
I 
Commentaar uit het Wetenschappelijk Instituut 

Bevrijding, welzijn en waardigheid in 
Latijns Amerika 

Honger, afhankelijkheid en geweld hebben 
de Latijnsamerikaanse wereld lange tijd ge
tekend. Deze maand wordt herdacht dat 
Europa vijfhonderd jaar relaties onderhoudt 
met Latijns Amerika. Naar aanleiding van 
de brief van de Nederlandse bisschoppen 
'Wereld delen' wordt een pleidooi gehou
den voor voortzetting van het engagement. 
Dat moet een betrokkenheid zijn van rege
ringen, maar ook van sociale actie van hier 
en ginds. 

Onder de titel 'Wereld delen' heeft het Ne
derlands Episcopaat een brief uitgegeven 
naar aanleiding van de ontdekking van 
Amerika, deze maand vijfhonderd jaar ge
leden. Ook Nederland heeft een aandeel in 
verleden en toekomst van de relaties tus
sen Europa en Latijns Amerika. Niet alleen 
conquistadores en de Hispanidad hebben 
daarvoor getekend, maar ook slavenhan
delaren en piraten, kolonisatoren en ban
kiers, emigranten en missionarissen, ont
wikkelingswerkers en ondernemers uit de 
lage landen. Ten onrechte wordt de relatie 
Europa-(Latijns) Amerika bij deze herden
king bijna uitsluitend als een Spaans-Por
tugese aangelegenheid gezien, en dan ook 
nog voornamelijk in het perspectief van de 
Spaanse misdaden tegen de Indiaanse be
volking. In werkelijkheid gaat het om de to
tale relatie Europa-Amerika, inclusief de rol 
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van de Europeanen in het Noorden van de 
Amerika's. En wie over de discriminatie van 
miljoenen Indianen spreekt in het Zuiden, 
kan niet om de realiteit heen, dat er daar 
eenvoudigweg geen miljoenen meer zijn 
overgebleven! 

Het is daarom goed, dat de Nederlandse 
bisschoppen onze ook Nederlandse ver
antwoordelijkheid voor verleden en toe
komst van die relatie naar voren halen in 
een zeer lezenswaardige en in het alge
meen evenwichtige brief, nu wij deze 
maand stilstaan bij een half millennium ge
deelde geschiedenis. 

Nabijheid 
Hambre, honger, dependencia, afhanke
lijkheid, en violencia, geweld, zijn de ter
men, die voor velen de werkelijkheid van 
Latijns Amerika typeren. Het is goed, dat in 
deze brief geschiedenis, band en verant
woordelijkheid onderstreept wordt, op een 
moment dat Europa aan zichzelf genoeg 
lijkt te hebben. En op een moment waarin 
Europa aansprakelijkheid gesteld wordt 
voor de vraag of - opnieuw - het grote ster
ven in Afrika voorkomen kan worden. De 
politiek, ook de Nederlandse, verschuilt 
zich al snel achter het wachtwoord van con
centratie. 'We kunnen niet de hele wereld 
op onze schouders nemen en moeten ver-
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snippering in onze engagementen tegen
gaan'. Dwars tegen de betrokkenheid op de 
eigen situatie en de hulpvermoeidheid in, 
trekken de bisschoppen de lijnen van een 
half millennium verbondenheid door. En 
voor wie in zoveel kerken en op zoveel plei
nen in Latijns Amerika de monumenten van 
dankbaarheid heeft gezien die bij de viering 
van de vierhonderdjarige ontdekking zijn 
neergezet, en voor wie ook de huidige ge
schriften leest die de nadruk leggen op vijf
honderd jaar vernietiging van het paradijs, 
is de brief in zijn nuances een zorgvuldig en 
evenwichtig document. 

Voor een beleid dat zegt zich te willen 
laten inspireren door de Boodschap van de 
Bevrijding, is de brief een aanmaning en 
een steun. Een aanmaning en een steun, 
omdat betrokkenheid bij Latijns Amerika 
niet erg hoog op de politieke agenda staat. 
Veel meer dan Afrika is in deze zin Latijns 
Amerika het slachtoffer van het oplossen 
van het Oost-West conflict. Voor sommigen 
werd de aandacht voor Latijns Amerika 
geïnspireerd door de angst voor inkapse
ling in het communistische machtsblok. An
deren lieten zich juist leiden door de - nu 
weggesmolten - verwachting, dat revolutio
naire bevrijding daar een nieuw experiment 
van gerechtigheid en gelijkheid zou schep
pen. Het lijkt wel alsof de aanhangers van 
de twee verschillende stromingen van 
vrees en van illusie een politieke alliantie 
hebben gevormd van vergeten en in de 
steek laten. 

Nicaragua staat misschien model voor 
deze alliantie. Jarenlang stond het in het 
brandpunt van de belangstelling van beide 
groepen. Van hen, die zich zorgen maak
ten voor het ontstaan van een nieuw Cuba 
op het vasteland. En aan de andere kant 
van degenen, die daar de bakermat zagen 
van een nieuw, wellicht breed toepasbaar 
ontwikkelingsmodel. Nadat het volk van Ni
caragua zelf in een democratische keuze 
voor een andere weg had gekozen, viel de 
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dreiging weg en worden de door die drei
ging ingegeven beloftes vergeten. Met de 
afwijzing van een romantisch revolutionair 
ideaal verspeelde Nicaragua terzelfdertijd 
de zogenaamde solidariteit van hen die zei
den gedreven te worden door de wil van het 
volk, als dat volk maar koos voor links re
volutionaire romantiek. 

Veel meer dan Afrika 
is Latijns Amerika het 

slachtoffer van het 
oplossen van het 
Oost-West conflict 

Arm Nicaragua, in de steek gelaten door 
rechts en links, staat als symbool voor veel 
meer regeringen, politieke stromingen, 
groepen, die een eigen authentieke weg 
inslaan en daarmee geen bedreiging meer 
zijn, noch interessant als maatschappelijk 
laboratorium. Wie goed luistert in dat we
relddeel, naar de in de Bisschoppenbrief te
recht vermelde rijke verhalen van oude en 
nieuwe missionarissen, naar de mensen 
vooral van ginds, die in het eigen leven en 
actie kiezen voor de armen, kent dat gevoel 
van verlaten zijn, niet begrepen zijn. Verla
ten door de grote publieke opinie, maar 
soms ook in de ontwikkelingssamenwer
king, van de overheid of zelfs van de parti
culiere hulporganisaties met eigen, hier in 
het Noorden bepaalde prioriteiten en ana
lyses. 

Daarom is de brief een aanmaning en een 
steun in de rug voor de politiek, om Latijns 
Amerika op de agenda te houden, om die 
vijfhonderd jaar gezamenlijke geschiedenis 
als kansen als opdracht te blijven be
schouwen. 
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Verwantschap en inspiratie 
Dat geldt ook omgekeerd. Terecht refereert 
de brief aan de voorbeelden van rijkdom in 
vernieuwing, in denkkracht van kerk en 
christenen in Latijns Amerika. Blijvend en 
intensief contact, echt luisteren naar en 
delen in hun voorbeeld, soms in hun mar
telaarschap, in hun streven ook naar een 
nieuwe cultuur, waarin andere waarden dan 
het materialistische en het individualisti
sche centraal staan zijn voor ons een ver
rijking. 

Juist door en in onze verwantschap kun
nen wij in de confrontatie met de Latijnsa
merikaanse realiteit leren afstand te nemen 
van het Europa-centrisme. Europa, dat in 
het begin van het volgende millennium nog 
maar enkele procenten van die wereldbe
volking zal uitmaken, maar dat toch de pre
tentie heeft de maat der dingen voor de hele 
wereld te bepalen. Het is een contact, dat 
door wederkerigheid bepaald mag worden. 

Zo maken wij nu in de politiek mee, hoe 
de centra van studie en reflectie, die in de 
afgelopen kwart eeuw in Chili zijn gefinan
cierd vanuit Nederland, ons nu hun divi
denden bieden door de kracht van hun in
spiratie, engagement en deskundigheid ver 
over de grenzen van dat land heen. Het re
cente bezoek van de leider van de Chi
leense christen-democraten, senator Edu
ardo Frei junior, aan het CDA heeft ons nog 
eens duidelijk gemaakt, hoe veel zorgen er 
ook buiten Nederland bestaan voor verwa
tering van het christelijk karakter van het 
CDA, voor het toegeven aan de verleiding 
van het kleurloze midden. Zo bieden Chile
nen steun en inspiratie voor degenen hier, 
die wel volhouden dat er plaats en behoefte 
is aan principiële politiek. 
Het draagvlak voor het medefinancierings
programma en de werfkracht van meerdere 
particuliere organisaties in ons land zijn in 
belangrijke mate bepaald door geloofwaar
digheid en effectiviteit van mensen en or
ganisaties in Latijns Amerika, die naar het 
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voorbeeld van hun Inspirator het 'medelij
den met de massa' in sociale actie vertaal
den. De 'bekering' van kerk en christenen 
in Latijns Amerika naar sociaal engagement 
is een van de grote fenomenen in de men
selijke geschiedenis van de afgelopen vijf
entwintig jaar. Latijnsamerikaanse christe
nen hebben op hun eigen authentieke wijze 
hoofdstukken in het boek van de christelijke 
sociale traditie geschreven. Dat boek, 
waaraan in onze landen vijftig tot honderd 
jaar eerder mensen als Ariëns en Kuyper, 
Schaepman en Poels hun bijdragen lever
den. 

Het is daarom erg jammer, dat de be
wonderaars hier van het christelijk-sociaal 
engagement in Latijns Amerika soms voor 
die verwantschap wel heel weinig oog heb
ben. Dat leidt tot spanningen, hier tussen 
degenen die zich verwant voelen met de 
christelijk-sociale traditie en progressieve 
bewonderaars van het engagement van 
christenen en religieuzen voor de bevrijding 
in Latijns Amerika. Maar het leidt ook tot dui
delijke spanningen tussen vele voorhoede
krachten in de sociale strijd in Latijns Ame
rika en een aantal advocaten van die inzet 
in Europa en in ons eigen land, ook binnen 
de kerkelijke en christelijke ontwikkelings
organisaties en fondsen. Zonder in polari
satie te vervallen had de brief overigens aan 
die spanning kunnen refereren. Het gaat 
daarbij om drie aspecten: 

- de ontkenning van die verworteling in de 
zelfde christelijk-sociale traditie, die hier 
tot één bepaalde institutionele verschij
ningsvorm heeft geleid, namelijk de chris
telijke organisatie en de christen-demo
cratie, verwantschap die wordt onder
streept ook door de inspiratie van men
sen als Maritain en Lebretvoorde Latijns
amerikaanse christelijke sociale traditie; 

- de geringere belangstelling van fondsen 
en organisaties hier, maar ook in Latijns 
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Amerika soms, als het gaat om bewo
genheid en engagement te vertalen in 
concrete sociaal-economische acties en 
instituties, de nadruk op mobilisering en 
consciëntisering zonder de combinatie 
met de instrumentalisering voor directe 
lotsverbeteri ng; 

- en de huiver, bij velen hier, om de heel
heid van het engagement en het idea
lisme te accepteren, om te aanvaarden, 
dat er een onlosmakelijke verbinding be
staat in Latijns Amerika tussen maat
schappelijk en politiek engagement ener
zijds en diepe gelovigheid en religieuze 
devotie anderzijds. 

Als de bisschoppen speciale aandacht vra
gen voor dat andere werelddeel, dan is dat 
ook een uitnodiging voor de politiek. Wij 
allen zouden moeten leren van de confron
tatie met dat Latijns Amerika. Christen-de
mocraten hier en zij, die hier staan voor de 
christelijk-sociale traditie moeten de les 
leren, dat wij datgene wat hier honderd jaar 
geleden ontwikkeld, bedacht en georgani
seerd is, niet zomaar op dat continent kun
nen overplanten. Maar dat iedere tijd haar 
eigen vertaling van engagementen nieuwe 
geïnspireerdheid, van gerechtigheid en so
lidariteit en soms radicaliteit vraagt. Hulp
organisaties en actiegroepen hier moeten 
leren, dat die vertaling ginds in echte pluri
formiteit wel eens tot keuzes en instituties 
kan leiden, die hier achterhaald zijn of af
gewezen worden, maar ginds wel degelijk 
relevant. 

En van de andere kant, als ginds organi
saties of missionarissen tot de conclusie 
komen, dat niet de directe weg van politieke 
actie, maar zaken als landbouwcoöpera
ties, technisch onderwijs of gezondheids
zorg effectieve instrumenten zijn van ar
moedebestrijding en bevrijding, dan dienen 
wij dat ook volledig te respecteren en te ho
noreren. 
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Het zou van geweldige betekenis zijn, als 
bij de herdenking van vijfhonderd jaar be
trekkingen en de vele congressen, die naar 
aanleiding daarvan gehouden worden, aan
dacht geschonken zou worden aan de on
nodige en soms fatale antithese tussen 'tra
ditionele' christen-democraten en de post
conciliaire bevrijdingsstromingen. Het ont
breken van een open gesprek, in weder
zijdse erkenning van integriteit en verwant
schap van inspiratie, heeft niet alleen tot 
versplintering en ontkrachting geleid. In een 
aantal gevallen, zoals in EI Salvador was 
zelfs het tegen elkaar opnemen van de wa
pens het gevolg. Naar Europa toe wordt dat 
niet zelden vertaald in minachting en afwij
zing van christen-democraten en hun ini
tiatieven door hen, die zich hier bekeerd 
weten voor de bevrijdingsstroming. 
Het is jammer, dat de bisschoppelijk brief 
over deze zo dicht bij het eigen bed liggende 
problematiek niet rept. 

Schuldenproblematiek 
Wat de nationale en Europese politiek be
treft, is overigens te hopen, dat een brief als 
deze weer een duidelijke aansporing is om 
dwars tegen de vergetelheid in een duide
lijk engagement met Latijns Amerika op te 
bouwen of in stand te houden. De brief 
spreekt gelukkig over een veelheid van con
tacten die verder reiken dan alleen de hulp
relatie. We kunnen daar blij mee zijn. Het 
gaat immers ook om culturele, politieke en 
economische contacten. 

Maar ook in de doelstelling van bestrijding 
van de armoede is meer aan de orde dan 
hulp alleen. Een volwassen benadering van 
de ernstige problematiek van Latijns Ame
rika gaat uit van drie oorzaken van die ar
moede en daarmee ook van een drievou
dige opdracht voor de politiek. Het gaat ten 
eerste om een onvoldoende peil van ont
wikkeling in brede zin; ten tweede gaat het 
- de brief is daar zeer uitgesproken over -
over de belasting van de ontwikkelingskan-
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sen met de zware schuldenlast; het gaat ten 
derde om een internationale economische 
structuur, die de sterken in deze wereld au
tomatisch bevoordeelt boven de zwakken. 
En als antwoord daarop is de drieslag nodig 
van assistentie, van creativiteit bij de schul
denproblematiek en van hervorming van de 
internationale structuren, met name de han
delsbelemmeringen. Een succesvol sa
menwerkingsbeleid is alleen mogelijk, als 
alle drie de factoren aangepakt worden. 

In de brief van de bisschoppen wordt veel 
nadruk gelegd op de schuldenproblematiek 
en wordt zelfs een vergelijking met de sla
venhandel op Latijns Amerika getrokken! 
De vertaling van de schuldenlast in het da
gelijks leven van tientallen miljoenen men
sen maakt die vergelijking verklaarbaar. 
Maar het zou jammer zijn, als die factor te 
geïsoleerd wordt gezien, zeker in het licht 
van de recente ontwikkelingen. The debt 
crisis R.I.P. zette The Economist op 12 sep
tember 1992 als kop boven een artikel dat 
de omkering van de situatie in een aantal 
Latijnsamerikaanse landen vergeleek met 
tien jaar geleden. Zo heeft Chili op dit mo
ment eerder een probleem met de toevloed 
van buitenlands kapitaal dan omgekeerd. 
En de dramatische wending ten goede in 
macro-economische termen van Mexico is 
ook bekend. De verabsolutering van de 
schuldenproblematiek in economische en 
morele termen spoort niet met de zorgvul
digheid die de brief in vele andere opzich
ten wel kenmerkt. Dat bewijst eens te meer, 
hoe gezagvol spreken een combinatie moet 
zijn van evangelische betrokkenheid en 
harde deskundigheid. 

Ik zou daarom hier wat nader op die pro
blematiek willen ingaan, ook omdat ik de in
druk heb, dat in het afgelopen jaar op dit ter
rein veel veranderd is. 

Tien jaar geleden bleken de grote Latijns
amerikaanse landen, Mexico voorop, hun 
enorme schuldenverplichtingen niet meer 
na te kunnen komen. Gedurende een goed 
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deel van de jaren tachtig zou deze schul
dencrisis de financiële wereld in zijn greep 
houden. Het Latijnsamerikaanse schulden
probleem werd veroorzaakt door een sa
menspel van factoren, deels van interne en 
deels van externe aard. Zo kan gewezen 
worden op de overvloed van petrodollars in 
het mondiale financiële systeem van de 
jaren zeventig. Die geldstromen werden al 
te gemakkelijk omgezet in leningen aan de 
Latijnsamerikaanse landen. Daarbij kwam 
dat aan het eind van de jaren zeventig de 
internationale rentevoet sterk steeg, als ge
volg van het inflatiebestrijdingsbeleid en de 
krap-geldpolitiek van de regeringen van het 
Noorden. Latijns Amerika kwam zo te zitten 
met grote en dure leningen. Tegelijkertijd 
daalden de prijzen van hun export-artikelen 
(voornamelijk landbouwprodukten en mi
neralen), waardoor het nog moeilijker werd 
om aan de toegenomen verplichtingen te 
voldoen. 

Het failliet van de Latijnsamerikaanse 
economieën aan het begin van de jaren 
tachtig had daarnaast ook interne oorza
ken, te weten: een slecht economisch ont
wikkelingsbeleid, een bureaucratische 
wildgroei en een cliëntelistisch politiek sys
teem. Het importsubstitutiebeleid uit de 
jaren vijftig was verworden tot een protec
tionisme dat stilstand, verstarring en verlies 
aan concurrerend vermogen opleverde. 
Door hoge tariefmuren en overmatige re
gelgeving werden buiten- en binnenlandse 
mededingers geweerd en beschermde de 
politieke elite de gevestigde belangen van 
de economische elite. Zo ontstond een ren
tenierende ondernemersklasse die inno
veerde noch investeerde. De economische 
motor stagneerde. 

Even zo dramatisch was de scheefgroei 
in de overheidssector, de staatsbedrijven 
en de overheidsdiensten. Opgezet vanuit 
een perspectief van ontwikkelingsstimule
ring en verzorging, waren deze bedrijven en 
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diensten in handen gekomen van politieke 
elites en hun clientèle, waren ze verworden 
tot de inzet van partijpolitieke strijd. Een ver
kiezingsoverwinning betekende dan dat de 
buit kon worden binnengehaald in de vorm 
van partijpolitieke benoemingen op posten 
van alle niveaus, smeergelden, 'procenten' 
en allerlei andere voordelen voor partijpoli
tieke cliëntèle. 

De staatsbedrijven werden zo steeds in
efficiënter en verliesgevender, de wildgroei 
in het bureaucratische apparaat was niet 
meer te stoppen. Van de sociale over
heidsprogramma's kwam steeds minder te
recht bij de arme doelgroepen. Wèl kregen 
die doelgroepen de rekening gepresen
teerd voor deze 'diensten', in de vorm van 
een wurgende inflatie. Eén en ander werd 
immers gefinancierd door het overheidste
kort te laten groeien; door - inderdaad - het 
schuldenprobleem uit de hand te laten 
lopen. 

Nu, tien jaar na het uitbreken van de 
schuldencrisis, kunnen we zeggen dat die 
crisis bezworen is. Dat wil zeggen, dat de 
springstof onder het mondiale financiële 
systeem verwijderd is. Onder aanvoering 
van de Wereldbank en het Internationale 
Monetaire Fonds (IMF) zijn regelingen ge
troffen met alle belangrijke schuldenlanden, 
waarin de bestaande schulden geherstruc
tureerd werden en nieuwe kredieten be
schikbaar werden gesteld. Deze regelingen 
zijn doorgaans onderdeel van een breder 
akkoord, betreffende een pakket van maat
regelen van financiële en economische 
aard, tezamen aangeduid als een structu
reel aanpassingsprogramma. 

'Structurele aanpassing' is te zien als het 
antwoord op de gesignaleerde scheefge
groeide verhoudingen in de Latijnsameri
kaanse economieën. Landen en hun over
heden moeten hun bestedingspatroon in 
overeenstemming brengen met hun eco
nomische basis. Ze moeten hun produktie
structuur moderniseren en herinrichten 
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naar het exploiteren van hun mogelijkheden 
en comparatieve voordelen in wereld-eco
nomisch verband. Het aanpassingsinstru
mentarium is dáárop gericht: het beperken 
van het financieringstekort en het beteuge
len van de inflatie; de afbouw van tariefmu
ren en importbeperkingen; deregulering; 
het reorganiseren, reduceren en moderni
seren van het overheidsapparaat; het - ge
deeltelijk - privatiseren van overheidsdien
sten en staatsbedrijven; het stabiliseren 
van de economische randvoorwaarden en 
het scheppen van een goed investerings
klimaat; en het opzetten van een effectief 
belastingssysteem . 

Het model van structurele aanpassing is 
inmiddels in de meeste landen van het con
tinent toegepast. En, naar het zich laat aan
zien, met enig succes. Chili, Bolivia, Mexico 
en Venezuela - de voorlopers - registreer
den in 1991 groeicijfers in het bruto natio
naal produkt van 4% of meer. Voor het eerst 
sinds jaren ontvingen zij weer substantiële 
sommen 'buitenlands' kapitaal (deels 
vluchtkapitaal). Dit, in tegenstelling tot lan
den als Peru, Brazilië en Argentinië -de ach
terblijvers in dit opzicht - die in 1991 we
derom negatieve cijfers registreerden voor 
zowel de economische groei als op de ka
pitaalbalans. Maar ook deze achterblijvers, 
inclusief Colombia en Ecuador, zijn in het 
afgelopen jaar overgegaan tot een omvat
tende toepassing van het aanpassingsin
strumentarium. 

Structurele aanpassing is een pijnlijk, in
grijpend proces van omschakeling, her
structurering en heroriëntatie. Pijnlijk, maar 
noodzakelijk om de scheefgegroeide ver
houdingen weer recht te krijgen. Noodza
kelijk dus ook om de interne oorzaken die 
mede ten grondslag hebben gelegen aan 
het schuldenprobleem, uit de weg te rui
men. De meeste landen in Latijns Amerika 
zijn inmiddels de aanpassingstunnel inge
gaan, en sommige staan op het punterweer 
uit te komen. Hun beleid beantwoordt aan 
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de inzichten en eisen van de internationale 
financiële instellingen; ze zijn aangepast. 

Ons deel van de rekening 
Wat uitvoeriger is hier gepoogd de stelling 
te onderbouwen, dat er met de schulden
problematiek iets meer aan de hand is dan 
een Westerse bancaire samenzwering en 
winstbejag. Die vooronderstelling is daar
om fataal, omdat ze een excuus geeft om 
de noodzakelijke interne hervormingen uit 
te stellen. Maar helaas kan de nadruk op de 
noodzaak van interne hervormingen ook 
een excuus zijn voor de rijke wereld om haar 
deel van de rekening niet te hoeven beta
len, in de vorm van solidariteit en hervor
mingen van het internationale economische 
systeem. 

Het is na de gigantische aanpassings
programma's van zoveel Latijnsameri
kaanse landen volstrekt onverteerbaar dat 
het Noorden - de Verenigde Staten, de Eu
ropese Gemeenschap en Japan, de landen 
die het voor het zeggen hebben in de inter
nationale instellingen - zelf wel meent te 
mogen doen wat ze de ontwikkelingslanden 
verbieden, namelijk de toegang tot hun in
terne markten beperken (waarbij we in af
wijking van de algemene kritiek op de Ver
enigde Staten eens een keer met respect 
de openstelling van de grenzen voor de pro
dukten uit Mexico mogen noemen en de 
verderreikende plannen in die richting). Te
recht spreekt de president van de Intera
merikaanse Ontwikkelingsbank in een re
cente toespraak dan ook zijn scherpe 
afkeuring uit over het gebrek aan respons 
van de grote economische mogendheden 
op de liberalisering van de Latijnsameri
kaanse economieën. In het jaarrapport van 
de Wereldbank wordt becijferd dat vrijma
king van de wereldhandel de ontwikke
lingslanden ineens per jaar 107 miljard gul
den aan extra inkomsten zou opleveren. 

Hiermee zijn we terug op het niveau van 
wat ik eerder noemde de externe oorzaken 

466 

van het schuldenprobleem, de moeilijke 
randvoorwaarden waaronder de landen 
van de Derde Wereld tot economische groei 
en ontwikkeling trachten te komen. Dan 
gaat het over de General Argreement Ta
riffs and Trade (GATT), over handel, grond
stoffen en tariefmuren; maar ook over die 
andere actuele, mondiale vraagstukken: 
vrede, mensenrechten, ontwapening, mi
lieu, United Nations Conference on Envi- ~ 

ronment and Development (UNCED), tech
nologie en licenties, het schuldenprobleem 
en de omkering van de geldstromen. Om 
met de encycliek Centesimus Annus te 
spreken: 'Men moet de barrières en de mo
nopolies afbreken - dat wil zeggen de 'zon
dige structuren' waar Sollicitudo Rei Socia-
lis over spreekt - die vele landen aan de rand 
van de ontwikkeling laten staan, en aan 
allen, individuen en naties, de basiscondi
ties verzekeren die hen toestaan deel te 
nemen aan de ontwikkeling. Dit doel vraagt 
programmatische en verantwoorde inspan
ningen van de kant van heel de internatio
nale gemeenschap. Het is nodig dat de ster
kere naties de zwakkere de gelegenheid 
bieden voor integratie in het internationale 
leven' (bladzijde 35). De agenda voor de in
ternationale christelijke politiek is hiermee 
in wezen ingevuld. 

In het voorgaande is eerst gesproken 
over de interne oorzaken van de schulden
problematiek en over de structurele aan
passing die in de landen van de Derde We
reld nodig is om die interne oorzaken weg 
te nemen. Daarna zijn de externe oorzaken 
van het schuldenprobleem - en van de an
dere globale problemen van onze tijd - aan 
de orde geweest en de mondiale structu
rele aanpassing die nodig is om die externe 
oorzaken weg te nemen. Vanuit een chris
telijk politiek perspectief is daarmee de 
grondtoon aangegeven voor het beleid en 
de posities en voorstellen van Nederland in 
internationaal verband en in de internatio
nale instellingen. 
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De schuldencrisis, de springstoflading 
onder het mondiale financiële systeem, 
mag dan gedemonteerd zijn, het schulden
probleem is voor de Derde Wereldlanden 
daarentegen nog levensgroot aanwezig. 
Structurele aanpassing is noodzakelijk, 
maar het mag niet zo zijn dat de armen de 

De schuldencrisis mag 
dan gedemonteerd zijn, 
het schuldenprobleem is 
voor de Derde Wereld
landen daarentegen nog 
levensgroot aanwezig 

rekening moeten betalen en nog verder in 
de ellende worden gedrukt. Daarom is het 
goed dat er, óókdoor de Wereldbank en het 
IMF, maatregelen worden genomen om het 
aanpassingsbeleid een menselijker gezicht 
te geven, om de effecten voor de armsten 
te verlichten, via doelgerichte armoedebe
strijdingsprogramma's en subsidies. Daar
naast moet het beleid erop gericht zijn om 
landen die het moeizame en pijnlijke aan
passingsproces doormaken, op een ruim
hartigere wijze bij te staan, met schulden
verlichting, kwijtschelding en nieuwe 
kredieten. 

De schulden moeten derhalve niet geï
soleerd worden bezien. Aandacht is ook 
vereist voor: 

- een creatieve benadering van die schul
denproblematiek, in de vorm van kwijt
schelding - daar waar er geen andere op
lossingen zijn - , in de vorm van verlich
ting of schuldvernieuwing, maar ook 
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soms en heel nadrukkelijk in de omvor
ming ervan in milieuprogramma's en so
ciale vernieuwingsprogramma's; 

- voortgezette en wellicht uitgebreide hulp
verlening, als directe leniging van nood, 
maar ook als stijgbeugel voor de ver
snelling van hoopvolle ontwikkelingen; 

- een verreikende hervorming van onze in
ternationale economische betrekkingen 
tot echte gelijkwaardigheid: handel ook 
daarbinnen als mogelijkheid voor de ver
werving van een duidelijk eigen plaats 
voor Latijns Amerika in de wereldecono
mie. 

Het Nederlandse beleid 
Voor de politiek betekent dit minstens een 
voortgezet engagement met Latijns Ame
rika. Tegen de vergeetachtigheid in, tegen 
de geopolitieke overweging in als zou het 
toch maar de achtertuin van iemand anders 
betreffen. Maar ook tegen het nieuwe ver
wijt in van versplintering en versnippering. 
Hulp aan regeringen met een goed sociaal
economisch beleid hoeft niet gepaard te 
gaan met intensieve bemoeienis terzake 
van de uitvoering van hulpprogramma's. 
Hulp aan regeringen die worstelen voor be
houd van democratie en verdediging van 
mensenrechten kan internationaal ge
coördineerd worden, al was het alleen maar 
omdat die steun in de rug slechts effectief 
is als die breed gedragen wordt door een 
veelheid van landen. Hulp aan mensen en 
groepen die op grond van eigen verant
woordelijkheid en solidariteit opkomen voor 
hun rechten en werken aan hun eigen so
ciale en economische ontwikkeling. Deze 
hulp moet kunnen terugvallen op de korte 
lijnen van medefinancieringsorganisaties. 

Op deze manier kan in verregaande mate 
tegemoet worden gekomen aan het verwijt 
van versnippering. Het gaat niet zozeer om 
het aantal landen, waarmee een Neder-
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landse hulprelatie bestaat, als wel om de 
mate van uitvoeringsverantwoordelijkheid 
voor de ontwikkelingsprogramma's. Zeker: 
echte uitvoeringsverantwoordelijkheid kan 
de Nederlandse overheid slechts voor een 
beperkt aantal landen dragen, zoals een in
vestment banker slechts een beperkt aan
tal grotere industriële participaties zal kun
nen overzien. Maar als de Nederlandse 
overheid van andere wel toegeruste uit
voerings- en begeleidingsstructuren ge
bruik kan maken, dan verandert dat beeld, 
zoals een hypotheekbank door middel van 
een goed systeem van taxateurs en duide
lijke criteria aan honderdduizenden een 
krediet kan verstrekken. 

In het geval van Latijns Amerika gaat het 
dan om regeringen, die bewezen hebben 
een goed structureel beleid te kunnen voe
ren; het gaat om inschakeling van multi-Ia
terale organisaties bij de hulpverlening aan 
regeringen op weg naar een gezond beleid, 
en het gaat om medefinancieringsorgani
saties ten gunste van efficiënte groeperin
gen en lagere bestuurslagen. 

Het vertrouwen in de medefinancierings
organisaties heeft in dit geval ook een keer
zijde. De Nederlandse politiek mag van die 
medefinancieringsorganisaties, zeker als 
zij worden ingeschakeld bij de realisering 
van dit soort overheidsbeleid, een open en 
pluriforme instelling verwachten ten aan
zien van de mogelijkheden tot ontwikkeling 
in landen en situaties, die tot voor kort af
gesloten waren. Medefinancieringsorgani
saties hebben dikwijls een wantrouwen te
genover regeringen van ontwikkelings
landen en daar zijn goede gronden voor. 

Maar met een blijvend wantrouwen, zeker 
in situaties van beginnende democratie, 
worden kansen gemist en wordt niet geheel 
recht gedaan aan het mandaat dat medefi
nancieringsorganisaties hebben. Meerdere 
malen is een pleidooi gevoerd voor een 
nieuwe vorm van samenwerking in het soort 
opbouwsituaties als we nu meemaken in die 
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landen in Midden Amerika, waar de formele 
democratie en het formele vredesakkoord 
moeten worden omgezet in substantie. Die 
nieuwe vorm zou inhouden een vierhoeks
relatie tussen een betrokken volksorgani
satie in het land, haar eigen regering, de 
Nederlandse medefinancieringsorganisa
ties en de Nederlandse regering. Er zijn nis
sen in de nog niet ingevulde democratische 
ruimte of in het vredesproces, die op die ma
nier uitnemend kunnen worden benut. 
Daardoor worden programma's mogelijk, 
die economisch, politiek en sociaal echt re
levant zijn, maar nog niet te realiseren zijn 
in een directe relatie van regering tot rege
ring. 

De belemmering tegen deze formule 
werd niet zelden gevormd door de grotere 
sympathie van de medefinancieringsorga
nisatie voor het compromisloze verzet dan 
voor de soms schipperende overheid. Maar 
als de Latijnsamerikaanse basisorganisa
ties zelf wel met die overheid, ook al zitten 
daar soms voormalige tegenstanders in, 
willen samenwerken, dan ligt daar de prio
riteit en de opdracht: in Chili en in EI Sal
vador, in Nicaragua en Honduras (en ook 
in dat andere Spaanse erfstuk: de Filippij
nen). Zo'n benadering vraagt van de me
definancierings organisaties grote politieke 
rijpheid en een duidelijk mandaatsbesef. 
Op die manier zou ook het vijf jaar geleden 
door minister Bukman gestarte nieuwe La
tijns Amerika beleid een perspectiefvolle 
impuls kunnen krijgen, nu regeringen en 
volkeren van dat continent zelf zo dikwijls 
voldoen aan de criteria, die wij hun hebben 
voorgehouden voor het verkrijgen van hulp. 

Het betekent ook dat energie besteed 
moet worden, creativiteit moet worden op
gebracht en een duidelijke lange termijnvi
sie moet overheersen in de GATT-onder
handelingen en in de concessies die 
terzake aan de economieën van Latijns 
Amerika moeten worden gedaan. Ik zal 
nooit de ontmoeting met minister Ortiz van 
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Planning van Costa Rica vergeten die aan 
het einde van een moeilijk proces van struc
turele aanpassingen stond, zware bezuini
gingen had doorgevoerd, de overheid had 
afgeslankt en krachtige sectoren van de 
economie had ontwikkeld. Alles volgens het 
boekje. En toen de Costaricaanse produk
tie internationaal echt concurrerend werd 
moet hij vaststellen dat de grenzen van de 
afzetlanden gesloten werden. 

Draagvlak 
Voor zo'n beleid is een draagvlak nodig. Ik 
zou hier ook weer willen zeggen: een drie
voudig draagvlak; 

- de verbondenheid van kerkelijke ge
meenschappen hier met die van ginds 
moet gekoesterd worden en overgedra
gen worden aan een volgende, post-mis
sionaire generatie. Daarom vooral past 
de Nederlandse bisschoppen erkentelijk
heid voor hun brief, ook voor hun eigen 
inzet; 

- een democratisch draagvlak is nodig 
samen met andere groeperingen in onze 
samenleving, opdat de politiek de pols
stok krijgt aangereikt en die ook wil 
nemen voor de bilaterale inzet van Ne
derland met dit continent; 

Het CDA heeft in de afgelopen jaren steeds 
een pleidooi gehouden om Latijns Amerika 
in ons ontwikkelingsprogramma niet te ver
geten. Dat beleid is tegen de verdrukking 
in, soms zelf tegen dissonante stemmen uit 
eigen gelederen in, succesvol geweest. 
Niet omdat het een eigen beleid was - het 
eeuwige misverstand - maar omdat en in 
zoverre het beleid van onze partners goed 
was. In Chili, in Bolivia, op een aantal plaat
sen in Midden Amerika, bij sommige rege
ringen en bij vele sociale organisaties. Op 
26 september jongstleden nog werd dit en
gagementin een conferentie van de met het 
CDA verbonden Eduardo Freistichting on
derstreept. Het gaat ons niet om Latijns 
Amerika op de wereldkaart te houden 
omdat daar christenen wonen, of zelfs 
christen-democraten, maar omdat daar 
mensen wonen. Mensen bovendien, die 
hun terugslag en hun vernedering, hun 
hoop en hun kansen verbonden wisten en 
weten met het oude continent. Dat is onze 
verantwoordelijkheid voor het verleden en 
voor de toekomst. 

Alleen op die wijze kan de trits van het 
begin: de honger, de afhankelijkheid, het 
geweld geschrapt worden en vervangen 
door een Latijns Amerika dat gekenmerkt 
wordt door liberación, bienestar en digni
tad. 

- een samenspraak binnen Europa is nodig J.J.A.M.v.G. 
voor een nieuwe vormgeving van de re-
latie met dit continent, in de wezenlijk ver-
anderde wereldverhouding na de Ber-
lijnse Muur. De opbouw van een nieuwe 
relatie, cultureel, economisch, religieus, 
vijfhonderd jaar later. 
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