
PER IS p 
Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Internationals solidariteit 
van partijraad naar 
congres 

Er moet een nieuwe norm komen voor de 
uitgaven in het kader van internationale sa
menwerking. Daarover heeft de partijraad 
van het CDA zich op 28 november vert eden 
jaar duidelijk uitgesproken. Oat moet een 
houdbare norm zijn, die recht doet aan de 
kwaliteit van de discussie en de sterk be
leefde internationale betrokkenheid in het 
CD A. 

Het CDA is een partij in discussie: de par
tijraad van 28 november 1992 is eigenlijk 
het resultaat van investeringen in de afge
lopen jaren om het CDA om te buigen naar 
een partij, die tracht een samenhangende 
visie op de grote maatschappelijke uitda
gingen te formuleren. Rapport na rapport is 
de partij ingejaagd, discussieronde op stu
dieconferentie georganiseerd, kaders ge
vormd en bijgeschoold. En het heeft ge
werkt. Zelden was een partijraad zo druk 
bezocht, en werd er over niet een maar 
meerdere strategische onderwerpen inten
sief, deskundig en betrokken gedebatteerd. 
Het CDA heeft in het verleden alsmaar kri
tiek gekregen, dat het slechts een applaus
machine zou zijn, een bestuurdersconglo
meraat dat zichzelf aanjoeg. Een bedrijf, 
meer dan een beweging. In de partij blijkt 
gediscussieerd te worden, niet door een 
handjevol deskundologen, maar door hon-
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derden representanten. Mensen, die op 
hun beurt weer niet hun eigen opinie ver
woorden, maar het resultaat van studie en 
discussie thuis, vooral in de afdelingen en 
kamerkringen. En nu is het ook weer niet 
goed: nu is de partij verdeeld, nu is de Iei
ding uitgedaagd, nu kraakt de goed geo
liede machine. Oat verwijt is pure onzin: er 
was een partij aan het woord, die mondig 
is, competent en representatief. Tel je ze
geningen. 

Maar wat nog opmerkelijk ;: de onder
toon van die partij is aan het verschuiven. 
Destijds in de oude KVP trader op een aan
tal beslissende momenten een spanning op 
tussen de voorkeur van de politieke Ieiding 
van de partij en de "Chterban. Als die Iei
ding een vooruitstrevende koers wilde 
varen, dan werd er niet zelden vanuit het ni
veau van kamerkringvoorzitters en afdelin
gen op de rem getrapt. Romme heeft het 
geweten onder de kabinetten-Drees: Maar 
vooral Cals heeft het ervaren. En als er niet 
het perspectief was geweest van de wor
ding van het CDA zou de acceptatie van de 
coalitie met Den Uyl voor die KVP, en vrij 
zeker ook voor de andere partner su·lcidaal 
geweest zijn. 

De - uiteraard niet kritiekloze - acceptatie 
van de huidige coalitie - in de partij en wei-
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Iicht ook, als we de ontwikkeling van de opi
niepeilingen zien, bij de CDA-kiezers - is 
tegen dat Iicht opmerkelijk. Natuurlijk hangt 
die acceptatie ook met andere factoren 
sa men: terecht is bij de kabinetsformatie af
gezien van gelegenheidsministers voor 
deze keuze. Terecht is, uniek in onze poli
tieke geschiedenis, breed aanvaard, dat 
dezelfde premier, die zeven jaar een andere 
coalitie bijeenhield, nu Ieiding geeft aan een 
coalitie met de voormalige oppositie. En dat 
dat kan, zonder van opportunisme be
schuldigd te worden, is te danken aan het 
feit, dat diezelfde premier zijn beleid duide
lijk wil tekenen door een programma van 
herstel en van vernieuwing. 

Oat ligt uiteraard ook aan de coalitiepart
ner, die daaraan wil meewerken, maar het 
verschil tussen opportunisme en geloof
waardigheid zit dieper: het heeft alles van 
doen met het karakter van het CDA. Het 
CDA is een partij geworden met een sa
menhangende maatschappijvisie, waarbin
nen een redelijke consensus bestaat over 
uitgangspunten en prioriteiten; een partij, 
die op die basis het initiatief kan nemen in 
het politieke debat. Zo'n partij kan het zich 
veroorloven de samenwerking met tegen
gestelde coalitiepartners aan te gaan zon
der zichzelf te verliezen en geweld aan te 
doen. De vrucht van die koersbepaling van 
het CDA, en van het denk- en vormingswerk 
van onderop en bovenaf, is een middenka
der, dat op principes aanspreekbaar is, des
kundig is, inhoudelijk bezig en vooral toe
komstgericht. Die toonzetting was ook te 
bespeuren bij velen in de discussies in de 
deelraden op 28 november, bij tegenstan
ders zowel als voorstanders van de voor
stellen van het partijbestuur. Die toonzet
ting blijkt ook uit de brede en intense 
belangstelling voor en de discussies rond 
het ontwerp-Program van Uitgangspunten. 

A Is deze tekenen niet bedriegen, gaan we 
daarom in 1993 opnieuw boeiende partij
bijeenkomsten tegemoet. Tussen nu en de 
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verkiezingen beleven we naast de partijra
den liefst twee congressen. Een, waarop 
het Program van Uitgangspunten moet wor
den vastgesteld, en een, dat het verkie
zingsprogram moet behandelen. In de ko
mende maanden gaat het om de principiele 
koersbepaling van het CDA, over de wijze 
waarop we in de komende kabinetsperiode 
het herstelprogramma afmaken en de toe
komstgerichtheid vertalen in beleid. 

Solidariteit vraagt 
vertaling in royaal 
internationaal 
engagement 

Een partij in discussie is een uitstekende 
zaak, maar er is een gevaar. Discussies, die 
zich voor het oog van de camera's afspe
len en voor het oor van de schrijvende pers, 
kunnen gemakkelijk het beeld van ver
deeldheid en koersloosheid oproepen. Oat 
houdt niet automatisch een pleidooi in voor 
de verplaatsing naar de achterkamer, maar 
wei voor een bepaalde stijl van discussi
eren en informatieverstrekking. De discus
sies in de deelraden getuigden in het alge
meen van respect voor elkaars standpunt 
en dat moet zo blijven. Daarin passen geen 
kwalificaties als 'cijferfetisjisten' voor de 
voorstanders van de anderhalf procent, of 
morele diskwalificaties van degenen, die 
een andere norm willen. Vervolgens moet 
er in de voortzetting van het debat over de 
objectieve gegevens geen misverstand be
staan. 

Royaal internationaal engagement 
Op de partijraad van 28 november bleek 
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nag iets anders: de grate meerderheid wil 
zonder twijfel, dat het principe van solidari
teit duidelijk herkenbaar blijft in de karakte
ristieken van de partij. En dat moet met 
name oak een kenmerkende vertaling blij
ven houden in een royaal internationaal en
gagement. Oat is een kostbaar gegeven. 
Daarom is het van het grootste belang, hoe 
wordt omgegaan met de uitspraak van de 
partijraad, dat er wei een hoge norm moet 
komen voor de vertaling van die internatio
nale solidariteit. 

Op de eerste plaats betekent dat wegwer
ken van misverstanden op het terrein van 
de objectieve gegevens. lk denk dan aan 
drie zaken: 
- De vertaling van de sub-norm van hulp 

aan de 'allerarmsten' in GOA-percenta
ges (ODA staat voor Official Develop
ment Assistance, de norm die in OESO
verband is overeengekomen). Het rap
port van de commissie-Van Dijk, dat aan 
de discussie op de partijraad ten grand
slag lag, geeft hiervoor als grens aan de 
Ianden, die een inkomen hebben van min
der dan 650 dollar per hoofd van de be
volking per jaar. 

- De problematiek van de geringe verwer
kingscapaciteit. Dit argument wordt ge
makkelijk misverstaan, wanneer geen 
zorgvuldig onderscheid wordt gemaakt 
tussen gebrek aan goede projecten en 
programma's in de ontwikkelingslanden 
enerzijds en problemen, die veroorzaakt 
worden door Nederlandse bureaucrati
sche en beleidsmatige eisen anderzijds. 
Zo is de besteding van de ontwikkelings
hulpgelden soms in een kwade geur 
komen te staan, omdat wij hier eisen, dat 
fondsen die niet voor het jaareinde zijn 
uitgegeven, 'verloren' gaan voor ontwik
kelingssamenwerking. 

- De vraag, wie en wat in aanmerking moet 
komen voor onze hulp. Oak daarover zijn 
nogal wat misverstanden ontstaan. Er zijn 
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oliestaten aan de Arabische Golf, en een 
ervan werd op de partijraad met name ge
noemd, die inderdaad te boek staan als 
land in ontwikkeling, maar noch in het ver
leden, noch in de toekomst zal iemand het 
in zijn hoofd hal en daar een cent hulpgeld 
heen te brengen. Geen zinnige regering 
zal echter op korte termijn de zeer om
vangrijke hulp aan de relatief rijke Ne
derlandse Antillen kunnen afbouwen. 
Herbebossingsprojecten, oak al zijn ze 
door milieuoverwegingen gemotiveerd, 
zijn altijd al als norm ale ontwikkelingshulp 
gekwalificeerd. 

Het belangrijkste, dat in de periode tussen 
nu en de volgende Tweede Kamerverkie
zingen moet gebeuren is het concept van 
de internationale samenwerking uit de ma
laise te trekken, waarin het de laatste tijd 
gekomen lijkt. De onvermijdelijke discussie 
over normering en berekening van die norm 
heeft echter ondertonen gekregen van twij
fel over het concept in zijn algemeenheid, 
over effectiviteit en controleerbaarheid, 
over ons vermogen uberhauptom met hulp
gelden verbeteringen aan te brengen. Die 
scepsis geldt Midden en Oost Europa even 
goed als Afrika. 

Oat wil niet zeggen 'dat het gezeur over 
de norm' nu maar eens afgelopen zou moe
ten zijn, en dat het om veel belangrijkere 
zaken gaat bij de internationale samenwer
king. Er zullen vast veel belangrijker zaken 
aan de orde komen, maar het debat begint 
pas op de ondergrond van een duidelijke 
bereidheid tot engagement. 

Onderbouwing van de norm 
De partijraad heeft nu duidelijk uitgespro
ken, dater een norm moet komen. Niet ai
leen de sub-norm voor de allerarmsten, 
maar een norm 'boven de huidige norm', 
omdat daaronder nieuwe doelstellingen 
voor internationale hulp moeten worden ge
bracht. Maar er is nag meer gezegd: 'geen 
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ruimte voor in we zen nationale uitgaven'. Er 
is dus een exercitie nodig, die tegelijk een 
flinke revisie beoogt op grand van de con
tinue toevoegingen van uitgaven in Neder
land en een nieuwe berekening mede op 
grand van nieuwsoortige uitgaven voor in
ternationale samenwerking. Het gaat tot 
slot om een norm, die zo duidelijk is, dat zij 
veel minder gemakkelijk dan de oude 'ver
vuiling' aantrekt. 

Het is duidelijk, dat de belangstelling van 
de partij als geheel voor het afleggen van 
het vervolgtraject zo groat zal zijn, dat de 
redenering, die straks de norm gaat onder
bouwen, ook volledig transparant moet zijn, 
uit moet gaan van heldere begrippen en niet 
voor meerdere interpretaties vatbare de
finities. En als die er niet altijd zijn, dan moet 
een bepaalde interpretatie ook gecanoni
seerd worden voor het gesprek in de partij. 

Geen geringe opgave: als een vuilafsto
tende norm tot stand moet komen, zal er 
een rationalisering moeten plaatsvinden, 
en lijkt de beste methode om de onbetwist
bare zekerheden als fundament van de op
telsom te gebruiken. 

Het hardste fundament is dan de sub
norm van de hulp aan de allerarmsten. Het 
betekent het nalopen van de begroting op 
uitgaven, aan Ianden die boven de 650 dol
lar uitkomen. Maar water dan afvalt, Ievert 
allerminst vrije ruimte op. lk noemde al het 
voorbeeld van de hulp aan de Nederlandse 
Anti lien. Maar de hulp van de Europese Ge
meenschap bijvoorbeeld aan een aantal 
minder arme, maar wei echte ontwikke
lingslanden wordt volgens een vaste ver
deelsleutel aan Nederland toegerekend. 
Op die manier komt men bij benadering tot 
een vast percentage van echte over
drachtsmiddelen aan echte ontwikkelings
landen. 

De Nederlandse diplomaat Van Lennep 
probeert nog een tweede vuilafstotingslaag 
rand de nieuwe (sub)norm voor ontwikke
lingshulp aan te brengen: Hij wil de Neder-
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landse norm een afgeleide Iaten zijn van zo 
scherp mogelijke berekeningen van wat 
nodig is aan internationale middelenover
dracht om met name de in Rio de Janeiro 
op de UNCED-conferentie (Conferentie van 
de Verenigde Naties over Milieu en Ont
wikkeling) vastgestelde Agenda 21 voor de 
onlosmakelijk verbonden problematiek van 
ontwikkeling en milieu te realiseren. De re
search van het UNCED-secretariaat leidt 
tot een bedrag van 125 miljard gulden, een 
kwart van de totaal benodigde middelen 
voor de realisering van die Agenda in de 
ontwikkelingslanden. Oat bed rag moet wor
den overgedragen door de rijkere Ianden, 
de andere driekwart moet worden opge
bracht door de ontwikkelingslanden zelf! 

Nieuwe cataloog 
Maar met deze exercitie hebben we nog 
maar een van de vijf elementen van de op
telsom van onze nieuwe internationale 
hulpverleningscataloog. 
Die cataloog bestaat uit tenminste vijf cate
gorieen: 

de hierboven behandelde 'klassieke' ont
wikkelingshulp; 
de niet direct aan ontwikkelingslanden 
gebonden internationale milieu-uitgaven; 
de contributies aan de Verenigde Naties 
en andere internationale instellingen; 
de steun aan Midden en Oost Europa; 
onze financiele bijdragen aan de vredes
operaties, voorzover niet vallende onder 
de VN-contributies en wellicht de directe 
kosten van Nederlandse inzet bij vredes
operaties, voorzover niet vergoed door de 
internationale wereld. 

Het is duidelijk, dat bij aldie vier andere ca
tegorieen sommige uitgaven voorspelbaar 
en berekenbaar zijn en andere, nog vol
strekt een slag in de Iucht. Het is daarom 
belangrijk, waar het gaat om al aangegane 
verplichtingen, in kaart te brengen waar 
goede gronden zijn voor vaststelling en nor-
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mering van onze beleidsvoornemens (denk 
aan het minimum van hulpintenties voor 
Midden Europa) en waar nog verwachtin
gen van noodzakelijke assistentie zijn, 
maar die nog op geen enkele wijze hard te 
maken zijn. 

Daarnaast moeten er nog enkele princi
piele beslissingen genomen worden: 
- Waar plaatsen we de kosten voor asiel

zoekers? De resolutie volgen zou de lijn 
kunnen zijn om die 'nationale' uitgaven 
niet bij de optelsom te voegen, maar daar 
staat tegenover, dat een gedeelte van die 
opvang wei onder de zogenaamde ODA
norm valt, en als officiele ontwikkelings
hulp kwalificeert. 

- Waar plaatsen we de direct aan het be
heer en de begeleiding van de aan de in
ternationale hulpverbonden in Nederland 
gemaakte onkosten (met name appa
raatskosten). De partijraad is unaniem in 
zijn afwijzing van beleidsvreemde onkos
ten, zoals onderwijs aan allochtonen. De 
concessie, die minister Prank hier ge
daan heeft ten gunste van zijn collega 
Ritzen heeft misschien meer dan wat ook 
de ontploffing van de anderhalf procents
norm veroorzaakt. 

- Waar plaatsen we de EG-hulp aan het 
Middellandse Zeegebied? 

- Vallen tenslotte de in Edinburgh vastge
legde verplichtingen voor de steun aan de 
armere lidstaten ook onder de norm? 

Er moet een zware en boeiende exercitie 
worden uitgevoerd in de komende maan
den. Het voordeel kan zijn, dat het terzelf
der tijd een bewustmakingsproces is van de 
onomkeerbaarheid van de nieuwe realiteit 
van de internationalisering van ons bestaan 
en onze samenleving. Waar eeuwenlang 
de dikwijls veel zwaardere tol moest wor
den betaald van oorlog en verdediging 
tegen agressie, zijn we nu in de situatie be
land, dat we voor het eerst een pad zien 
naar een wereldorde, waarin agressie en 
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oorlog kunnen worden uitgebannen. Tus
sen de uitspraak van de partijraad en het 
antwerp-Program van Uitgangspunten, dat 
nog steeds uitgaat van de stelling dat Ne
derland anderhalf procent van zijn netto na
tionaal inkomen besteedt aan ontwikke
lingssamenwerking, bestaat spanning. 
Tegelijk maakt ook het antwerp gewag van 
de mogelijkheid dat er internationaal 
nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden 
over nieuwe berekeningswijzen. In die zin 
sluit de exercitie die op de partijraad is geen
tameerd wei aan bij de lijn van het antwerp
Program van Uitgangspunten: de aanleg 
van het pad naar een nieuwe wereldorde is 
kostbaar; de bevordering van internationale 
gerechtigheid, de zorg voor de levenskan
sen van komende generaties, de handha
ving van internationale veiligheid, het zijn 
acties, die nauwelijks meer van elkaar te 
scheiden zijn en die aileen in coherentie tot 
die nieuwe wereldorde zullen leiden. En dat 
kan ook de draad zijn van de partijraad van 
28 november naar het congres over het Pro
gram van Uitgangspunten in mei. 

Een nieuwe motivering 
1992 was het jaar van de hanger in Afrika, 
van de machteloosheid op de Balkan; het 
was het jaar, waarin meer dan ooit de klop 
op onze eigen deur van asielzoekers, vluch
telingen en migranten, hoorbaar werd. 
Maar het was ook het jaar van het krachtig 
herstel van Latijns Amerika, van de nieuwe 
of voortgezette groei in India en Zuid-Oost 
Azie, het was het jaar van UNCED en van 
de nieuwe krachtsinspanning van de Ver
enigde Naties. En in die opsomming ligt de 
nieuwe motivatie voor een krachtig interna
tionaal engagement. Daarbij is voor en na 
menselijke solidariteit aan de orde, juist in 
confrontatie met de diepe armoede en ant
bering. Maar ik denk, dat een breed draag
vlak in de Nederlandse samenleving, in Eu
ropa en in de rest van de rijkere wereld 
gevormd kan worden door ook de motieven 
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van internationale veiligheid, de onlosma
kelijke verbondenheid van de milieu- en de 
ontwikkelingsproblematiek, de internatio
nale veiligheid en de vermindering van de 
druk om de leefomstandigheden in het 
eigen land niet te ontvluchten. 

Naast die solidariteit waren ooit motieven 
het niet onverzorgd achterlaten van de oude 
kolonien en het gevaar de armen in de we
reid in het kamp van het communisme te 
Iaten vallen. Die motieven zijn verbleekt, 
maar wie zich realiseert, wat het gebrek aan 
wil en succes terzake van de armoedebe
strijding aan consequenties zal hebben zo 
halverwege de volgende eeuw aan milieu
belasting en vernietiging, weet, dat toe
komst en internationaal engagement elkaar 
dekken. Naast de discussie over de norm 
gaat het om een nieuw bewustzijn, een naar 
boven halen van de nieuwe motieven, een 
nieuw elan. 

Andere setting 
Die nieuwe onderbouwing betekent echter 
allerminst dat het beleid van de jaren ze
ventig en tachtig kan worden voortgezet 
met nieuwe brandstof. De nieuwe milieu
motivering, het nieuwe realisme ten aan
zien van overheidsuitgaven en de voortge
zette Europeanisering hebben aile hun 
consequenties ten aanzien van een nieuwe 
setting van onze internationale samenwer
king. 

Allereerst betekent het, dat binnen de in
ternationale samenwerking milieu-uitgaven 
en milieu-investeringen moeten mogen bij
dragen tot een voldoende volume aan mid
delenoverdracht. 
We hebben het dan over: 
- nationale bijdragen aan mondiale proble

men; 
- vervangingsbijdrage voor de nationale 

verplichtingen van ontwikkelingslanden 
aan die mondiale problematiek; 

- technologie-investeringen in ontwikke
lingslanden voor milieuherstel en -be-
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scherming; 
- verleggingsinvesteringen, dat wil zeggen 

investeringen, die het gevolg zijn van 
onze milieu-belasting, maar die een veel 
grater effect sorteren elders; 

- verhandelbare emissierechten; 
- compensaties voor het niet te gelde make 

van milieu en natuur; 
- armoedebestrijding als de beste investe

ring in verminderde bevolkingsgroei en 
de mogelijkheid tot behoud van natuur
lijke hulpbronnen. 

De traditionele 
coalitie van 
ontwikkelingssamenwerking 
en big spenders bijt 
zichzelf in de staart 

Met het oog op onze nationale financien be
tekent dit, dater een einde komt aan de co
alitie tussen big spenders en de Ontwikke
lingssamenwerking-lobby. Wie oak in de 
toekomst over royale middelen voor inter
nationale samenwerking wil kunnen blijven 
beschikken, zal zich moeten realiseren, dat 
dit aileen kan als de overheidsfinancien in 
ons land gesaneerd worden. 

Oat kan aileen als er een zware beper
king op de zogenoemde overdrachtsuitga
ven wordt verwerkelijkt. Het geld in de ko
mende jaren is nodig voor infrastructurele 
vernieuwing, voor milieuherstel en -be
scherming en voor internationale samen
werking. Oat betekent in onze nationale 
economie sparen en besparen, en de tra
ditionele coalitie van ontwikkelingssamen-
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werking-protagonisten en big spenders bijt 
zichzelf daarbij in de staart. 

Ten slotte betekent het, dat een eind 
wordt gemaakt aan de Nederlandse Allein
gang binnen de Europese Gemeenschap. 
lnternationale Samenwerking moet een 
echt Europees beleid worden. Oat vereist 
oak een nieuwe Nederlandse inspanning. 
Een ticket naar Washington of New York is 
in officiele Ontwikkelingssamenwerking
kringen heel wat populairder dan een 
kaartje naar Brussel, laat staan naar Bonn. 
Daarom oak is het nodig, dat maximaal 
ge"lnvesteerd wordt in pogingen om voor de 
Europese Gemeenschap een minimum
norm voor internationale samenwerking te 
formuleren, een norm welke voor aile lid
staten geldt. 

Op bijna aile terreinen gelden Europese 
normen tot het speelgoed toe, maar hier 
ontbreekt elke verplichting, terwijl terzelfder 
tijd wei aan de overheidsuitgaven in het 
kader van de Europese Monetaire Unie 
(EMU) normen worden gesteld. Oat kan ei
genlijk gemakkelijk leiden tot een negatieve 
norm voor 'niet-noodzakelijke' uitgaven. 
Voor de goede orde: Er mag in een Euro
pese aanpak van de internationale proble
matiek best een lastenverdeling, een bur
den sharing, tot stand komen, die uitgaat 
van traditionele engagementen en sterkte
kanten van de lidstaten. In die zin mag oak 
zeker oog bestaan voor andere verplichtin
gen, die sommige Ianden momenteel in zo 
sterke mate overvallen, zoals het aantal 
asielzoekers, wat een land moet opvangen, 
de steun die aan Oost Europa gegeven 
wordt, de steun die voor Middellandse Zee
landen moet worden opgebracht, de inzet 
voor vredesacties en uiteraard de Derde 
Wereldbijdragen. 

Een daadwerkelijke Europese normstel
ling is de redding voor de nationale ontwik
kelingshulp. Oat wil uiteraard niet zeggen, 
dat niet terzelfder tijd vee I energie gestoken 
moet worden om echt in mondiaal verband 
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tot vaste afspraken te komen, waarbij met 
name het OESO-kader de plaats is, waar 
die afspraken handen en voeten moeten 
krijgen, en waar oak nieuwe donoren als 
Zuid Korea, Mexico, straks Chili een vol
waardige verplichting op zich moeten gaan 
nemen. 

Kwaliteit en herkenbaarheid 
Maar er dienen voor de doorvoering en 
handhaafbaarheid van een nieuwe norm 
oak terzake van de besteding aan nadere 
voorwaarden te worden voldaan. De uit
voering van de internationale samenwer
king dient gekenmerkt te worden door des
kundigheid, continu.lteit en betrokkenheid. 

In de periode-Bukman zijn terzake dui
delijke plannen geformuleerd, die het mo
gelijk maken om binnen de huidige depar
tementale opzet tot de realisering van die 
voorwaarden te komen. Die plannen dienen 
te worden uitgevoerd. Daarnaast gaat het 
om de systematiek van de begroting. Als 
het aanzien van de ontwikkelingssamen
werking ergens onder geleden heeft, zoals 
hier boven opgemerkt, dan is het wei de zo
genoemde einde-jaarsdruk van de beste
dingen. lk wil hier niet beweren, dat het 
unieke Nederlandse systeem echt tot kwa
liteitsverlies heeft geleid, maar het is een
voudigweg aan niemand uit te leggen, dat 
een begroting, die vooral op lange termijn
investeringen ver weg gericht is, gereali
seerd wordt op kasbasis. 

En dan is er de vraag naar de bepalende 
doctrine, ideologie voor de ontwikkelings
samenwerking. Ontwikkelingssamenwer
king is nag veel te veel een socialistisch 
concept, dat uitgaat van het idee van de 
maakbare samenleving, top-down. Oat is 
niet op de eerste plaats een verwijt aan het 
adres van de socialisten. Wij hebben als 
christen-democraten zelf te weinig gedaan 
aan het uitwerken van een visie op de ver
antwoordelijke samenleving in de ontwik
kelingslanden. Wat maakt ontwikkeling? De 
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Persicoop 

Duitse christen-democraten hebben het 
over Hilfe zur Selbsthilfe. Wij moeten aan
sluiten met onze hulp bij het ontwikkelings
vermogen van personen en hun verbanden 
zelf in de ontwikkelingslanden. Oak voor het 
eigen Wetenschappelijk lnstituut zou een 
vervolg in deze zin op het rijke rapport 'We
reldeconomie en Ontwikkeling', een duide
lijke functie kunnen hebben. 

Motivering, eigen filosofie, beheerskaders 
verdienen in christen-democratische kring 
een verdere uitwerking. Wij hebben in de 
afgelopen vijfentwintig jaar voor de om
vang, richting en beheer van de hulp aan 
mensen, organisaties en regeringen buiten 
onze grenzen een grate en te respecteren 
verantwoordelijkheid gedragen. De recente 
discussies, de grate belangstelling en deel
name, verzekeren ons, dat er motivatie en 
deskundigheid in eigen kring voldoende 
groat zijn om de fundamenten te leggen 
vooreen stevig, langdurig en modern nieuw 
internationaal engagement. 

En wat die norm voor internationale sa
menwerking betreft: er moet een norm 
komen, allereerst een houdbare norm. 
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Maar dan een die oak zakelijk onderbouwd 
is en waarvan de onderbouwing bevestigd 
is door hoge expertise in Nederland. Een 
norm, die gesteund wordt door de prioriteit 
van het milieu, geplaatst in het kader van 
een nieuwe soberheid terzake van over
heidsfinancien, en breed gedragen in de 
Europese Gemeenschap. Een norm ten
slotte, die naar een praktijk verwijst, die ge
kenmerkt wordt door kwaliteit, een investe
ringscultuur, en door eigen verant
woordelijkheid van mensen en hun verban
den. 

J.J.A.M.v.G. 
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