 -=\-l-(1 -l-2/ 2703 15 41 I 

~\c~ndccl 111 

\\erc\dink(Jill('ll I I I <) 2 1 1\.H H2.7 

111 lvtndcl Ill I 4 2 5 li() HI 2 

111 h11mcn\Jnd-.c 

lllVc<.,tcnngcn I 1 2 (J 2 () 12 (, H\1 (, 

1n hlnncnlttnd<.,c 

hc..,pcmngcn \{) 2 <) 2 (J 11 I Hll 5 

Hun: WtliU /)n,do{llllnil l<.c{Joll j()l)") 
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Tabel 2 Bevolking in verschille nde delen van de we reld onder de armoedegrens, 1 990. 

Afrika tZv Sahara 

Arabi sche landen 
Zuid Azië 

Oost Azië 

Latijns Amerika 

Oost Euro pa * 

Totaal 

* zonder USSR 

Brou: World Deuelopmfll / Report 1991 

Miljoenen 

2 16 

73 

562 

169 

108 

5 

I I 33 

De tweedeling in de were ldeconom ie 

wordt zichtbaar in de verschill en in 

koopkracht van mensen. Een gemiddel 

de Nederlander heeft 15 keer zo vee l 

koopkracht als de gem idde lde in wo ner 

van India . Hij/ zij geeft dan ook slech ts 

20 procent va n zijn hui shoudinkomen 

aa n voedse l en kleding uit, terwijl dat 

in India meer dan 60 procent is. En in 

landen als India is dat voor ve len te 

we inig. In die lande n leeft - conform 

tabel 2 - een derde tot de he lft van de 

bevolking onder de arm oedegrens, kan 

z ich dus niet van een minimum aan 

verantwoord voedse l en van de strikt 

noodzakelijke andere leve nsbehoeften 

voorzien. Er z ij aan toegevoegd dat in 

de modern isering armoede een nieuwe, 

hardere dimensie krijgt omdat traditio

ne le 've rzorgin gsarrangeme nten ' in de 

knel raken. De oude lokale verdeling en 
zorg raakt uit de tijd. 

Nemen de verschillen af? 
De grote verschillen tussen de verschil

lende delen van de were ld in bestaans

mogelijkheden , levensverwacht ing , 

koopkracht en onderwijsniveau , z ijn 

ev ident . Het wordt ons zo vaak gezegd 

en ons zo vaak getoond dat het voor 

ons als het ware va nze lfsprekend is 

Aandeel {%) 
regi o wereld 

47.8 19. I 
33 . I 6.4 
49.0 49.6 
I 1.3 14.9 
25.5 9.5 

7. 1 0 .4 

29 .7 100.0 

geworde n. Z ijn ze de laatste jaren 

afgenomen? Ja en neen. 

Op een aantal punten is de afge lopen 

decennia de levenssta ndaard in de 

verschillende delen van de 'ontwikke

lingswereld' duidelijk verbeterd De 

levensverwachting is toegenomen , de 

ste rfte va n kinderen verminderd, er 

wordt meer naar schoo l gegaa n en ook 

is in vee l landen de koopkracht (soms 

slechts ietwat) verhoogd. In all e ont

w ikke lings landen tezamen is er sprake 

van een relatieve afname va n het aantal 

mensen onder de armoedegrens (30.5% 

in 1985, 29.7% in 1990 en een geschat

te 24. I % in 2000). Echter, deze afname 

is niet overal. Ze is te danken aan 

verbetering in Azië , met name in Ch ina 

- hoezeer ook in 2000 de helft van de 

wereldbevo lking onder de armoede

grens in Zuid Azië zal wonen. Het 

percentage va n de bevolking onder de 

armoedegrens in andere regio 's in 

o ntwikke lings landen blijft consta nt of 

neemt zelfs toe. 

Echter, daarmee is niet a lles gezegd. 

Zelfs a ls we afzien va n die landen waar 

door interne oorlog en door het op

treden va n AIDS, o ntwikkeling is 

CDV 9/ 93 

geb lokkeerd - en dat z ijn er, voora l in 

Afrika , ve le - hebben voora l de armere 

on tw ikkelingslanden minder vooru it

gang geboekt. Daar is de laatste jaren 

zelfs va n achterui tgang qua inkomen 

sprake; te z ien in tabel 3. 

Er moet aa n worden toegevoegd dat, 

ook al is er een relatieve afname van de 

armoede , e r een abso lute toename 

blijft. De huidi ge schattin gen gaan er 

van uit dat ook in een situatie van 

ta lli g , van minder belang 

Mi nste ns zo belangrijk is dat de ver

schillen tussen rijke en arme landen nu 

groter zijn dan dertig jaar ge leden. De 

voorsprong die de nu rijke landen in de 

gesch ieden is door benutting van e igen 

en andermans kracht hebben weten te 

nemen , lijkt niet meer in te halen . In 

hun rapport over Ontwikke lin gs

politiek ste lden Kooijmans cum suis in 

I 968 dat in de ontwikkelingsdecade 

Tabel 3 De demografische e n eco nomische ontwikkeling in versch illende delen van de wereld . 

Bevolking Bruto N ationaal Produkt 

1960 1989 1960 1989 

Afrika tZv Sahara 7. 1 9.5 1.9 1.2 

Arabische landen 3.9 5.0 1.5 2.5 

Zuid Azië 19.8 22.7 3. 1 2 .8..,. 

Oost Az ië 30.6 31.5 4.7 4.9 

Latijn s Amerika 7. 1 8.4 4.7 4.4 

Ontwi kkelingslanden 68.5 77. 1 15.9 15.8 

Minst ontwikkelde landen 6.8 8. 4 1.0 0.5 

Industriële landen3 1.5 22. 9 84. 1 84.2 

To taal 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bron: Hu uuw Developmml Report 1991 & \r\lo rld Dwelopmmt R~:po r/ 1992 . 

economisc h herstel e r rond het jaar 

2000 meer armen in de wereld zullen 

zijn dan in 1985. Vooral in Afrika ten 

Z uiden van de Sa hara zal naar 

verwachting de relatieve verarmi ng 

toenemen , zodat in 2000 naar schatting 

meer dan de he lft van de Afrikanen 

aldaar onder de armoedegrens zal 

leven . Maar ook in Latijns Amerika 

waar op zich de inkomens duidelijk 

minder laag zijn , za l naar verwachting 

he t aanta l armen relatief en absoluut 

toenemen - tot 125 miljoen mensen in 

2000, 1/4 va n de bevolking. En armen 

worden, zeker in grotere landen waar 

door econom ische groei markten groe i

en, econom 1sch steeds meer boven-

CD V 9/ 93 

1960- 1970 de welvaartsversch illen 

tussen rijke en arme landen hoger 

waren geworden , en die lijn is nog 

dezelfde 3 'De ongelijkheid in de 

inkomensverdeling op wereldniveau is 

de laatste jaren in relatieve termen nog 

vere rgerd', meldt recent de Europese 

Com missie in haar reactie op de 

Gevolge n van het Verdrag va n 

Maastricht voor de ontwikkelings

samenwerkin g4 In 1960 verdienden de 

rijkste 20% landen 30 keer meer dan de 

arm ste 20%. In 1990 is dat bijna 60 

keer zoveel. En dat betekent dat wij 

steeds meer dan z ij verd ienen. Tussen 

1960 en 1989 namen de versch illen 

tussen inko mens per hoofd tussen de 
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Tabel 2 Bevolking in versch illende delen van de wereld onder de armoedegrens, 1990. 

Afrika tZv Sahara 
Arabische landen 
Zu id Azië 
O o st Azië 

Latijns Amerika 

Oost Europa * 

Totaal 

* zonder USSR 

Bro11: World Dwelopme11t Report 1992 

M iljoenen 

2 16 
73 

562 
169 

108 

5 

11 33 

De tweedeling in de wereldeconomie 

wordt zichtbaar in de verschi llen in 

koopkracht van mense n. Een gemiddel

de N ederlander heeft !5 keer zo vee l 

koopkracht als de gemiddelde inwoner 

va n India. Hij/ zij geeft dan ook slechts 

20 procent va n zijn huishoudinkomen 

aan voedse l en kleding uit, terwijl dat 

in India meer dan 60 procent is. En in 

landen als Indi a is dat voor ve len te 

wein ig. In die landen leeft - conform 

tabel 2 - een derde tot de he lft van de 

bevo lking onder de armoedegrens, kan 

z ich dus ni e t van ee n minimum aan 

verantwoord voedse l en va n de strik t 

noodzakelijke andere levensbehoeften 

voorz ien. Er zij aan toegevoegd dat in 

de modernisering armoede een nieuwe, 

hardere dimensie krijgt omdat traditi o

nele 'verzorgingsarrangementen' in de 

knel raken. De oude lokale verdeling e n 

zorg raakt uit de t ijd . 

Nemen de verschillen af? 
De grote verschillen tussen de versch il 

lende delen va n de were ld in bestaans

mogelijkh eden , levensverwachting, 

koopkracht en onderwijsniveau , zijn 

evident. Het wordt ons zo vaak gezegd 

en ons zo vaak getoond dat het voor 

ons als he t ware vanzelfsprekend is 

Aandeel (%) 
regio wereld 

47.8 19. 1 
33. 1 6.4 
49 .0 49 .6 
I 1.3 14.9 
25 .5 9.5 
7. 1 0.4 

29.7 100.0 

geworden. Zijn ze de laatste jare n 

afgenomen? Ja e n neen. 

Op ee n aanta l punten is de afgelopen 

dece nnia de levensstandaard in de 

verschi llende de len van de 'ontwikke

lingswere ld' duidelijk verbeterd. De 

leve nsverwachting is toegenomen , de 

sterfte van kinderen verm inde rd , er 

wordt meer naar school gegaan en ook 

is in vee l landen de koopkracht (soms 

slechts ietwat) ve rhoogd. In alle ont

wikkelings landen tezame n is er sprake 

van een re latieve afname van he t aa ntal 

mensen onder de armoedegrens (3 0 .5% 

in 1985, 29.7% in 1990 en een geschat

te 24.!% in 2000). Echter, deze afname 

is niet overa l. Ze is te danken aan 

verbetering in Azië, met name in C hina 

- hoezeer ook in 2000 de helft van de 

were ldbevo lk ing onder de armoede

grens in Zu id Azië za l wonen . H et 

pe rce ntage va n de bevolking onder de 

armoedegrens in andere regio's in 

ontwikke lings landen blijft constant of 

neemt ze lfs toe. 

Echter, daarmee is nie t a ll es gezegd. 

Zelfs als we afzie n va n die landen waar 

door interne oorlog e n door he t op

treden van AID S, ontwikke ling is 

CDV 9193 

geblokkeerd - e n dat zijn e r, vooral in 

Afrika , ve le - hebbe n voora l de armere 

ontw ikkelingslanden minder vooruit

ga ng geboekt. Daar is de laatste jaren 

zelfs va n achteruitgang qua inkomen 

sprake; te zien in tabe l 3. 

Er moet aan worde n toegevoegd dat , 

ook al is e r ee n re latieve afname va n de 

armoede, er een abso lute toe name 

blijft D e huidi ge schattingen gaan er 

va n uit dat ook in een situatie va n 

ta llig, va n minder be lang 

M instens zo be langrijk is dat de ver

schille n tussen rijke e n arme landen nu 

groter zijn dan de rtig jaar ge lede n. De 

voorsprong die de nu rij ke lande n in de 

geschi edenis door benutting van e igen 

e n andermans kracht hebbe n weten te 

nemen , lijk t ni e t meer in te hale n. In 

hun rappo rt ove r Ontwikkelin gs

po li tiek ste lde n Koo ijm ans cum sui s in 

1968 dat in de ontwikkelingsdecade 

Tabel 3 De demografi sche en eco no mische ontwikkelin g in ve rschillende de len van de wereld. 

Bevolking Bruto Nationaal Produkt 

1960 1989 1960 1989 

Afrika tZv Sahara 7. 1 9.5 1.9 1.2 

Arabi sche landen 3.9 5 .0 1.5 2.5 
Zui d Az ië 19.8 22 .7 3. 1 2 .8,. 

Oost Azië 30.6 31.5 4.7 4.9 
Latijns Amerika 7. 1 8. 4 4.7 4.4 

Ontwikkelingslanden 68.5 77. 1 15.9 15.8 
Minst ontwikkelde landen 6.8 8. 4 1.0 0 .5 

Industri ële lande n3 1.5 22.9 84. 1 84.2 

Totaal 100.0 100.0 100.0 100.0 

Bron : Hunum Dwelopmwl Repo rt 1992 & YVo rld D welopm t.'lll Report 1991 . 

eco nomisch herstel er rond het jaar 

2000 meer arme n in de we reld zullen 

z ijn dan in !985 . Vooral in Afrika te n 

Z uiden va n de Sahara za l naar 

verwachting de relatieve vera rming 

toenemen, zodat in 2000 naar schatti ng 

meer dan de he lft va n de Afr ikanen 

aldaa r o nde r de armoedegrens zal 

leven. Maar ook in Latijns Amerika 

waar op zich de in komens duidelijk 

minder laag zijn , za l naar verwachting 

he t aa ntal armen re latief en absoluut 

toenemen - tot !25 m ilj oen mensen in 

2000, J/4 van de bevolking. En armen 

worde n, zeker in grotere landen waar 

door eco nomische groei markten g roei

e n , eco no m1 sch steeds meer bove n-

CDV 9193 

1960- 1970 de welvaa rtsverschillen 

tussen rijke e n arme lande n hoger 

wa re n geworden , en die lijn is nog 

deze lfde3 'De ongelijkheid in de 

inkome nsverdeling op were ldniveau is 

de laatste jaren in re latieve termen nog 

verergerd', me ldt rece nt de Europese 

Commissie in haar reactie op de 

Gevolgen va n het Verdrag van 

Maastrich t voor de ontwikkel ings

sa me nwerking4 In !960 verd ienden de 

rijkste 20 % lande n 30 keer meer dan de 

armste 20%. In !990 is dat bijna 60 

keer zoveel. En dat betekent dat wij 

steeds mee r dan z ij verdienen. Tussen 

1960 e n !989 namen de ve rschill e n 

tussen inkomen s per hoofd tussen de 
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rijke en de armste 20')(, van de wcreld

hevolking toe (in $ van 198'! 1 van 

$1 H50 tot $ 15.000~ Ook in de jaren 

rachtig lag de groei in de ,-iJke wereld 

duidelijk hogcr. Fn de icts hogere groei 

in ontwikkelingsbnden in de jaren 

negenr1g, die door de Wereldhank 

vcrwachr wordr, zal de 

verschillcn nier doen at-

aileen aan ormtandighcdcn en bcleid 

daar, zoals nu soms gehoord dreigt te 

worden. 

Ontwikkelingslandcn zijn in een alhan

kelijke positic opgenomen in de 

wcn:ldeconomie. _lui<;l zij worden ge-

controntcerd met elfectcn 

van rccessie in ons dec/ 
nemcn. 

Dat is het cynischc in de 

mondialc ontwikkeling. 

De rijke en arme Ianden 

zijn <;teeds mecr dclen van 

e'en wcreld en lijken elkaar 

steeds bercr te kennen, 

maar tczelfderti)d lijkt het 

Het overbruggen 

van de afstand 

tussen het rijke en 

arme dee! van 

van de wereld. Dat kan 

lciden tot daling van de 

exportpriJzen en daarmcc 

van dcviczeninkom<;tcn. 

lnderdaad is voor de mees

tc ontwikkelingslanden de 

ruilvoet, dat wat wcder-de wereld lijkt 

onmogelijk. 
zijds voor de produktie 

betaald wordt, de afgelo

pen jaren vcrslechtcrd overbruggcn van de at-

stand tussen de delcn bijkans on-

mogelijk Hct is lcttcrlijk niet vom te 

stellcn dat elkc inwoncr van ck wercld 

gehruikt wat wij aan 'natuurlijke 

hulpbronnen' voor onzc welvaart nodig 

hehhen. Die voorraden lijken nict 

heschikbaar. Fn het is ondenkbaar 

dat dat geen hlijvcndc mondialc 

')panningcn zal gevcn. 

Waarom neemt de armoede 
niet af? 
Zells wic cynisch realistisch de blijven

de afstand tussen riJke en vecl armc 

Ianden voora]<;nog 'acccpteen' zal zich 

alvragen waarom veel armc Ianden 

slcchts weinig groeien en ook in die 

Ianden de rijk-arm tegenstcllingen 

lijkcn toe tc nemcn. Dat verwijst naar 

de gehele discussie over het \vaarom' 

van zo wcinig groci en voortgang. Hicr 

kan daar slcchts kort op worden inge

gaan. In elk geval zijn er zowcl interna

tionalc als narionale redcnen voor aan 

tc vocren her is nier aileen onze 

schuld zoals vijftien jaar gelcden 'h011 

lo11' was, maar het ligr zcker ook niet 

- niet aileen voor de vocdselprodukten 

en grondstolfen maar ook voor indu<;

trieprodukten, de imchakeling op de 

wereldmarkt vraagt zijn priis. Dir klcmt 

te meer daar veel Ianden 111 een 

schukkncri<;is terccht waren gekomcn. 

Hun !eiders zijn in de jaren zeventig te 

gretig op de aanbiedingen uit de rijkc 

Ianden ingegaan om schulden aan te 

gaan De noodzakelijke aflossingen 

hcbben in de l.atipl<;amnikaansc en 

Atrikaanse Ianden de hnanciele <;iruatie 

vrijwel onmogeiiJk gemaakt Aile 

ontwikkeling<;hulp ten spijt waren in de 

algelopen Jaren de netto hnancii'lc 

overdrachten naar de ontwikkelingslan

den negaricf' 5 Veel Ianden moetcn een 

kwart tot de helft van hun cxportver

diensten aan schuldrenre en allossing 

besteden. Lcningen aan echr ar-me 

Ianden werken nict. 

Dezc economische situatie hedr veel 

Olllwikkeling<;landen in hct keurslijl van 

de <;trukturelc aanpassing gedwongen. 

Dat is hct beleid van her lnrernarionalc 

1'vlonetaire Fonds (ltv\ F) waar volgcns 



voorschriften de balans or orde wordt 

gehracht en gehouden, met andere 

woorden de tcring naar de nering 

wordt gezet. Echter als de nering pover 

is, trdt de beperking hard. Door het 

wegsnijden van allerlci subsidies die 

Jui-;t aan armen ten goede kwamen, i; 

de positie van de armen te nadrukkelijk 

aangeta;t wat nu ook door de 

Wercldbank hegrepcn li)kt te zijn 

In deze 'aanpa-;sing' ziJn cxportbevor

dering en buitenland;e investeringen 

de sleutelvoorwaarden voor de econo

mi;chc groei - steekhoudend voor min

der arme ontwikkelingslanden of 

Ianden met altham potcntieel duideliik 

mogeli,kheden tot groei, maar nict met 

direkt perspectid voor veel Ianden in 

Atrika waar de buitenlandse investeer

ders het geheel Iaten atweten. 

In dit verhand klinkt dan ook de roep 

om de vrije murkt. Wie dat voorstaat, 

moel hedenken dat er drie markten 

zijn, een kapitaalmarkt, een goederen

murkt en een arbeidsmarkt. Het plei

dooi voor de vrije markt slaat allereerst 

op de kapitualmurkt, dat is de murkt die 

voor arme Ianden eerder negatief dan 

pmitief werkt omdat de 't>rofits' in arme 

Ianden niet altijd te vinden zijn. Ze 

slaat vervolgens op de goederenmarkt, 

en vecl ontwikkelingslanden, zoals 

India, zijn door de internationale orga

nisatie; gedwongen hun grenzen voor 

concurrerende import open te stellen, 

zulb ter bevordering vun rendabeler 

<Jutochtone produktie. En inderdaad 

vraagt een relevant ontwikkelingsbeleid 

om hehoorlijke wisselkoersen, prijzcn 

die die van de wereldmarkt benaderen 

en maatregelen die in pluuts vun een 

ver-,tikkende bureaucr<Jtie de totstand

koming vun een concurrentie gerichte 

en dynumische omgeving voor het 

bedrijf.,Jeven bevorderen. 

CDV '! '!1 

Dat heeft zin als de grenzen van de 

rijke wereld voor de produktie uit 

andere Ianden echt opengaan. Elk plci

dooi voor betere ontwikkelingshulp 

mag niet dienen als een excuu<, voor 

een slecht handelsbeleid. Echter, wie 

iets van CATT l Ceneral Agreement on 

Trade and Tariffs) weet, weer hoe weer

barstig wij dan zijn. Wij stellen de 

grenzen aan de vrije markt, namelijk 

die welke voor het funktioneren van 

onze samenleving profijtelijk zijn Bij 

vrije handel zouden, volgens her IMF, 

ontwikkeling'>landcn ongeveer 3 keer 

zo veel uitvoeren als ze nu aan hulp 

ontvangen. 

'Ons' pleidooi voor de vrije markt geldt 

niet voor de arbeid<;markt. Het belcid 

is, zeker in het nieuwe Europa, de 

grenzen dicht te houden 6 Dat slot, 

histori<,ch nieuw, verhindert een even

wichtiger inkomensverdeling in de 

wereld, verplicht ons tot andere inko

mensoverdrachten. 

De roep om 'de' vrije markt guat 

vergczeld van die om het terugtreden 

van de <,taat lnderdaad hecft direct

economi<;che staat<;bemocienis veelal 

weinig positief effect en de staat die te 

veel wil doen, doet niets goed, zeker 

niet in Ianden waarin de capuciteil van 

het overheid<;apparaat gering is en de 

verleiding om via corruptie te regelcn 

grout. Echter, de 'retreat of the slate' 

implicecrt mecr en houdt in dat de staat 

zijn kerntaken wei goed, efficient en 

bctrouwbaar moet doen. Een recent 

rapport van de EC zegl: 'De huidige 

tendens tot privatisering van hepaalde 

activiteiten mag ons niet uit het oog 

doen verliezen dat de overheid de 

enige i'> die kan ingrijpen op gebieden 

waar het sociale rendement veel hoger 

is dan het particuliere, zodat de markt 
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niel bij machte i'> de gevraagde dien

sten te verlcnen. 

Dat vraagt om politieke stabiliteil en 

om democratisering essenticle voor

waarden voor ontwikkeling en tegelij

kertiJd in veel Ianden problematisch 

Enerzijd'> hcbben etni'>che of starnmen

twisten mecr vrij '>pel na het uiteenval

lcn van de Sowjet Unie. Het streven 

naar culturele 'zelthandhaving' wordt 

nu hard geprohlcerd. Anderzijd'> bc

lemmercn in veel Ianden ongelijke 

machtsverdeling en hardc stratificatie 

maatschappelijkc zeggenschap van ve

len die JUisl voor ontwikkeling essen

tiecl is. Er zijn Ianden zowel in l.atijns 

Amerika als in Afrika die naar democra

tisering op weg zijn- maar vee! ontwik

keling'>'amenwerking zal hct komende 

decennium om 'vrcdesoperatics' vragen. 

Wic dat betrcurt heeft meer dan gelijk, 

hij bckijke ook de geschicdenis van het 

vrocgere en van het huidige Europa. 

En tcnslotte is er het probleem van de 

bevolkingsgroei dat zowcl mondiale 

ontwikkeling als lokale armocdebestrij-

ding hclcmmert. De sncllc bevolkings

groei in arme Ianden bctckent een tc 

intensict gehruik van schaarse hulp

bronncn en vroagt in arn1c Ianden zo

vcel a an 'dcn1ogral i~che invcqeringcn' 

dat een belangrijk deel van economi

sche groei daaraan moet worden be

steed. llcvolkingsgroei in arme Ianden 

heeft iets van cc11 vicicuzc cirkel - meer 

inkorncn leidt tot kleinere gez111ncn, 

maar armoede 'noodzaakt' veclecr tot 

veel kinderen om iets van bestaanszc

kerhcid te ,-caliscren 

Zowel rnarxisti.,ch als Vaticaans dcnkcn 

hchben in hct verledcn hepcrking van 

de hcvolkingsgroei afgcwezen Toch 

zalmen 111 aile ·redclijkheid' rnoctcn er

kenncn dat een forsc groci van de be

volking contra-produktid is voor 

armoedebestriJding. Dit vraagt om be-

leid dat vooral bij arrnere gezinncn 'ge

hoortehcperking' mogelijk rnaakt, 

produkt1d werk hcvordert, onderwijs 

aan vrouwen en scholing van kindcrcn 

stimuleert. kindersterfte (vaak ecn aan

zet tot meer kindcrenl hcstrijdt en ook 

in voorlichting over en in vcrstrekking 

van middelcn lot gehoorteregeling 

CllV 'l''H 



voorzid. Ieder die in het Iicht van de 

groei van de bevolking plc1t voor on

dersteuning van zo vee\ mogelijk ar

beidsintemieve produktie hedt gelijk. 

Dezc produktie zal zowel 'rendahel' 

moeten zijn en toch zo vee! als moge

liJk 'arhcid.,be<,cherming' moeten hie

den. 

'De NICs' 
len aantal Ianden. de zogenaamde 

NnP illdllstrializill<} ( .. OIII1trics (N\C\i, 

heelt het de laatste jaren wei goed 

gedaan De economische groei van 

Ianden a\-; Singapore. Zuid Korea en 

ook Taiwan lag tu<,<,en de (J en I 0')(, per 

jaar. !-let zijn relatid kleine Ianden die 

hehben weten te profiteren van de be

hoefte van de rijke Ianden een dee! van 

hun produktie via goedkope arbeids

kracht di!ilr te doen verrichten en van 

daaruit zeltstandiger zijn gaan produce

ren. Het zijn Ianden met vrijhandels

zone'>. Dat wil niet zcggen dat de staat 

er alzijdig was. lntegendcel, hct ccrmo

mi-;ch succes wordt mede toegcschre

ven aan een cHectief ovcrhcidsbelcid. 

Andere ontwikkelingslanden kunnen 

van hun bclcid lcren maar het niet 

kopii'ren omdat daarvoor de positie van 

dcze NIC-landen te speciliek iss 

Zijn zo binnen de tweedeling enkelc 

klcinere Ianden zich aan het verplaat

sen. voor de meerderheid van de 

ontwikkelingslanden geldt dat niet. 

Hierbij zullen wiJ ons moeten reali<,e

rcn dat niet aile gebieden in de wereld 

gelijkc mogelijkheden hebben. Zo 

lijken '/md-lockcd' halfdroge gcbieden in 

Alrika met a! hun bodemdegradatie 

nauwelijks potcntieel te hebben voor 

ecn ontwikkeling die met icts van wel

vaartsbereik van docn hedt'1 

In de '\age inkomenslanden' 1 met een 

HNI' van < $ 600 per hoofd van de 

bevolking) woont 58% van de wereld

bcvolki ng, in de '/oil'Cr-111iddlc-inc ome

COIIJJtries ( 600-2400 $ per hoofd) 19')(, 

Voor de goede orde: on'> inkomcn per 

hoofd bedroeg in 1990 17 320 $. Dat i-; 

de tweedeling van de wereld. 

De grondslag van 
ontwikkelingssamenwerking 
Het schenken of lcnen van geld. 

goederen en kennis aan anderen kan 

een duidelijke daad van eigcn belang 

ziJn - ecn vergroting van macht, markt 

en invloed. Dat zij zo maar dat zal 

niet een grondslag van ontwikkelings

samenwerking kunnen zijn. 'Dat ge de 

onhoudbaarheid van de tegenwoordige 

toestand inziet, en deze onhoudbaar

heid verklaart niet uit bijkomstige oor

zaken maar uit een tout in de grondslag 

zelf van ons maatschappelijk samenle

ven .' ,1-vlen kan er lang en breed over 

praten en schrijven maar het kan niet 

de bedoeling van de Schepper zijn -en 

dus ook niet van ons - dat de lcvens

kansen van de overgrote meerderheid 

van de kinderen elders evident vee\ en 

vee\ minder zijn. Waarmec tegelijker

tijd - simpcl en serieus de grondslag 

en het oogmcrk voor ontwikkclings

-;amenwerking is gegeven: bijdragen tot 

de kans-verbetering van kinderen daar. 

Die kansverbetering is allercerst een 

verantwoordelijkheid van individuen, 

van organisaties en van overheden daar, 

maar zecr zeker ook van individuen, 

organisaties en overheden hier. 'Onze' 

overhcid moet recht en gerechtigheid 

bevorderen, allereerst in haar eigen ' 

domein' maar evenzo daartoc, indien 

gewenst en mogelijk, bijstaan in andere 

Ianden en een heleid voeren dat ook 

ontwikkeling daar bevordcrt. Waartoe 

overigens meer dan 'ontwikkclingshulp' 

nodig i'> - naast hulp staat handeL Onze 
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grenzen cindigen noch 'cthisch' noch 

'zakelijk' biJ Vaals of Athene. 

Vanuit de rijkc wereld client biJ ontwik

kelingssamenwcrking het belang en de 

waardc van de zwakkcre voorop tc 

staon. Ook een tcrugtredende ovcrheid 

behoudt als kerntaak hct bevorderen 

van nationale en internationale publie

ke gerechtigheid en zal schild van de 

zwakken rnoeten zijn. Dat 

her en der prcsenteerdc. Hct wegvallcn 

van dczc tegenstclling vermindcrt op 

korte termijn deze 'noodzaak' van stcun 

aan arme Ianden dan ook. Or zich 

bliJft ontwikkelingshulp ra"en in een 

goed netwerk van 'vricndscharpeli)kc 

betrckkingen' met andere Ianden, maar 

in hoeverrc vcrbetering van de rmitic 

van Ianden daar up lange duur de 

'wereldvredc' werkeli1k zal bcvorderen 

blijft de vraag 

is niet gemakkelijk omdat 

ook bij haar het hcmd 

vaak nader i'> dan de rok 

en haar formcle partner 

(de machtige elites in ont

wikkelingslanden) soms 

een belcid verkiezen dat 

de glamour van onze rijk

dom kopieert en prclc

rccrt boven structurele 

ontwikkeling Het is ook 

moeilijk omdat ontwikke

ling">amcnwerking ccn 

samenwcrking tus-.en on

gelijkc partijen is. De 

samcnwcrking berust niet 

op 'evenwichtige ruil' en 

wordt dus door beide 

Een forse groei 
Voortdurendc grote ver

schillcn in wclvaart zal de 

van de andere we reid 

wereldbevolking is 
ongcduriger makcn, zekcr 

als die ongcdurigheid ook 

cultureel wordt ingebed in 

cigen bcwcgingen Maar 

contraproduktief 

voor armoede-
mindcr armc Ianden 

bestrijding, dit worden tcgelijkertijd ook 

rmnder zwakkc Ianden. 

En de 'wereldoorlogen' 

zijn, tot nu toe, tussen de 

rijkere Ianden gevoerd. 

vraagt om een 

beleid dat vooral bij 

armere gezinnen 

geboortebeperking Eenzelfdc dilemma doct 

mogelijk maakt. 
zich voor bij de migratic. 

Toen Nederland na de 

partijen ook nict als zodanig waar

genomen - maar vcclcer als gunst die 

de algunst drcigt te vergrotcn. 

Eigenbelang 
Is er dan gecn 'eigen belang' bij ontwik

kel i ngssamenwerki ng7 

Er gelden politicke belangcn. Ont

wikkelingshulp brcngt een ander land 

mecr in ons domcin. Door Frankrijk 

wordt daarom ccn niet onaanzienlijk 

dec! van de ontwikkeling.,hulp bcsteed 

aan verbrciding van de franse taal en 

cultuur. Afgezien daarvan is politick 

bclang redcn voor vee! ontwikkelings

hulp van de grote Westerse Iunden, 

zeker tocn ook de Sowjct Unie zich 

llijlmcrramp een maand 

lang zich 'kleurrijk' op.,telde, is ook 

gezcgd: als we ontwikkclingshulp aan 

Chana gevcn, zullen menscn niet hier 

I bchocvcn te) komcn. Dat is zeer 

twijfelachtig. Vceleer moct gezegd 

worden dar ontwikkelingshulp migra

tiebcvorderend werk t. Echt arme 

mensen migrcren niet naar hct buiten

land. Dat docn mensen die door 

scholing en training van elders weten 

en daar mogelijkhedcn zien. De 

aandrang tot migratie naar hct Fort 

Furopa zal pas afnemen als de sociaal

cconomische ontwikkclingen daar in 

vergelijkbare pas gaan !open met de 

onze. Fn dat zal vooralsnog niet het 

geval zijn. 
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Er gelden economischc helangen In de 

kolonrale tl}d diende onze macht daar 

ook on'> cconomi<,ch bclang, en zij die 

kriti'>ch vragcn of dat ook voor de 

huidigc ontwikkeling<,<,amcnwcrking 

geldt, hchben niet bij voorbaat ongc

liJk Ontwikkclingshulp kan cen voor

bode zijn van pure marktpenetratie. In 

elk geval wordt ze via gocderen en 

kenni<, voor ecn belangriJk deel bestecd 

in de rijkc wcreld. In die zin i'> zc ook 

'>Uh'>idie aan instcllingcn in de rijkc 

Ianden. Zrin <,ubsidie kan gcwcnst. 

noodzakelijk zijn als hct vour alles 

ontwikkelrng daar client. llq het hcvor

deren van werkgelcgcnhcid in armc 

Ianden kan ondcr<;teuning door bc

drijvcn in de rijke Ianden zinnig en 

verantwoord zijn, maar ook cen terug

trcdende ovcrheid rnoet hier de vraag 

blijvcn <,tcllen wclkc belangen worden 

prin1air gcdicnd~ 

Er gcldcn ook 'milieuhelangcn'. Hun 

milieu i'> ook <ll1'> milieu - dat is de 

these van dczc jarcn nu wrj ontdckt 

hchbcn hoc wij om milieu hcbhcn 

vcrvuild en vervuilcn en dat daarorn 

elders willcn voorkomen. Daarrn 

rnoctcn WIJ zurvcr zijn. De milieu

problcmatick in arme Ianden is aller

cerst ecn lokalc/regionalc problematiek, 

mrlicu dat aangcta<,t wordt in streven 

naar overlcvcn van groeiendc bevolkin

gcn. Like hiJdragc tot dat milicubehoud 

is bijdragc tot ontwikkeling daar 

Zc wordt, hij de economische 'moder

ni-,cring', ook cen internationalc pro

blcmatiek omdat hun 'emi">ies' de onzc 

gaan vcrsterken. Elke hijdragc om dat 

tc voorkomen i'> v<'>or allcs ccn bijdragc 

aan on'> hehoud. 

De bereidheid tot 
ontwikkelings'samenwerking 
Som'> worden rn politieke kring twiJicl-, 

gcuit over de bcreidhcid van de 

Nederlandse hevolking tot ontwikke

ling<;<,teun. De resultaten van die <;teun 

zijn bepcrkt, het hclpt toch weinig en 

men zou er op uitgckeken zijn. Tot nu 

toe weerspreken de 'fciten' de achteruit

gang van dezc bereidheid. Hct blijkt 

nog <,teed' dat allerlci acties die op 

vermindering van concrete nood in 

ontwikkclingslanden - in de ruirnc zin 

gcnomcn - positicf antwoord ontvan

gen. Voor vcle andercn '' ontwikke

lingssamenwerking 'normaal' geworden 

- icts wat 'natuurlijk' moet gebeuren, al 

worden dan de consequcntics van wat 

eigenliJk nodig is nict alti)d doordacht. 

Toch is daarmcc niet allcs gezegd. 

,~>-.tinister Hir<;ch Ballin hecft jl mci in 

Israel gesprokcn over hct onthreken 

van idealcn in Europa. 10 'Noch ter 

verdediging van wat men aan waardc

vols in het be<;taande kan zicn, noch als 

n1otor van vertlnderingsproces-,cn 

manrfcstcren zich door lcvcnskrachtigc 

idcalcn gemotiveerde bcwegingen van 

politick enthou<;iasmc.' 'AIIcrwcge 

worrlt gcsprokcn over de uitzichtlozc 

<;ituatie voor de <,nel grociende bcvol

king in andere delen van de wereld, 

ook in het zo nabije Noord-Afrika. 

Vcel vcrder dan het opwerpen van 

dammen komen wiJ niet' 

Zou ecn vcrmindering van intcre<,<,e 

in Europa in de ontwikkelingssamen

werking kunnen worden toegc<;chrcven 

aan sccularisatie7 Onlangs was ik in 

India toen mij door ecn (Hindoe-)

lndicr die vraag ge,tcld wcrd. lk heh 

dat toen ontkend, omdat ik dat nict 

correct vond tegcnover de velc nict

Chri<;tencn die ik ken die zich in 

Nederland voor de ontwikkeling'>

'amcnwerking inzetten. Tegelijkertijd 

kunnen wij binnen onzc kring deze 

vraag ~t.'ricu~ ncmen, en in n1cer 
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algcmcne zin om bezorgd tonen en 

handelcn contra een steer van onge

·l·nspireerde zakelijkhcid en materiali'>

me waarin onze belangen op korte 

termijn zullen prevaleren Als dat de 

'waan van de dag' zou worden, zal een 

ander antwoord nodig zijn, een ant

woord dat zalmoeten komen van, zoals 

Hirsch Ballin in _leruzalem zei, 'de 

christen-democratic, maar ook van de 

<,ociaal-dcmocraten, liberalcn en inte

gcrc con~ervat1evcn' 

In die zin zal binnen het veld van 

de ontwikkelingssamenwerking in de 

komendc jarcn het werk van organi<,a

tie'> a\<, de Nationale C:ommissie 

bcwu<,twording Ontwikkcling<,<,amen

werking iNCOi van vee\ belang zijn

indien deze zich niet zozcer richt op 

'bekering van de reeds bekeerden' maar 

inderdaad in het wijde veld van onze 

samenlevlllg opereert, voor de stimulc

ring van hulp aan en handel van daar. 11 

Kosten en baten 
De inzet van de rijke Ianden in de 

ontwikkelings<,amenwcrking is echter 

beperkt. Er zijn allerlei manieren om 

onze inzet in de ontwikkelingsstromen 

te berekenen zoals het aandccl in het 

Bruto Nationaal Produkt of in de natio

nale begroting. Er is een 'norm' van 

de Verenigde Natie'> voor de 'olhciclc' 

ontwikkelingshulp die op 0.7 %van hct 

BNP ligt Het is bekend dat deze norm 

in hct gehecl niet gehaald wordt en 

niet verder reikt dan 0. 36 '){, van het 

BNP van de rijke wereld waarbij het in

komen van de Verenigde Staten zich 

negaticl verhoudt tot de relatieve 

omvang van de hulp. De hulp is per 

inwoner van de rijke wereld I 00 gulden 

per jaar. 

Wat Ievert die 800 mi\joen rijkcn x I 00 

gulden de ontwikkclingslanden dan ope 

Dat varicert, in geld en rcsultaat. Het is 

-- --------

allereerst niet zo dat de ontwikkelings

hulp voor allcs de armste Ianden bc

rcikt. Hoe politick geladcn ze soms is, 

blijkt uit het feit dat Israel en lordanic 

het meestc per hoofd ontvangen. Mecr 

algemeen gesproken krijgen de armstc 

Ianden minder dan de iets minder anne. 

India, hct grootstc arm<,te land ter 

wereld krijgt per inwoner het retourtje 

Den Haag-Zoetermeer, II. 3.-W. Daar 

is dan ook van de problematiek van 

absorptiecapaciteit geen sprake. Dat 

speelt wei, wclhaast cynisch, in velc 

Alrikaame Ianden waar de hulp II. 75-

100 nadert. Daar vorrnt de ontwikkc

ling'>bijdrage vaak mcer dan I 0% van 

het l:lNI' (Kenya II %, Zambia 14%) 

tot zeHs tegen de helft (Tanzania 48%, 

Somalic 46'){,) Daar is, mede doordat 

elke donor ziJn cigen richtlijnen heclt, 

de verwerking vaak moeizaam. 

Privatisering 
In hoeverrc moet nu ook het 

Nede1·land<,c ontwikkelingsbeleid dat 

zich richt danwel client te richten up 

'kans-verbetering van kinderen daar'. 

operercn via de nu zo vaak gepropa

gecrdc 'privatisering'c Van harte maar 

niet ondoordacht. De maakbaarhe1d 

van de samenleving, on<, adagium van 

de jaren zeventig. wcrd destijds naar 

daar toe a\<, belcid ovcrgcbracht In 

onze samcnlcving komen nu de vragen 

over dcze maakbaarheid en dus ook 

daar. Hetzeltde zou kunnen geldcn 

voor de 'privatiscring' Ontwikkelings

landen in meervoud - zijn andere 

Ianden en behoeven ook niet altijd 

eenzcltde strategic. 

Dit neemt niet weg dat velen in deze 

tijd van 'privatisering' ook in de ontwik

kclingssamcnwerking vee\ mecr het 

eigen initiaticl en de eigen inzet van 

organisatie'> en individucn daar ge-
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honoreerd zouden willcn zicn. Dat 

verd1ent onder<;teuning. f liertoe kan 

ook worden hi)gedragen door Wcsterse 

in<,tantics huitcn de overheid voorzovcr 

dczc over kennis en inzicht beschikken 

en 111derdaad de noden en bclangen van 

de andere kant prevalcren. Ontwik

kcling..,-;anlcn\vcrking is gcen plaats 

voor hobbies en voor cigenbclang. 

Het is wei ccn zaak en taak waarin 

overhedcn. daar en hicr. niet aileen de 

dienst moeten uitmaken maar waarin 

nlcn-,cn en organi-.,atic-.; dJar cn hier 

emotioneel en de-,kunclig 

lcvingen is aan de bovenkant van de 

<,amenleving wei min of meer van ecn 

spreiding van verantwoorclelijkheden 

sprake. maar de verschillcnde onder

kanten staan er vaak ver huiten. In die 

zin hebben in vclc ontwikkelingslanden 

NCO's een taak. als ecn 'poice of 1111d 

lo the poor' en vcrclienen. waar nodig en 

gevraagd, a\<, 'micldenveld' ondersteu

ning - zoals in het algemeen hct 'mid

denvcld' versterkt moet worden. Als in 

het kadcr van privatisering aan 

Nedcrlands bedrijlsleven ( nog mecr 

dan nu) taken worden toe-

hctrokken mocten ZIJn. 

Binnen onze kring komt 

dan de notie 'maatschap

pe\Jjk middenvcld' naar 

vorcn. ldealitcr gczien 

De aandrang vertrouwd, heel t dat zin 

als deze zich met het 

'echte' middenveld ver

bindt. ter bevordering van 

blijvendc en repliceerbare 

produktie- en werkgelc

genheidwerbctering. In 

het Human Development 

Report I'J93 zcgt het ont

wikkclingsprogramma van 

de Verenigde Natics 

I UNDI'l over privatisc

ring. de rol van NCO's 

tot migratie naar 

Europa zal pas 

afnemen als de 
hc<..,tttan 111 ccn ~zuncn-

lcving wJarin de vcrant

woordeliJkheden gespreid 

zip1. onalhankclijke centra 

van maatschappe\ijk Ieven. 

die zich door hun eigen 

insp1ratic. niet afgeleid van 

het staatshclang Iaten 

lciden. Ook ee11 democra-

sociaal-economische 

ontwikkelingen 

daar in vergelijkbare 

pas gaan !open 

met de onze. 

ti-,ch gekozen meerderheicl kan immers 

totalitaire trekkcn aa11ncmen. als zij de 

eigcn rcchten van de burgers en hun 

verbanckn met voetcn treedt. Sterke 

maahchappeliJke organi-,aties vormen 

ecn verankcring van democratic. Dat 

vraagt ccn ondcr;.,tcuning van het rccht 

op maatschappclijk en economi<,ch 

initiaticl en van de mogelijkheid voor 

de betrokkenen hicrin hun diepste 

drijlvcrcn tot uitdrukking tc brengcn_12 

Echter. hoczeer in ons land cen hono

rahclc ingang. in vee\ ontwikkcllllgs

landcn is nauwelijks van een 

'midclenvcld' sprake Wie dcnkt in clat 

micldenveld vee\ partners voor ·ontwik

kcling' tc trelten zal sncl beclrogen 

uitkomcn. In de meestc arme samen-

en de noodzaak van 

wcrkgelcgenhcidsbevordering zinnige 

dingen. 

Geen vervuiling daar en hier 
Wie zich in kringen van ontwikkelings

samenwcrking heweegt. weet wat 

'vervuiling' is, het 'oneigenlijk' gebruik 

van ontwikkeling<,gelden waardoor er 

geen bijdrage aan ontwikkeling claar 

geleverd wordt. Het worclt door vclcn 

als 'zoncle' gezicn maar clan wei cen 

die clikwijls als een onvermijdelijke 

gcacceptecrd en bedreven wordt. Over 

de aarcl van ontwikkeling>,steun worclt. 

vanuit een analyse van hchoel ten en 

mogeliJkheclcn, in wedcrzijds overleg 

bes\i-,t Nicts is op zich uitgesloten. 

mits de doelstclling van ontwikkcling<,-
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steun di e ik heb aa ngegeve n al s 've rbe

terin g van de bes taa nsmogelijkheden 

en kansen va n kinde ren in arm e landen' 

in he t oog wordt ge houden, anders 

is het 've rvuiling' In di e zin kan ik 

ook de voo rma li ge staatssec re tari s van 

Defensie Van Voors t to t Voo rst vo lge n 

d ie in dit blad o nl angs schreef: 'Naar 

mijn me ning dienen vredesoperati es , 

will en z ij a ls inte rn ati o nale hulpver

le ning aa ngemerkt kunn en worden, al s 

doe l de wederopbouw o f de verdere 

ontw ikke ling van een land mogelijk te 

'Sl ec hts dit éne is noodzakelijk, te we ten dat ge de on

houdbaa rheid van de tegenwoordige toesta nd inz iet , en 

deze onhoudbaarheid verk laart niet uit bijkomstige 

oorzaken maar uit een rout in de grondslag zelf van ons 

maa tschappelijk samenleven. 

Wie da t ni et erkent, en acht dat di t kwaad te bezweren is 

door kweking va n vromer zin , door vriendelijker bejege

ning o f milder liefdegave, moge er een rel igieuse, en 

moge er een ph ilanthropische quaestie bestaan, m~ar ee n 

Sociale quaestie bestaat voor hem niet. Die bes taa t voor 

u dan eerst, zo ge architectonisc he cri riek oefe nt op de 

menselijke sociëteit zelf, en dientengevol ge ee n andere 

inrichting van het maatsc happe lij k gebouw gewenst én 

mogel ij k acht. ' 

'En vergeet dan nie t, dat de sociale nood een wereldvraag

stuk is, een vraagstuk van in eminente zi n internati onaal 

kara kter, en het wel k uit dien hoofde, althans binnen 

de enge grenzen van on s kleine vaderl and , nimmer kan 

worden afgedaan . 

Dr A. Kuyper, H et sociale vraagstuk en de christelijke 

reli gie . Rede bij de opening van het Sociaal C ongres op 

9 November 189 1.1 

maken dan wel voo ral een hum ani ta ir 

doe l te hebben. Los va n de noodzaa k 

van milita ire in te rve nti e zou de rhalve 

he t land waar de vredesopera ties 

pl aa tsvindt ook om andere redenen 

voo r hulpve rl ening door Nederland in 

aa nmerkin g komen .' 13 Wat ni e t wil 

zeggen dat ook De fe nsie ze lf dan ni e t 

een fin ancië le bijdrage kan leveren; het 

is ook training va n onze mansc ha ppen 

en toetsing van ons mate ri ee l. 

Bij 've rvuiling' stuit men ook o p de pro 

bl ematiek van de 'indirecte be taling'. 

Imm ers, e lke bijdrage aan een overhe id 

in ee n ontwikkelin gs land ontneemt 

haar de noodzaak dat geld uit te geven 

e n z ij kan het anders in zetten. In di e 

z in staa t een on twikke lingsbijdrage ni et 

los van de gehele bes tedin g va n het 

overhe id sbudget en ee n land dat 

'onve rantwoord' veel aan de fen sie 

ui tgee ft , heeft kenne lijk al s overhe id 

aan o ntwikke ling , e n dus ook aan o nt 

wikke lin gss teun , gee n behoefte. D an 

is a ll een ondersteuning van N C O's een 

mogelij ke opt ie. 

O ntwikke lin gssa menwerking beoogt 

steun aan o ntwikkeling dàà r. Dit is van

ze lfs prekend , duide lijk, e n wordt niet 

co nsequent gepraktizeerd. Integendeel, 

het is gebruik geworde n o m ook steun 

aa n ontwikke lin g hi er als o ntwikke 

lings hulp aan te merken. D at ge ldt 

bijvoorbee ld voor onderwijs aa n kinde

ren va n 'allochto nen' en voor steun aa n 

asie lzoekers en vluc hte lingen. H e t z ijn 

'vredeso pera ties' di e buiten he t bere ik 

va n Van Voo rst to t Voorst's interna tio 

nale hulpve rlening va ll en e n gaan dus 

over de schreef - hoezeer uit financ ieel 

oogpun t mogelijk begrijpe lijk . Tenz ij 

men mi g ratie naar hier als oogmerk van 

het bevorderen va n on twikke ling dàà r 

beschouwt. Maar wij houden juist o nze 

arbe idsmark t ges lo ten. 

D e Nederlandse norm 
W at ons land voor inte rn ati o na le 

publieke gerechtig he id aan de kans

verbe te rin g van kinderen dàà r, inze t is 

een po liti eke keuze. Sc hatten kieze rs 
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en gekozenen het be lang of de nood

zaak daartoe hoog in? Ja en neen. 

Binnen de O ESO-landen bevindt ons 

land zich in het begin va n de jaren 

zesti g in de middenmoot. In de tweede 

helft va n di e jaren verdubbelt on s 

percentage va n 0 .36 to t 0.6 van he t 

BNP, om daarna verde r te stij ge n, met 

als 'hoogtepunt' de I o/o die in 1978 

onder D e Koning be re ikt werd; sinds

dien is het pe rcentage (mede door a l

le rl e i 'vervuiling') ie twa t gedaa ld . H e t 

blij ft vee l en weinig tege lijk. H et is vee l 

in vergelijking met andere landen, maar 

het is we ini g in ve rge lij-

hee ft nadrukkelijk gekozen voor steun 

aan de arm ste landen, vooral die in 

Afrika , omdat de noodzaak daar he t 

grootst is. Dat is in de loop der jaren zo 

geg roe id en markeert de Nederlandse 

o ntw ikkelingssamenwerkin g waarin 

tenminste ge tracht wordt de profijten 

meer daar dan hi er te doen be landen. 

In het verki ezin gsprogramma van he t 

C D A va n 1982 , waarin uitgegaa n wordt 

van ee n 'o ntw ikke lin gs inspanning' va n 

I ,5 o/o van he t Ne tto Nati onaal 

Produkt , werd d it ve rwoord. 'D e hulp 

wordt geconcen treerd o p landen di e 

een hoge plaats geven aan 

king met wa t nodi g zou 

z ijn . Ook va n o ns inko

men is he t we ini g, nie t 

meer dan fl. 300 per jaar, 

De grondslag 
verbete ring va n levens

omsta ndi gheden van de 

en het oogmerk van alle rarmSte n, die een re la 

tief laag inkomen per 

hoofd hebben en die ernst 

make n met de eerbiedi

g in g va n de rechten va n 

de me ns.' En ook al za l de 

hulpstrateg ie nu anders 

z ijn dan 11 jaar gel eden , 

de struc ture le ongelij khe id 

117 wat 
ontwikkelings-

van ee n 

modal e ambtenaar aan 

vakantie toeslag krijg t . Wij 

moe ten eerlijk zijn , als 

burgers wordt ons nie ts 

van offers ten behoeve van 

struc turel e armoedebestrij

ding gevraagd - hoezeer 

samenwerking is 

het bijdragen 

tot kansverbetering 

van kinderen dáar. 

sommi ge individuen en orga ni sa ti es dat 

wel opbre ngen. Tegelijkertijd moe t ik , 

ie twat cynisch , constatere n da t 

N ederlands' re la tief gro te 'inzet' voo r 

o ntw ikke lingssamenwerking goed is 

voo r ons beeld in de wereld , zowel hier 

als daar. 

In de were ld ziet een N ederlander zi ch 

als ee n 'dominee en koopman '. 

Mogelijk is die ori ëntatie een verklaring 

voo r o nze - to t nu toe door ve len 

gedragen (politiek van G roe n Links tot 

en met de RPF/GPV ) - be re idhe id om 

(eni g ) ge ld in on twikke lingssamen

werking te steken. Echter, dankz ij 

gezamenl ijke inzet van chri sten- e n 

sociaal -democrati e, toch meer al s 

'dominee' dan als 'koopman'. Ons land 

CDV 9/9 3 

tusse n hen e n ons is nie t 

ve rdwenen. In he t rece nt aangenomen 

Program va n Uitga ngspunten word t 

dan ook terecht gesproken va n een 'ho

ge prio rite it' van de bevordering van in 

te rna tional e publi eke gerechti ghe id 

waarvan on tw ikkelingssamenwerking 

geri cht 'op he t uitbannen van honger 

en armoede en o p he t scheppen va n 

omstandigheden waarin mensen als ve r

antwoordelijk pe rsoon tot hun recht 

kunnen kom en' een esse ntiee l onder

deel uitmaakt . W aartoe dan voor ont

wikkelingslanden e n ve rge lijkbare 

landen minimaal I ,5% va n het NNI za l 

worden uitgezet , me t voor de arm ste 

landen een 'gegarandeerde voorrangs 

positie , meegroe iend met onze we l

vaart. ' l4 In dit ve rband is dan ook de 
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en gckozenen hct belang of de nood

zaak daartoe hoog in? Ja en neen. 

llinnen de OESO-landen bevindt ons 

land zich in het begin van de jaren 

zestig in de middenmoot. In de tweede 

helft van die jaren verdubbelt ons 

percentage van 0.36 tot 0.6 van het 

llNP, om daarna verder te stijgen, met 

als 'hoogtepunt' de I ')(, die in 1978 

onder De Koning bereikt werd, sinds

dien is het percentage (mede door al

lerlei 'vervuiling' I 1etwat gedaald. Het 

blijft veel en weinig tegelijk Het is veel 

in vergelijking met andere Ianden, maar 

het is weinig in vergelij-

heeft nadrukkelijk gekozen voor steun 

aan de armste Ianden, vooral die in 

Afrika, omdat de noodzaak daar het 

grootst is. Dat is in de loop der jaren zo 

gcgroeid en markeert de Nederlandsc 

ontwikkelingssamenwerking waarin 

tcnminste gctracht wordt de prohjten 

mcer daar dan hier te doen belanden. 

In het verkiczingsprogramma van het 

C:DA van 1982, waarin uitgegaan wordt 

van een 'ontwikkelingsinspanning' van 

I ,5 % van het Netto Nationaal 

l'rodukt, werd dit verwoord. 'De hulp 

wordt geconcentreerd op Ianden die 

een hoge plaats geven aan 

king met wat nodig zou 

zijn. Ook van ems inko-
De grondslag 

verbetering van levcns

omstandigheden van de 

allerarmsten, die een rcla

tief laag inkomen per 

hoofd hebben en die ernst 

men is het weinig, niet 

meer dan fl. 300 per jaar, 

en het oogmerk van 

117 
ontwikkelings-

van wat een 

modale ambtenaar aan 

vakantietoe<;lag krijgt. Wij 

moeten eerlijk ziJn, als 

burgers wordt ons niet'> 

van offers ten behocve van 

structurelc armoedebestrij

ding gevraagd - hoezeer 

samenwerking is maken met de ccrbiedi

ging van de rcchten van 

de mens.' En ook al zal de 

hulpstratcgie nu ander<> 

zijn dan I I jaar geledcn, 

de structurelc ongelijkheid 

het bijdragen 

tot kansverbetering 

van kinderen daar. 

sommige individuen en organisaties dat 

wei opbrengen. Tegelijkertijd moet ik, 

ietwat cynisch, constateren dar 

Nederlands' relaticf grote 'inzet' voor 

ontwikkelingssamenwerking goed is 

voor om heeld in de wereld, zowel hier 

als daar. 

In de wereld ziet een Nederlandcr zich 

als een 'dominee en koopman' 

Mogclijk i'> die orientatic een verklaring 

voor onze - tot nu toe door velen 

gcdragen (politick van Croen Link'i tot 

en met de RPF/CPVJ - bereidheid om 

(cnig) geld in ontwikkclingssamen

werking tc stekcn. F.chtcr, dankziJ 

gezamenlijke inzet van christen- en 

sociaal-democratie, toch meer als 

'dominee' dan als 'koopman' Ons land 

tu'>Sen hen en ons is nict 

verdwenen. In het recent aangenomen 

Program van Uitgangspunten wordt 

dan ook terccht gesproken van een 'ho-

ge prioriteit' van de bevordering van in

ternationale publiekc gerechtigheid 

waarvan ontwikkelingssamenwerking 

gericht 'op het uitbannen van hanger 

en armoede en op het scheppcn van 

omstandigheden waarin mensen a is ver

antwoordelijk persoon tot hun recht 

kunnen komen' een cssentiecl onder

dee! uitmaakt. Waartoe dan voor ont

wikkclingslandcn en vergelijkbare 

Ianden minimaal I ,5% van het NNI zal 

worden uitgezet, met voor de armste 

Ianden cen 'gegarandeerde voorrangs

positie, meegroeiend met onze wel

vaart.'14 In dit verband is dan ook de 
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vaak bediscussicerde positie van vroe

gere communistische Ianden in hct 

kader van ontwikkelingssamenwcrking 

duidelijk. Uit die Ianden die formccl 

(via DAC-lijsten) of feitelijk (omdat de 

DAC nog niet zover is) als ontwikke

lingsland kunnen worden aangemerkt, 

kan een keuze worden gemaakt op 

grond van dezelfde criteria die voor het 

gcheel van Ianden zal gelden. 

Wat dus in de komende jaren hnancieel 

met hctrekking tot ontwikkelings

samenwerking beoogd wordt is niet 

vee!. mede gezien de nieuwe taken die 

binnen het bcstek van ontwikkelings

samenwerking in de bredc zin worden 

geacht te vallen. Maar het is wei iets, 

zeker als de echte vcrvuiling zou 

worden opgeruimd en het 'ontwikke

lingsbcleid' zich ook zou vertalen in 

een anti-protcctionistisch handels

beleid. Hopelijk leidt de 'grote zorg 

besteed aan de etfectieve inzet van 

middelcn' dan inderdaad daar tot 

armoedebestrijding, ontplooiing van 

mcnsen, beboud van milieu en wordt 

zo ict<> gedaan aan de tweedeling van 

de wereld. 

Prof dr C A de Brui)11C ( 1916) IS hooylc,,,,,. 
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