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Milieu, 
economische groei, 
ontwikkelingssamenwerking 

Oe milieugebruiksruimte zal als nieuwe 
schaarstefactor sterk bepalend zijn voor 
de wereldinkomensverdeling. Een politiek 
aanvaardbare mondiale inkomensverde
ling zal zich ook moeten uitstrekken over 
de verdeling van de mondiale milieuge
bruiksruimte. Oe wereldsamenleving, en 
niet in het minst het Noorden, zal in vijf
tig jaar drastisch veranderen. 

Het artikel van dr. A.J. Vermaat in Chris
ten Democratische Verkenningen 1/92 
onder de titel 'De geur van groei' beoogt 
een radicale herbezinning over economi
sche groei in het licht van de eisen van 
een duurzaam en gezond milieu. Het 
artikel is geschreven vanuit het Neder
landse perspectief en wil op de eerste 
plaats de Nederlandse politieke agenda 
beïnvloeden. De vraag wat een en ander 
betekent voor het Zuiden van de wereld, 
komt slechts zeer summier aan de orde. 
Aan het slot van zijn artikel pleit de heer 
Vermaat voor een minimum welvaartsga
rantie van de rijke aan de arme landen 
gekoppeld aan een tweetal 'absolute 
voorwaarden, namelijk: (1) het daadwer
kelijk voeren van een milieubeleid in 
arme landen, en (2) het stoppen van de 
bevolkingsgroei' . 

De nadruk valt aldus nogal sterk op rol 
van rijke landen, die door het aanbieden 
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van een 'welvaartsgarantie' de noodza
kelijke voorwaarden voor een mondiaal 
milieubeleid moeten afdwingen. Vermaat 
spreekt zeer kritisch over de bevolkings
groei in het Zuiden en vindt dat het Zui
den geen recht heeft op een welvaarts
garantie, tenzij het 'bereid en in staat' is 
de bevolkingsgroei effectief in te dam
men. Hij lijkt daarbij voorbij te gaan aan 
het onomstotelijke feit, dat ieder nieuwe 
geboorte in het Noorden - gegeven de 
huidige bestedingspatronen - het milieu 
veel zwaarder belast dan in het Zuiden. 

Het is van belang de wereld niet alleen 
vanuit het Noorden te bekijken, maar 
goed kennis te nemen van de gezichts
punten van het Zuiden, zoals onder an
dere naar voren gebracht in het South 
Commission rapport. 1 In het navolgende 
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voor Ontwikkelingssamenwerking aan de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam. 

1 The challenge to the South. The Report of the South 
CommissIon. Oxford Unlversity Press. 1990. Dit 
rapport heeft ten onrechte weinig aandacht gekregen 
in de internationale discussie. Het is opgesteld door 
een commissie. welke in 1987 onder voorzitterschap 
van Julius Nyerere in het leven werd geroepen. De 
leden van de Commissie komen allen uit het ZUiden. 
Het rapport valt op door zijn gematigde en construc
tieve toon en diepgaande behandeling van de ver
schillende opties waarvoor de landen van het Zuiden 
Zich geplaatst zien. 
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bespreek ik om te beginnen de proble
matiek van milieu en economische ont
wikkeling in het Zuiden, met name waar 
die verschilt van onze problematiek, en 
wat vanuit de landen zelf daaraan ge
daan kan worden. Op de tweede plaats 
wil ik aandacht geven aan de internatio
nale aspecten van de milieuproblematiek. 
Tenslotte kom ik dan uit bij de ontwikke
lingssamenwerking. Deze volgorde doet 
meer recht aan de gewenste wederkerig
heid en gelijkwaardigheid tussen Zuid en 
Noord. Een beter beheer van onze pla
neet is niet mogelijk als deze wederkerig
heid en gelijkwaardigheid ontbreekt. 

Milieu en ontwikkeling 
Men kan zich afvragen, of de verdeling 
van de wereld in het Noorden en het 
Zuiden helemaal recht doet aan de com
plexiteit van de internationale ontwikke
lings- en milieu problematiek. De met 
deze verdeling samenhangende polarisa
tie van standpunten tussen Noord en 
Zuid en de beschuldigingen over en weer 
('ecokolonialisme', 'eco-terrorisme', 'eco
chantage') scheppen geen klimaat voor 
zorgvuldige en objectieve analyse. Niet
temin en afgezien van politieke confron
taties is de aard van de milieuproblema
tiek sterk afhankelijk van het niveau van 
economische ontwikkeling: er is een 
milieuproblematiek van de overvloed, en 
er is een andere milieuproblematiek van 
de armoede. De meeste landen van het 
Zuiden hebben met beide problemen 
tegelijk te maken. 

Het South Commission Report noemt 
een aantal van de ecologische bedreigin
gen voor het Zuiden op: voortdurende 
degradatie van de landbouwgrond; ver
woestijning; ontbossing; daling van 
grondwaterspiegel; daling van de vis
stand; grootschalige vervuiling en ont
wrichting van het stedelijke leefklimaat. 
De South Commission aarzelt niet om 
als een van de factoren snelle bevol
kingsgroei aan te wijzen. Daarnaast 
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wordt nadruk gelegd op de rol diè land
eigendomsverhoudingen spelen bij de 
veroorzaking van milieuontwrichting voor
al op het platteland, waar boeren door 
armoede en gebrek aan vruchtbare 
grond vaak gedwongen worden tot roof
bouw De grote ruimtelijke inkomenson
gelijkheid die het gevolg is van scheve 
patronen van economische groei en 
industrialisatie, geïmiteerd uit de landen 
van het Noorden, veroorzaakt chaotische 
ontwikkeling van de door migranten over
spoelde stedelijke gebieden. Naast de 
ontwrichting van het leefklimaat welke 
door armoede en gebrek wordt veroor
zaakt, is in deze steden ook sprake van 
de typische milieu-vervuiling, welke door 
ongeremde industrialisatie wordt veroor
zaakt. 

De South Commission komt in haar 
aanbevelingen tot twee hoofdpunten: (a) 
integratie van krachtige milieubescher
ming in het ontwikkelingsbeleid; (b) een 
politiek gericht op afremming van de 
bevolkingsgroei. Deze punten lijken op 
de twee absolute voorwaarden, welke 
Vermaat wil verbinden aan een minimale 
welvaartsgarantie vanuit het Noorden, 
zoals boven aangegeven. Het essentiële 
verschil schuilt in de mate waarin sturing 
van binnen uit dan wel manipulatie van 
buitenaf wordt benadrukt c.q. mogelijk 
wordt geacht. 

De South Commission realiseert zich, 
dat' ... the South has no a/ternative but 
to pursue a path of rapid economie 
grawth, and hence to industrialize: it 
must therefore take action to contra/ the 
enviranmenta/ hazards that accompany 
such grawth' (pagina 138). Waarom toch 
economische groei? Het antwoord schuilt 
in wezen in een paar onomstotelijke ver
banden, welke de interne maatschap
pelijke dynamiek van ontwikkelingslan
den bepalen en die in het artikel van 
Vermaat worden verwaarloosd. Het eer
ste betreft het traaggewicht van de be
volkingsgroei: het is nu eenmaal onmo-
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gelijk om de bevolkingsgroei van de een 
op de andere dag te 'stoppen'. In het 
Wereldbevolkingsrapport 1990 worden 
voor de wereld als geheel een drietal 
varianten gegeven betreffende de groei 
van de wereldbevolking tot het jaar 
2025.2 De lage prognose komt uit op een 
wereldbevolking van 7,6 miljard in 2025, 
de midden variant op 8,5 miljard in 2025, 
en de hoge prognose op 9,4 miljard. Er 
zit een enorme ruimte tussen de lage en 
hoge variant, en dit is in wezen de ruimte 
voor het voeren van bevolkingspolitiek. 
De meest cruciale variabele daarbij is het 
vruchtbaarheidscijfer in ontwikkelings
landen, dat wil zeggen het gemiddelde 
aantal kinderen, dat een vrouw voort
brengt gedurende haar vruchtbare perio
de. Om de lage prognose te bereiken 
dient dit cijfer dat in de periode 1980-85 
in ontwikkelingslanden 4,2 bedroeg, te 
worden teruggebracht tot 2,7 in 2000-
2025 en 1,9 in 2020-2025. Een dergelijke 
drastische daling van het vruchtbaar
heidscijfer eist een radicale verbetering 
van de kwaliteit van het leven en van de 
economische en maatschappelijke ruimte 
voor het maken van eigen keuzen, vooral 
voor vrouwen. 3 Een dergelijke verbete
ring kan niet tot stand komen zonder 
voortgaande economische groei, al was 
het alleen maar omdat - mede vanwege 
de leeftijdsopbouw - de bevolking voorlo
pig nog sterk blijft groeien. Op het ogen
blik zijn degenen die over 15 jaar deel uit 
zullen maken van de arbeidsbevolking in 
het Zuiden reeds geboren. Hoezeer de 
geboortecijfers ook dalen, op afzienbare 
termijn groeit de vraag naar voedsel, 
huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, 
en werkgelegenheid. De combinatie van 
een, weliswaar dalende maar voorlopig 
voortgaande, bevolkingsgroei en de zeer 
grote kloof welke er nog bestaat tussen 
de gemiddelde welzijnsniveau's in Zuid 
en Noord maakt dat de South Commissi
on geen twijfel over laat bestaan over 
haar standpunt in deze: ' The South 
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needs strong economie growth, including 
advances in both agriculture and indus
try, to pro vide a decent livelihood for al! 
those entering the labour market. This 
process of growth wil! entail a significant 
increase in the use of natural resources, 
to which the international community wil! 
have to adjust if the South is to attain its 
development goals without harming glo
bal ecological stability' (pagina 272). De 
South Commission verwerpt daarbij ech
ter de blinde navolging van de ontwikke
lingspatronen en de levensstijl van het 
Noorden. De kwaliteit van de economi
sche groei in het Zuiden zal omgebogen 
moeten worden ten gunste van de arm
ste en meest kwetsbare groepen juist ter 
ondersteuning van de noodzakelijke 
bevolkingspolitiek. Dat een dergelijke 
succesvolle combinatie van het verschaf
fen van bestaanszekerheid en basisbe
hoeften- bevrediging enerzijds, en effec
tieve bevolkingspolitiek anderzijds moge
lijk is blijkt uit de voorbeelden van Sri 
Lanka, Kerala, Cuba, China, Korea en 
Taiwan. 

Het South Commission Report bepleit 
tevens een krachtige milieupolitiek als 
integraal onderdeel van economische 
ontwikkeling. Er is sprake van een cruci
aal verschil wat betreft de relatie tussen 
'milieu' en 'economische ontwikkeling' in 
het Noorden en die in het Zuiden. Over
exploitatie en roofbouw op natuurlijk 
kapitaal kan voortkomen zowel uit onder
ontwikkeling en armoede als uit over
ontwikkeling en spilzucht. Daarom kan 
armoedebestrijding samengaan met 
verbetering van de kwaliteit van het mi
lieu. Het werkelijke probleem ligt in de 
vraag, hoe aan de hogere kwaliteitseisen 
van duurzame ontwikkeling kan worden 

2 Wereldbevolkingsrapport, t 990, Stichting Wereld en 
Bevolking, Laren 1990. 

3 De Wereldbank stelt In het World Development Re
port 1992: 'Verbetering van onderwiismogellikheden 
voor meisjes is mogelijk het allerbelangrijkste milieu
beleid op de lange termijn'. 
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Oe South Commission vindt dat de groei van de wereldbevolking in het Zuiden afgeremd moet worden. 

voldaan in de samenlevingen van het 
Zuiden die met schaarste te kampen 
hebben. Vier punten zijn daarbij van 
belang: 
1. Soms vertalen de kwaliteitseisen 

zich simpelweg in hogere investe
ringskosten. Zo kan de toepassing 
van zonne-energie in vele tropische 
landen eenmalige extra investerings
kosten met zich meebrengen, welke 
de financiële draagkracht van het 
land te boven gaan, ook al zijn op 
den duur de lopende uitgaven een 
fractie van de kosten van fossiele 
brandstof. 

2. Technische en wetenschappelijke 
kennis kan ter plaatse ontbreken om 
de juiste beslissingen te kunnen 
nemen, ook al zijn de beslissingen 
in beginsel mogelijk en zouden ze 
kunnen resulteren in een betere be
scherming van zowel menselijk als 
dierlijk en plantaardig leven. Het is 
niet voor niets dat het South Com
mission Report de cruciale rol van 
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wetenschap en technologie bena
drukt, en wijst op de noodzaak van 
samenwerking tussen de landen van 
het Zuiden teneinde toegang te 
krijgen tot en deel te hebben aan de 
groei van wetenschappelijke kennis 
in de wereld. 

3. Vaak legt de kwaliteitseis een be
slag op zeer schaars leidinggevend 
overheidspersoneel, wanneer duur
zame ontwikkeling complexe maat
schappelijke verandering vereist. 

4. Tenslotte impliceert duurzame ont
wikkeling zeer nadrukkelijk de parti
cipatie van de bevolking. De sleutel 
voor duurzame ontwikkeling ligt in 
een zodanig ingerichte betere be
scherming van menselijk leven, dat 
tegelijkertijd de betrokken mensen 
de actieve verantwoordelijkheid op 
zich willen en kunnen nemen voor 
bescherming van het overige leven 
en de levensvoorwaarden van het 
systeem. Het meest helder is dit 
naar voren gebracht in het docu-
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ment, dat door een der belangrijkste 
Indiase milieu-non-gouvernementele 
organisaties (NGO), het invloedrijke 
Centre tor Science and Environment 
(CSE) te New Delhi, is geschreven 
om te worden ingebracht op de 
UNCED conferentie. 4 

In dit stuk wordt gepleit voor wat ge
noemd wordt 'the community's right to 
manage its immediate environment 
through open and democratie ins titu ti
ons'. Vooral waar het een ecologisch 
verantwoord beheer en gebruik van land, 
water en vegetatie (bossen) betreft zullen 
lokale p!attelandsgemeenschappen in het 
Zuiden een veel centralere rol moeten 
spelen, waarbij een open en democrati
sche besluitvorming met een billijke ver
deling van kosten en baten van doorslag
gevend belang is. De daarvoor noodza
kelijke decentralisatie van bevoegdheden 
en toekenning van onvervreemdbare 
rechten aan de plaatselijke bevolking op 
de aanwezige natuurlijke hulpbronnen 
impliceert in veel landen van het Zuiden 
aanzienlijke veranderingen in de inrich
ting van de samenleving. Het CSE be
pleit zonder uitstel experimenten op mas
sale schaal met dit eco-subsidiariteitsbe
ginsel waarbij gebruik moet worden ge
maakt van lokale tradities en bestaande 
beheersvormen. Ook in stedelijke woon
gebieden kunnen en moeten lokale mi
lieuvraagstukken op deze wijze aange
pakt worden. 

Internationale aspecten 
'Een minimale welvaartsgarantie voor de 
arme landen'. Aldus omschrijft Vermaat 
de belangrijkste internationale voorwaar
de voor een effectieve mondiale milieu
politiek. Een welvaartstransfer, het liefst 
te bereiken door middel van internationa
le handel staat hem daarbij voor ogen. 
Dat lijkt in te houden, dat er toch sprake 
is van mondiale welvaartsgroei. In deze 
paragraaf wil ik aan de hand van een 
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recente studie van de Raad voor het 
Milieu- en Natuuronderzoek nagaan 
welke grenzen de mondiale milieu-ge
bruiksruimte daarbij stelt. 5 Deze studie 
richt zich op de mondiale milieugebruiks
ruimte, gemeten op basis van een ze
vental componenten. Nagegaan wordt 
hoe bij ongewijzigd economisch beleid 
en de verwachte bevolkingsgroei het 

De wereldsamenleving en 
niet in het minst het 
Noorden moet in de 
komende vijftig jaar 
onherkenbaar veranderen 

beslag op de mondiale milieugebruiks
ruimte zich qua orde van grootte vermoe
delijk zal ontwikkelen tot het jaar 2040. 
Deze milieudruk wordt vervolgens verge
leken met een geschat duurzaam niveau 
van gebruik waarbij een zogenaamde 
'prudente positie' is ingenomen.6 Op 
grond van deze vergelijking wordt vast
gesteld hoe groot de procentuele reduc-

4 Centre for Science and Environment. The CSE State
ment on Global Environmental oemocracy. New 
Delhi 1992. 

5 Dr. RAP.M. Weterings en prof. dr. J.B Opschoor. 
Oe milieugebruiksruimte als uitdaging voor technolo
gie-ontwikkeling. Raad voor het Milieu- en Natuuron
derzoek, Rijswijk 1992 

6 Bij een 'prudente positie' wordt het draagvermogen 
van natuur en milieu relatief voorzichtig ingeschat op 
basis van wat heden ten dage bekend is over milieu
effecten en economisch-technische processen. Het 
gebruikte rapport van de RMNO erkent, dat er nog 
geen sprake is van wetenschappelijke consensus, 
maar spreekt wel van robuuste indicaties ten aanzien 
van de orde van grootte, en wel in de zin dat is aan
gesloten bij de meest recente inzichten van gezag
hebbende nationale en internationale gremia. 
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tie is in deze milieudruk welke noodzake
lijk is om in 2040 tot een duurzaam ge
bruik van deze ruimte te geraken. Met 
andere woorden: hoe sterk moeten wij 
met ons allen de milieubelasting die op 
grond van de huidige trends in 2040 
wordt voorspeld, inkrimpen. Deze inkrim
ping kan plaats vinden door lagere wel
vaartsgroei of door een lagere milieudruk 
per eenheid welvaart. 

Welnu, deze noodzakelijke reducties 
zijn mondiaal gezien de volgende: voor 
verbruik van aardolie 85%; voor mondi
aal verbruik van aardgas 70%; voor 
steenkool 20%; voor koper 80%; voor 
biomassa 60%; voor mondiale emissie 
van CO2 80% en voor mondiale depositie 
van verzurende stoffen 85%. Men moet 
concluderen, dat het anno 2040 op basis 
van huidige trends te verwachten niveau 
van milieubelasting over de hele linie 
drastisch omlaag moet. Hieruit kan te
vens worden opgemaakt, dat de milieu
gebruiksruimte als een nieuwe schaar
ste-factor sterk mede-bepalend en mis
schien zelfs dominant zal zijn in de we
reldinkomensverdeling. Een politiek aan
vaardbare mondiale inkomensverdeling 
over een halve eeuw zal daarom ver
gaande consequenties impliceren voor 
de verdeling van de mondiale milieuge
bruiksruimte. 

Stel, dat in 2040 een even groot be
slag op de milieugebruiksruimte wordt 
gegund aan ieder mens ongeacht of hij 

of zij in het Noorden of het Zuiden woon
achtig is, hoe moeten dan de bovenge
noemde noodzakelijke mondiale reduc
ties in milieudruk worden verdeeld over 
Noord en Zuid? Met andere woorden: 
wat is de vereiste teruggang in verwach
te milieubelasting door het Noorden als 
de duurzame milieugebruiksruimte in 
2040 ook nog gelijkelijk verdeeld zou 
worden over alle mensen? Voor aardolie 
eigent het Noorden zich thans 80% van 
het wereldverbruik toe, maar zou in 2040 
terug moeten naar 2% van het totale te 
verwachten wereldverbruik. Voor aardgas 
verbruikt het Noorden thans eveneens 
80% en moet terug naar 5%. Voor steen
kool is het verbruik 80%, en is een re
ductie nodig naar 12%. Voor mondiale 
emissie van CO2 is het Noorden thans 
verantwoordelijk voor 74% en zal terug 
moeten naar 3%. Voor mondiale deposi
tie van verzurende stoffen is het beslag 
vanuit het Noorden thans vrijwel 100%, 
en moet terug naar 2%. Voor het gebruik 
van koper zijn de cijfers respectievelijk 
90% en 3% en tenslotte voor mondiaal 
gebruik van biomassa is het Noorden 
thans goed voor 25%, hetgeen terug 
moet naar 6%. Deze uiterst drastische 
trendbreuks suggereren dat de wereld
samenleving en niet in het minst het 
Noorden in de komende vijftig jaar bijna 
onherkenbaar moet veranderen. Uitgaan
de van de grens, welke de mondiale 
milieugebruiksruimte stelt en een gelijke 

'Het milieu is onderdeel van ontwikkelingssamenwerking geworden. 
Ontwikkelingslanden die het natuurbehoud serieus nemen, moeten 
gecompenseerd worden. Bijvoorbeeld via internationale fondsen, die 
bekostigd worden door een wereldtoeslag op energieverbruik. Ontwikke
lingslanden moeten in staat worden gesteld om vernieuwingen in te 
voeren die op lokaal of regionaal niveau duurzame produktie mogelijk 
maken. Als er zuiniger en schoner wordt geproduceerd, kan welvaarts
groei voor ontwikkelingslanden worden gerealiseerd zonder dat dat tot 
een hoger energieverbruik leidt.' 
(uit: Ontwerp-Program van Uitgangspunten, pagina 59) 
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verdeling van deze milieugebruiksruimte 
over de mensheid postulerend, blijkt de 
op Westerse leest geschoeide consump
tiecultuur een volstrekt achterhaald voor
uitgangsmodel. De fundamentele reden 
hiervoor is, dat de perceptie en beleving 
van menselijk welzijn in dit model sterk 
gekoppeld wordt aan de materiële wel
vaart, die op haar beurt berust op een 
onverantwoord en onevenredig groot 
beslag op de milieugebruiksruimte. De 
drastische culturele transformatie waar
voor we staan is om binnen een toege
staan duurzaam gebruik van de milieu
gebruiksruimte het menselijk welzijn te 
optimaliseren, niet alleen door het (mid
dels nieuwe technologieën) terug bren
gen van de milieudruk per eenheid mate
riële welvaart, maar ook door een kwali
tatieve verandering in de relatie tussen 
welzijn, welvaart en milieu. 

Het is de omvang van de 
inkomensongelijkheid die 
gegeven de grenzen der 
milieugebruiksruimte het 
menselijk welzijn bedreigt 

Dit houdt een veel verdergaande inko
mensnivellering in, want het is de om
vang van de inkomensongelijkheid, die 
gegeven de grenzen der milieugebruiks
ruimte het menselijk welzijn bedreigt. 
Een voorbeeld kan dat duidelijk maken: 
het plezier dat iemand beleeft van het 
bezit en gebruik van een fiets is sterk 
afhankelijk van het percentage mensen 
in zijn omgeving, dat zich behalve een 
fiets ook een auto kan veroorloven. 
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Men zou overigens de vraag kunnen 
stellen of het uitgangspunt van een gelij
ke verdeling van de milieugebruiksruimte 
op dit ogenblik wel politieke realiteits
waarde heeft met name in het interstate
lijk verkeer. Zelfs als men het wil hante
ren als streefdoel, wat moet men ermee 
in de internationale politiek van van
daag? Oscar Schachter heeft gezocht 
naar empirische criteria, die in het inter
statelijk verkeer een zekere algemeen 
aanvaarde invulling geven aan het begrip 
'rechtvaardigheid' of 'billijkheid'.? Hij komt 
daarbij tot twee basisprincipes, te weten 
'behoefte' en - wat hij noemt - 'legitieme 
verwachting op basis van historische 
aanspraak' . 

Mogelijke scenario's 
Bij de bepaling van rechten van Noord 
en Zuid op de milieugebruiksruimte komt 
het beginsel van de billijkheid op basis 
van behoefte frontaal te staan tegenover 
het beginsel van verworven legitieme 
aanspraken op basis van feitelijk gebruik 
in het verleden. De economische veilig
heid van rijke landen, en het recht op 
ontwikkeling van arme landen, lijken 
binnen de grenzen van de mondiale 
milieugebruiksruimte met elkaar in strijd. 
Ik zie een drietal mogelijke scenario's. 
Het eerste scenario is dat de staten in de 
wereld de confrontatie trachten te ontlo
pen middels bagatellisering van de mi
lieuproblematiek, door het politiek 'oprek
ken' van de milieugebruiksruimte ver 
voorbij verantwoorde grenzen. Dat dit 
resulteert in een gaandeweg oplopende 
onbetaalde, uiteindelijk onbetaalbare, 
rekening, is duidelijk. In het tweede sce
nario legt het Noorden het Zuiden de 
noodzakelijke milieu-maatregelen op, en 
definieert zelf de bijbehorende verdeling 
der milieugebruiksruimte. Dit scenario is 
echter uiterst riskant in een wereld vol 
wapens. Waar het eerste scenario oorlog 

7 Oscar Schachter, Sharing World Resources, 1977. 
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met het milieu betekent, kan het tweede 
gemakkelijk leiden tot onoverbrugbare 
polarisatie en tot gewapende conflicten 
tussen Noord en Zuid. Het ideologisch 
beroep op een door democratische vrij
heden gecontroleerde rechtsorde ('de 
nieuwe wereldorde') verdraagt zich niet 
met een door de minderheid van de 
wereldbevolking opgelegd machtsregime. 
Het derde scenario impliceert onderhan
delen tussen Noord en Zuid en de op
bouwen verandering van bovennationale 
instituties welke gebaseerd zijn op een 
nieuwe consensus ten aanzien van billij
ke verdeling. Essentieel bij een dergelijke 
nieuwe consensus is dat billijkheid op 
basis van behoefte een veel grotere 
betekenis wordt toegekend. Pas op basis 
daarvan mag men medewerking van het 
Zuiden aan een stringent globaal milieu
beleid verwachten. 

Naar de eenentwintigste eeuw 
Om de politieke koers te bepalen voor de 
ontwikkelingssamenwerking in de komen
de jaren moet men zich een beeld vor
men van het doel op lange termijn. Van
daar dat ik in deze paragraaf begin met 
een lange termijnvisie. Deze visie is 
gebaseerd op de hoop op een voldoende 
leervermogen van de mensheid om zich 
tijdig en adequaat op de revolutionaire 
eisen tot verandering in te stellen. In 
zekere zin is dit dus een utopisch beeld, 
maar wel één waarvan mag worden 
aangenomen, dat de enige collectieve 
uitweg voor de overleving van de mens
heid in deze richting gaat. 

Voor de politieke structuur van de we
reldgemeenschap anno 2040 voorzie ik 
dan een aanzienlijke terugdringing van 
de politieke rol van de natiestaat ten 
gunste van drie andere bestuurlijke en 
politieke niveaus, te weten lagere over
heden enerzijds, en anderzijds regionale 
blokken en de Verenigde Naties. De 
wereldwijde trend naar democratisering 
zal zich hebben doorgezet en enerzijds 
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hebben geleid tot krachtige en effectieve 
bovennationale organen ter behartiging 
van regionale en mondiale zaken van 
algemeen belang en anderzijds tot syste
matische toepassing binnen staten van 
het beginsel van subsidiariteit en zelfbe
stuur. In de wereldwijde culturele compe
titie zullen die levensstijlen, instituties en 
technologieën de overhand hebben ge
kregen die een zo groot mogelijk mense
lijk welzijn realiseren binnen een vooraf 
gegeven milieuruimte. Niet-Westerse 
culturen zullen daarbij in het voordeel 
zijn, mits zij veranderen in de richting 
van een meer gelijkwaardige verhouding 
tussen man en vrouw. Een grote culture
le verscheidenheid, en een sterke nadruk 
op zelfredzaamheid en de idee van sub
sidiariteit en zelfbestuur vormen een 
tegenwicht tegen de grote mondiale 
verbanden die zeker qua communicatie 
en informatie-intensiteit, zo al niet qua 
mobiliteit van goederen en mensen een 
grote onderlinge verwevenheid van men
selijke samenlevingen te weeg brengen. 
Internationale ontwikkelingssamenwer
king zal er in dit geheel op gericht zijn 
lokale en nationale gemeenschappen te 
ondersteunen een eigen strategie te 
ontwikkelen om binnen deze multicultu
rele ruimte te overleven. Verplichte inter
nationale inkomensoverdrachten spelen 
daarbij een centrale rol. 

Over de Nederlandse ontwikkelingssa
menwerking is een uiterst belangrijk 
debat aan de gang. Nadat in een eerder 
stadium de huidige Minister een lijvige 
nota onder de titel 'Een wereld van ver
schil' had gepubliceerd, waarop een fors 
aantal commentaren is verschenen, 
spitst zich op dit ogenblik de discussie 
toe op de omvang van de begroting in 
vergelijking met de andere 'buitenland
uitgaven', en de mogelijke herformulering 
van institutionele structuren en departe
mentale verantwoordelijkheden. In wezen 
gaat het daarbij echter ook om de vraag 
of de nota 'Een wereld van verschil' als 
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leidraad serieus genomen wordt. Op 
basis van het bovenstaande en in aan
sluiting op de ideeën van Vermaat zou ik 
twee clusters van taken willen onder
scheiden, die naar mijn gevoel zeer ur
gent zijn, te weten ondersteuning van 
duurzame ontwikkeling in het Zuiden, en 
internationale inkomens (her)verdeling. 

Duurzame ontwikkeling 
Met inachtneming van grote verschillen 
tussen de landen in het Zuiden kan het 
Noorden, dus ook Nederland, een be
langrijke ondersteuning bieden aan duur
zame ontwikkeling. Dit zou bij voorkeur 
moeten gebeuren in de vorm van ontwik
kelingscontracten waarbij een groep 
landen uit het Noorden met een groep 
landen uit het Zuiden strikte afspraken 
maakt op basis van wederkerigheid. Het 
idee van ontwikkelingscontracten is in 
het bijzonder bruikbaar voor die landen, 
met name in Afrika, die op dit ogenblik 
'structurele aanpassingsprogramma's' 
opgelegd krijgen. Zij bestaan uit een 
reeks verplichtingen welke de contracte
rende partners op zich nemen, waarbij 
tegenover de maatregelen die gevraagd 
worden van de landen in het Zuiden ook 
het Noorden zich verplicht tot een breed 
pakket van ondersteuning. 8 Hierboven 
zijn vier soorten veranderingen in de 
richting van duurzaamheid aangegeven 
voor de ontwikkelingspolitiek van het 
Zuiden. Tegemoetkoming vanuit het 
Noorden in de extra financiële kosten 
van milieugerichte investeringen, of het 
ter beschikking stellen van de nodige 
technische kennis zijn voor de hand 
liggende vormen van ondersteuning. 
Anders ligt dat bij de inzet van schaars 
inheems leiderschap en management, en 
zeker waar het de totstandkoming van 
gedecentraliseerde lokale ontwikkeling 
met een grote mate van participatie en 
zelfbestuur betreft, is de inbreng vanuit 
het Noorden gering. Op het terrein van 
de bevolkingspolitiek is verbetering van 
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de positie van vrouwen, en verruiming 
van de overlevingsmogelijkheden voor de 
meest achtergebleven groepen essen
tieel. De Nederlandse ontwikkelingspoli
tiek heeft daar reeds de juiste accenten, 
maar een geleidelijke intensivering mid
dels meerjarenprogramma's welke op 
den duur aanzienlijke inkomensoverd
rachten kunnen gaan omvatten ligt voor 
de hand. Van bijzondere betekenis is 
daarbij een voorstel door het Centre tor 
Science and Environment gedaan om te 
komen tot een internationaal gegaran
deerd ' Right ta Survivar. Het betreft hier 
een sociaal vangnet in de vorm van recht 
op werk met name voor de landarbei
dersgezinnen die in armoede leven in de 
ecologisch bedreigde gebieden van de 
wereld, bijvoorbeeld de barre heuvels 
van de Himalaya, de droogtegebieden 
van centraal India, de door erosie aange
taste hellingen van de Andes, de geteis
terde savanne van de Sahel, de voortdu
rend overstroomde vlakten van Bangla
desh. Door hen recht op werk te geven 
tegen een minimumloon bij de verbete
ring en het produktiever maken van de 
natuurlijke leefomgeving, land, water, 
vegetatie door middel van op grote 
schaal uitgevoerde openbare werken kan 
men de ergste vormen van armoede 
bestrijden en tegelijk een enorme bijdra
ge aan de ecologische bescherming en 
duurzame ontwikkeling van de betreffen
de gebieden realiseren. Deze werkgaran
tieprogramma's zouden moeten worden 
aangevuld met ondersteuning voor hen 
die niet kunnen werken, met name be
jaarden en gehandicapten. Een dergelijk 
minimumniveau van sociale zekerheid 
vormt, gecombineerd met maatregelen 

8 Het concept 'Development contract' is eerder voorge
steld door de minister van Buitenlandse Zaken van 
Noorwegen. Thorvald Stoltenberg in 1989. Het idee 
wordt nader uitgewerkt in Arve Of stad e.a., Towards 
a Development contract'. A new model for internatio
nal agreement with African countries?, Working Pa
per, Chr. Michelsen Institute, Bergen 1991. 
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ter verbetering van gezondheidszorg, 
onderwijs en drinkwatervoorziening, een 
onontbeerlijke voorwaarde voor succes
volle bevolkingspolitiek. Volgens schat
ting van het CSE, gebaseerd op de erva
ringen met het Emplayment Guarantee 
Programme in de Indiase deelstaat Ma
harashtra, zou jaarlijks voor een dergelij
ke Right of Survival een bedrag nodig 
zijn van 30 à 40 miljard dollar. Dit bedrag 
zou in de vorm van een verbruiksbelas
ting op energie of milieu-onvriendelijke 
consumptie in het Noorden gemakkelijk 
kunnen worden opgebracht. Een derge
lijk systeem van openbare werken ter 
verbetering van de natuurlijke omgeving 
en als een sociale zekerheid zou de 
economische en sociale onderdrukking 
van de landlozen kunnen tegengaan 
door hun onderhandelingspositie op de 
arbeidsmarkt te versterken. 

Internationale inkomens(her)verdeling 
Een internationaal gegarandeerd Right ta 
Survival is slechts één mechanisme voor 
de door Vermaat genoemde minimale 
welvaartsgarantie. Hoe belangrijk ook 
vanwege zijn focus op de armste groe
pen, er is meer nodig. De landen van het 
Zuiden zijn economisch intensief verwe
ven met een door het Noorden gedomi
neerd systeem van markten voor kapi
taal, arbeid, goederen, diensten en tech
nologische kennis. Het Human Oevelap
ment Report 1992 heeft becijferd, dat in 
1990 de totale kosten voor het Zuiden 
van ongelijkwaardige deelname aan en 
ongelijke toegang tot deze markten 500 
miljard dollar bedroegen, waartegenover 
de 54 miljard aan officiële ontwikkelings
hulp schril afsteekt. Een Ministerie van 
Internationale Sociale Zaken, zoals voor
gesteld door de huidige Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking - overigens 
een benaming die wel past bij de idee 
van internationale overdracht van wel
vaart zoals bepleit door Vermaat -, zal 
zich daarom ook moeten kunnen bezig 
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houden met tenminste twee andere za
ken: 
a. hervorming van bestaande en tot

standkoming van nieuwe bovennati
onale besluitvormingsmechanismen, 
welke adequater de belangen van 
de gehele wereldbevolking weer
spiegelen waaronder een eerlijke 
herverdeling van de mondiale mi
lieugebruiksruimte ;9 

b. behartiging van de belangen van de 
landen van het Zuiden in de lopende 
besluitvormingsprocessen op natio
naal en internationaal niveau betref
fende de wereldeconomie. Een 
minimale welvaartsgarantie voor het 
Zuiden betekent een zwaar gevecht 
om in de internationale politieke 
arena aandacht op te eisen voor die 
landen en groepen welke voortdu
rend door de bestaande internatio
nale economische mechanismen 
worden weggedrukt. Deze kern van 
de ontwikkelingssamenwerking ver
schilt van de opdracht en het per
spectief van Buitenlandse Zaken. 
Het is een weerbarstige politieke 
taak, die bij gebrek aan adequaat 
functionerende mondiale instituties 
voorlopig op nationaal-politiek ni
veau vervuld moet blijven. 

9 Jan Tinbergen wordt niet moe de bovennationale 
structuren te schetsen, die voor een dergelijk beter 
beheer nodig zijn, zoals nog onlangs in J. Tinbergen, 
Entering the Third Millenium, same suggestions, 
Rotterdam z.j. 

Christen Democratische Verkenningen 6/7/92 

I 
l 

l 
t 


