
IS 

Commentaar uit het Wetenschappelijk Instituut 

De opgelaaide discussie over 
internationale solidariteit 

Het verschijnen van het rapport van de 
Commmissie-Van Dijk, de heropening 
van de discussie over de departementale 
reorganisatie, de oproepen om het histo
risch moment voor de wederopbouw van 
Midden en Oost Europa niet te verliezen 
en voor alles het bedanken van de Indo
nesische regering voor de Nederlandse 
ontwikkelingshulp hebben het debat over 
de internationale solidariteit op scherp 
gezet. 

Eén ding is uit dit alles zeker: de houding 
van 'soit belle et tais-tot', zeur nergens 
over, want we hadden toch met elkaar 
afgesproken, dat we ons aan die ander
half procent zouden houden, en dat is 
het einde van het debat over ontwikke
lingssamenwerking, die houding is niet te 
handhaven. Waar we nu aan toe zijn, is 
het noodzakelijke debat over internatio
nale solidariteit op een zakelijke wijze te 
analyseren, alvorens tot conclusies in de 
een of andere richting te komen. Daarbij 
moeten drie elementen, die nu nog dik
wijls door elkaar lopen uit elkaar getrok
ken worden, namelijk de vragen over het 
beleid, over het beheer en over de toere
keningen. 

De felste discussies zijn gegaan over 
de anderhalf procent en over de vervui
ling ervan door allerlei posten die onder 
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het zogenaamde 'plafond voor ontwikke
lingssamenwerking' waren onderge
bracht. De discussies hebben in ieder 
geval opgeleverd, dat het budget voor 
ontwikkelingssamenwerking is meege
groeid met het nationale inkomen en de 
welvaartsgroei. Het CDA heeft hier in 
verschillende kabinetten voor pal ge
staan. Frans Andriessen, voorzag in het 
kabinet-Van Agt I kortstondig als minister 
van Financiën in welke ellende de over
heidsboekhouding zou verzeilen, als niet 
rigoreus bezuinigd werd (en werd daar
voor 'zelfs' door de VVD in de steek 
gelaten). Desalniettemin was haar het 
gezegde bekend, dat wij de problemen 
van onze welvaart niet mogen afwente
len op hen, die daar part noch deel aan 
hadden, noch aan die problemen, noch 
aan die welvaart. Van minister-president 
Lubbers was bekend, dat hij gevoelig 
was voor het fixeren van een minimum
niveau. Het waren namelijk juist de arm
sten in de wereld, die niet op het Binnen
hof konden demonstreren om daarmee 
hun belangen in het ieder jaar te beslis
sen afwegingsproces van deel- en pres
siebelangen in te brengen. 

En van minister Ruding was bekend, 
dat hij zeer gevoelig was voor de proble
matiek van de armoede in de wereld, en 
dat hij voorstander was van een grote 
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ontwikkelingsinspanning. Voor hen gol
den twee voorwaarden: De kwaliteit en 
de effecten van de investeringen moes
ten verzekerd zijn èn de totaaluitgaven 
van de Nederlandse regering moesten 
niet met zulke grote leningen gedekt 
hoeven te worden, dat onze offervaardig
heid nu betaald zou worden door de 
komende generaties. Het beleid was 
uitdrukking van persoonlijke betrokken
heid en legitimatie vanuit de verkiezings
programma's en vooral de achterban van 
het CDA, waaronder prominent ten min
ste twee generaties jongeren aanwezig 
waren. 

Deze staat van dienst verdient uitdruk
kelijk vermelding, om te onderstrepen, 
dat de hoofdrolspelers de discussie niet 
vanuit een geschiedenis van zuinigheid 
en gebrek aan solidariteit voeren, maar 
juist vanuit betrokkenheid. De vraag, die 
met name in het rapport van de Commis
sie-Van Dijk centraal staat is, wat de 
consequenties zijn van de veranderde 
wereldverhoudingen, niet dat minder 
solidariteit nodig is. 

Het gaat in die discussie allereerst om 
mogelijke verschuivingen binnen de hui
dige categorie landen, die volgens inter
nationale normen kwalificeren voor ont
wikkelingshulp. De onderlinge variatie in 
inkomen binnen de categorie ontwikke
lingslanden is enorm toegenomen, en dat 
roept op de eerste plaats de vraag op, 
welke landen onze hulp nog wel, en 
welke deze niet of minder nodig zullen 
hebben. Dat is - gelukkig - niet geheel 
nieuw: Nog niet zo lang geleden kwamen 
landen als Griekenland en Portugal voor 
ontwikkelingshulp in aanmerking. Ook 
landen als Roemenië en Joegoslavië 
kwalificeerden zich op een of andere 
wijze. Er zijn landen, die met succes de 
school van de ontwikkeling hebben door
lopen. Andere zijn blijven zitten. En er 
zijn er helaas ook, die zijn teruggezet. 
Maar hulpvaardigheid wordt niet alleen 
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bepaald door de economische positie. 
Het is gelukkig ook het gezond verstand, 
dat landen diskwalificeert: landen, waar 
van een stelselmatige en grove schen
ding van mensenrechten sprake is. Re
centelijk is het debat ook verlegd naar 
het criterium van 'good governance'. Dat 
wil zeggen wat is de kwaliteit van het 
bestuur, de openbare financiën, de eco
nomie? Wat is het aandeel van militaire 
uitgaven (vergeleken met die voor zie
kenzorg en scholing)? Wat doet de rege
ring tegen kapitaalvlucht en voor verho
ging van de eigen belastinginkomsten? 
En vervolgens wordt er gesproken over 
verandering in de hulpstroom naar een 
bepaald land of gebied. Als bijvoorbeeld 
de middelen van het Europese Ontwikke
lingsfonds, dat zich vooral op Afrika con
centreert, sterk zouden toenemen, moet 
Nederland dan reageren die stroom nog 
verder te versterken, of juist de witte 
vlekken te zoeken. 

Tot slot staan de uitgaven onder het 
plafond ter discussie, die niet recht
streeks de ontwikkelingslanden ten goe
de komen, de zogenaamde non-ODA
component. Denk aan de kosten van 
ondersteunende instituten of onderwijsin
stellingen in Nederland. Ook hier mag 
het niet een automatisme zijn, dat die 
kosten gewoon meegroeien met het 
totale ontwikkelingsbudget. Daardoor 
zouden deze organisaties zich, vergele
ken met niet op het ontwikkelingsbudget 
drukkende instellingen, in een relatief 
comfortabele positie bevinden. 

Dat zijn serieuze vragen, die op indrin
gende wijze in het rapport van de Com
missie-Van Dijk aan de orde worden 
gesteld. Het ontwijken of verdacht maken 
van dfe discussie is kortzichtig en roept 
op termijn echte bezuinigingen op. 

Nieuwe appèls 
Deze vragen en discussies bewegen zich 
nog binnen de kring van de traditionele 
ontwikkelingssamenwerking en wat daar-
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toe gerekend mag worden. De toereke
ningsdiscussie speelt zich ook nog in 
een heel andere kring af, namelijk in de 
sfeer van de nieuwe verplichtingen en de 
nieuwe appels op internationale solidari
teit, die op ons afkomen. 

De centrale kwestie is, of nieuwe toe
rekeningen altijd trucs zijn, 'vervuilingen', 
of dat zij met recht gekwalificeerd mogen 
worden als uitingen van internationale 
solidariteit. De uitkomst van deze discus
sie is daarom zo boeiend. In het ant
woord daarop zou wel eens het nieuwe 
draagvlak voor ontwikkelingssamenwer
king, of noem het internationale solidari
teit in de jaren negentig, gevonden kun
nen worden. Uit de openheid voor een 
nieuwe definiëring zou wel eens een 
indicatie kunnen voortvloeien van het 
totale niveau van middelenoverdracht 
voor allerlei vormen van die internatio
nale solidariteit. 

Er zijn hierbij twee invalshoeken te han
teren. De eerste invalshoek betreft de 
soorten uitgaven: 

de kosten voor asielzoekers en vluch
telingen in Nederland; 
de kosten voor milieubehoud en -
herstel buiten Nederland, maar inclu
sief kosten, die afleidbaar zijn van 
Nederlands vervuilend of belastend 
gedrag; 
de kosten, inclusief de militaire, voor 
vredes- en veiligheidshandhaving 
wereldwijd; 
de uitgaven voor een internationaal 
cultuurbeleid; 
de aanslagen voor de Europese co
hesiefondsen waartoe in Maastricht 
besloten werd. 

De tweede invalshoek gaat over de doel
groepen aan wie de uitgaven ten goede 
moeten komen: 
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de begunstigde is een ontwikkelings
land in de klassieke zin (denk aan 
herbebossing in ontwikkelingslanden); 

de ontvangende partij is een mondia
le organisatie of een internationaal 
fonds (denk aan vaste contributies 
voor de Verenigde Naties, maar ook 
aan vrijwillige bijdragen voor interna
tionale onderzoeksinstellingen) 
arme landen binnen Europa of het 
Gemenebest van Onafhankelijke 
Staten, die niet als ontwikkelingsland 
te kwalificeren zijn; 
organisaties van achtergestelden of 
ten bate van armen in de voormalige 
socialistische landen. 

Het is volstrekt duidelijk, dat vele van 
deze uitgaven niet tot de traditionele 
ontwikkelingshulp gerekend kunnen wor
den. Het merkwaardige is overigens, dat 
vijftien jaar geleden veel ontspannener 
werd gereageerd op nieuwe vragen van 
internationale solidariteit dan nu. Zo was 
er geen luide discussie na de Anjer-revo
lutie in Portugal, of dit land ontwik
kelingshulp mocht ontvangen. De kosten 
voor de opvang van de Vietnamese 
bootvluchtelingen hier kwamen ook snel 
(voor het grootste gedeelte) ten laste van 
'het plafond'. Wellicht hangt de puristi
sche benadering van nu samen met het 
onderhuidse besef, dat het deze keer 
niet om incidentele toerekeningen gaat, 
maar dat het totaal van onze internatio
nale solidariteit inderdaad herijkt moet 
worden. 

In vorige periscopen is voortdurend ge
steld, dat bijna geen van de grote politie
ke en maatschappelijke vragen alleen 
met een binnenlandse aanpak kunnen 
worden opgelost. Bijna alle kennen een 
Europese én een mondiale dimensie. Die 
constatering heeft drie consequenties: 

Op de eerste plaats zullen onze 'bui
tenland-uitgaven' explosief gaan stijgen, 
en wellicht de huidige bestedingen voor 
ontwikkelingshulp en de defensie-uitga
ven samen, verre gaan overtreffen. We 
hebben het dan over zeer ongelijke soor-
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ten en begunstigden, zoals uitgaven voor 
de internationale misdaadbestrijding, 
emissierechten ter wille van het milieube
houd en Europese overdrachtsuitgaven. 

Op de tweede plaats zal het steeds m
oeilijker worden om een velen dierbaar 
intuïtief onderscheid te blijven hanteren 
van altruïstische uitgaven, onverplichte 
internationale solidariteit en zaken, die 
direct uit eigen belang voortvloeien. Let 
wel: Ook bij de traditionele ontwikkelings
hulp ging het overigens nooit alleen om 
altruïsme; denk maar aan het bestrijden 
van het communisme. 

Op de derde plaats betekent dit, dat 
de normering van hulp op een vastge
steld niveau aan bepaalde landen en 
doelstellingen niets van haar actualiteit 
heeft verloren. De defensie-uitgaven 
tijdens de Koude Oorlog hadden een 
noodzakelijke reden in het democratisch 
proces. Want naast het geven van een 
antwoord op de dreiging vanuit het War
schau Pact correspondeerden zij met 
een breed verlangen naar eigen vrijheid 
en onafhankelijkheid. 

Maar nog steeds demonstreren de 
zwakste landen en de ons pas op de 
lange termijn rakende mondiale belan
gen niet op het Binnenhof. 

Definiëring 
Het is in dit licht hoog tijd, dat er een 
brede politieke en maatschappelijke 
discussie op gang komt over de defini
ering van de totaliteit van onze buiten
land-uitgaven, over de normering van 
bepaalde onderdelen, en over hun on
derlinge uitwisselbaarheid. 
Die definiëring zal niet eenvoudig zijn. 
Waar plaatsen wij de mijnopruimingsac
ties van het Nederlandse leger in Cam
bodja, de bebossingsprogramma's van 
Nederlandse elektriciteitscentrales in 
tropische gebieden, de kosten van de 
vredeshandhaving van de Verenigde 
Naties, de opbouw van de luchtmobiele 
brigade, de eventuele mondiale verplich-
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tingen, die we op ons nemen op de aan
staande conferentie over milieu en ont
wikkeling van de VN? Met andere woor
den de discussie gaat veel verder dan de 
drie elementen, die er in de laatste jaren 
ingekomen zijn: de internationale milieu
uitgaven, de kosten voor de asielzoe
kers, en de wederopbouw van Midden en 
Oost Europa. 

Nog steeds demonstreren 
de zwakste landen en de 
ons pas op de lange 
termijn rakende mondiale 
belangen niet op het 
Binnenhof 

Het gaat om veel meer, en het zal niet 
eenvoudig zijn om de nieuwe definiëring 
en categorisering van de buitenland
uitgaven te verbinden met verplichtende 
percentages voor bepaalde doelstellin
gen. Toch moeten ook hier, zoals ooit 
voor de defensie-uitgaven en ontwikke
lingshulp, normen worden gesteld. 

Het zou een gedachte kunnen zijn om 
eerst het totaal aan onze buitenland
uitgaven te definiëren, en daarbinnen 
aan te geven, wat de uitgaven voor inter
nationale solidariteit zijn, en binnen die 
laatste categorie weer de overdracht van 
middelen naar echte ontwikkelingslanden 
veilig te stellen. 

Uiteraard heeft een Nederlandse 'AI
leingang' bij dit soort exercities weinig 
zin. Het aantrekkelijke van een internatio
naai overeengekomen norm is de helder
heid en de onderlinge vergelijkbaarheid. 
In de discussies rond het rapport van de 
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Commissie-Van Dijk is wel eens de 
vraag gesteld, of wij ons moeten onder
werpen aan internationale definities. 
Daarop zou het antwoord volmondig ja 
moeten blijven. Het examen, dat in DAC
en OESO-verband aan donoren voor 
ontwikkelingshulp wordt afgenomen, 
heeft in ieder geval een zekere helder
heid en een scheiding van bokken en 
schapen teweeg gebracht. 

Een herdefiniëring van onze uitgaven 
voor internationale solidariteit zou daar
om moeten beginnen bij aansluiting van 
wat nu nog gekwalificeerd wordt als 
officiële ' development assistance'. De 
Nederlandse middelenoverdracht schom
melde daarbij, binnen onze anderhalf 
procent van het netto nationaal inkomen, 
in de afgelopen jaren rond de 0,95 % 
van ons bruto nationaal produkt. 

In de politieke discussie dient eerst 
vastgesteld te worden op welk niveau 
onze bijdrage kan worden genormeerd. 
Dat zet natuurlijk de discussie niet stop 
over welke landen als ontwikkelingslan
den kunnen worden aangemerkt en of 
binnen die categorie nog weer de Neder
landse bijdrage aan de armste landen 
moet worden vastgelegd. Dit laatste 
heeft enerzijds het voordeel, dat aan de 
Nederlandse publieke opinie kan worden 
verzekerd, dat een vast percentage naar 
de echt armste landen gaat. Maar het 
gaat voorbij aan het gegeven, dat de 
meerderheid van de armen in deze we
reld in de wat 'rijkere' ontwikkelingslan
den wonen. 

Intussen is wel duidelijk aan het wor
den, dat enkele landen in Zuid en Oost 
Europa (Albanië, Macedonië bijvoor
beeld), enkele republieken binnen het 
Europese gedeelte van het Gemenebest 
van Onafhankelijke Staten en enkele in 
het Aziatisch gedeelte met recht tot de 
officiële categorie ontwikkelingslanden 
gerekend moeten gaan worden. 

Met de garantie van middelenover
dracht naar de 'echte' ontwikkelingslan-
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den, met de formulering van een bodem 
terzake in onze buitenland-uitgaven, 
hebben we slechts een deel van de ge
combineerde definiërings- en nor
meringsopgave gerealiseerd. Niet alle 
internationale milieu-uitgaven zijn hieron
der te brengen, en met enige moeite 
zouden we het mijnen opruimen in Cam
bodja als infrastructurele investering en 
dus ontwikkelingshulp kunnen aanmer
ken. Maar de noodzakelijke wederop
bouwhulp aan bijvoorbeeld Hongarije valt 
daar zeker niet onder. 

De kern van de komende discussie is 
daarom gelegen in de opdracht om het 
begrip internationale solidariteit opnieuw 
te laden. Dat geldt inderdaad de hulp 
aan de verre naaste, maar het geldt 
evenzeer de handhaving van een wereld
rechtsorde nu en de overleving van onze 
planeet in de toekomst. De echte ambi
tieuze en geïnspireerde politiek van de 
komende jaren is daarop gericht. Men 
kan het met andere woorden zeggen: 
waarom koppelen we onze internationale 
solidariteit niet aan de definities van het 
Conciliaire Proces. Het gaat om gerech
tigheid, vrede en integriteit van de schep
ping. En daarmee komen we ook thuis 
bij onze christen-democratische kernbe
grippen van gerechtigheid, solidariteit en 
rentmeesterschap. 

Internationale gerechtigheid 
De definiëring en normering van dat 
gedeelte van onze buitenland-uitgaven, 
dat gericht is op het bevorderen van 
internationale gerechtigheid, op vestiging 
van vrede wereldwijd, op het overleven 
van de schepping, die solidariteit met 
verre en toekomstige naasten, kan twee 
belangrijke consequenties hebben. 

Op de eerste plaats is een nieuw man
daat nodig voor de politiek om het ele
ment ontwikkelingssamenwerking effec
tief te combineren met mondiale veilig
heids- en rechtshandhaving en dat weer 
met behoud en herstel van natuur en milieu. 
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Het is een van de moeilijkste opgaven 
van de democratie om zo'n mandaat van 
de kiezers te verwerven. Het betekent 
het vragen van beperkingen en offers 
van electoraat hier ten gunste van men
sen, die geen gewicht in de schaal leg
gen. En het betekent vraagstukken cen
traal stellen, die niet in de eerstkomende 
verkiezingsperiode, maar over veel lan
gere tijd spelen. De politiek moet boven
dien dat mandaat verwerven in een kli
maat van verschuivende normen en 
waarden, waarbij in ieder geval de lift, 
die bijvoorbeeld de kerken ons verschaft 
hebben bij het uitbouwen van onze ont
wikkelingssamenwerking, in veel mindere 
mate voorhanden is. 

De winst van het huidige debat over 
herdefiniëring van onze internationale 
solidariteit kan gelegen zijn in het op
nieuw presenteren van een duidelijke 
keuze in onze democratie aan de Neder
landse samenleving: wat hebben we over 
voor, welk mandaat geven we aan de 
politiek om de centrale vragen van onze 
tijd aan te pakken. Internationale solidari
teit, toekomstgerichtheid, inzet voor mon
diale oplossingen van de problemen, die 
alleen op dat niveau aangepakt kunnen 
worden, zouden wel eens een revitalise
ring van de politiek kunnen betekenen. 
En tevens, laten we geen illusies koeste
ren, een waterscheiding teweeg brengen. 

Verplichtend programma 
Het tweede voordeel van een herdefini
ering en normering van onze internatio
nale solidariteit is de onlosmakelijke 
koppeling aan internationale afspraken. 
Het is futiel om alleen in eigen land een 
verplichtend programma voor internatio
nale gerechtigheid, mondiale veiligheids
handhaving en milieubeleid te willen 
ontwikkelen. De dwingende logica van de 
problematiek zelf leidt tot internationale 
normering en afspraken. Waar het op 
aankomt in de komende jaren is in ieder 
geval tot afspraken over lastendeling en 
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een minimum aan vastgestelde contribu
ties voor het functioneren van de interna
tionale instellingen, de internationale 
rechts- en vredeshandhaving, de mondi
ale en compenserende milieumaatrege
len, en hopelijk ook de wereldwijde ar
moedebestrijding. Iedereen voelt, dat de 
milieuproblematiek aangepakt dient te 
worden op wereldwijde schaal en ver
plichtend. Daardoor is er door de band 
aan te tonen tussen bijvoorbeeld armoe
de en toekomstige milieuproblematiek 
(denk aan de bevolkingsexplosie) een 
kans om ook de uitgaven voor armoede
bestrijding een verplichtend karakter te 
geven. 

De spiraal van 
afnemende solidariteit 
moet worden omgekeerd 

Het natuurlijke vervolg van de herdefini
ering van onze uitgaven voor internatio
nale solidariteit is een actief beleid voor 
verplichtende internationale normering. 
Dat kan het begin zijn van een geregu
leerde middelenafdracht, eerst vooral 
bilateraal, maar zeker vanuit milieu- en 
veiligheidsoptiek is (gedeeltelijke) af
dracht aan een mondiale autoriteit min
der utopisch dan het lijkt. 

Voorlopig moet vooral gepoogd wor
den de spiraal van afnemende solidariteit 
bij sommige oude donoren en zeker de 
terughoudendheid bij de landen, die er 
recent bovenop zijn gekomen, om te 
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keren. Japan lijkt te begrijpen, dat het 
althans niet geheel afwezig kan blijven 
bij de ontwikkelingshulp en met name bij 
een financieringsinbreng in de multilate
rale instellingen. Maar waar blijven Kore
a, Taiwan, Hongkong, of ook Spanje? 
Juist de dwarsverbinding tussen solidari
teit ten opzichte van zeer arme landen 
met veiligheidshandhaving op korte ter
mijn en het overleven van de schepping 
op lange, zou wel eens een nieuwe basis 
kunnen vormen èn voor een draagvlak 
voor internationale solidariteit èn voor 
een internationaal minder vrijblijvend 
karakter ervan. 

Die normering en die verplichting moe
ten de grote inzetten worden van ons 
buitenlands beleid. Het is in dit verband 
zeer te betreuren, dat er binnen de EG 
niet een minimumnorm voor de lidstaten 
geldt voor hun bijdrage aan internationa
le solidariteit. Als de EG zich zou kunnen 
verenigen op bijvoorbeeld de 0,7% van 
het bruto nationaal produkt voor ontwik
kelingssamenwerking, zou daarmee niet 
alleen een historisch antwoord gegeven 
worden, maar zou dat een sneeuwbal
effect kunnen hebben op andere oude en 
nieuwe rijke landen. Het is te betreuren, 
dat we nog niet het begin hebben kun
nen formuleren van een gemeenschap
pelijke minimum-norm voor internationale 
solidariteit binnen de Gemeenschap. 
Daarbij hoeft het niet te gaan om dezelf
de norm voor alle landen, maar kan een 
zekere progressie worden ingebouwd, 
onder conditie, dat de armere lidstaten 
wel een duidelijk en toenemend engage
ment op zich nemen. De Europese Mo
netaire Unie eist van de lidstaten een 
bepaalde financiële solidariteit. Dat is 
een ingang om ook andersoortige finan
ciële verplichtingen aan de orde te stel
len, zoals ook minister Bukman tijdens 
het vorige kabinet terecht aan de ontbin
ding van de ontwikkelingshulp op Euro
pees niveau de conditie verbond van een 
begin van evenredigheid terzake van de 
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OS-inspanning van de lidstaten. Zo'n 
overeenstemming kan op haar beurt 
weer een basis zijn, waarop van nieuwe 
toetreders, zoals Zwitserland, een be
paalde minimum-bijdrage wordt verlangd. 

Belastingheffing 
Als de armoede wereldwijd, als de veilig
heid wereldwijd en het overleven van de 
schepping centrale en met elkaar ver
bonden agendapunten zijn, dan is op 
termijn een systeem van internationale 
belastingheffing onvermijdelijk. Het spie
gelbeeld van extra-hulp aan de allerarm
ste landen is dan een zekere progressie 
in de overdracht van de rijkste. Die pro
gressie kan juist het breekijzer zijn om 
midden-inkomens landen en de recent 
geïndustrialiseerde landen niet te lang 
het excuus te laten hanteren, dat ze nog 
zoveel problemen in eigen huis hebben 
op te lossen. 

Er is een zekere terughoudendheid om 
de discussie over herziening van de 
norm voor internationale solidariteit aan 
te gaan. Dat is begrijpelijk, omdat die 
discussie meestal de voorbode was van 
een bezuinigingsoperatie. Toch is die 
discussie onvermijdelijk. De vooronder
stellingen van vijfentwintig jaar geleden 
zijn radicaal gewijzigd; de motieven, 
waarmee we in de jaren zestig missie
en zendingsengagement en socialisti
sche solidariteit omzetten in ontwikke
lingssamenwerking zijn eveneens veran
derd, maar vooral is het beroep als zoda
nig zo immens vergroot en veelsoortig 
geworden. Internationale solidariteit, die 
echt rekening houdt met de vragen van 
heel de wereld en van de toekomst moet 
oprukken van de marge van de politieke 
belangstelling naar het centrum. De ver
taling ervan is niet of niet alleen meer te 
vangen in de norm van de anderhalf 
procent. Daar horen minstens andere 
cijfers naast variërend van 0,15% voor 
de zogenaamde minst ontwikkelde lan
den tot in ieder geval een aanzienlijk 
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hoger cijfer dan de anderhalf procent, als 
we de optelsom nemen van zaken als 
klassieke ontwikkelingshulp met hulp aan 
Midden Europa, met de solidariteitsaan
slag binnen de EG, met de toerekenin
gen voor het nieuwe internationale mi
lieubeleid, met ook de helaas snel toene
mende kosten voor internationale vredes
handhaving. 

Die discussie moet aangegaan wor
den, èn vanwege de armoedebestrijding 
èn vanwege de opbouw van een nieuwe 
wereldorde, èn vanwege het onvermijde
lijk opheffen van de vrijblijvendheid. 
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Periscoop 

De discussie aangaan mag intussen niet 
betekenen, dat we bestaande verplichtin
gen laten slippen. Het zou een omkering 
van de inzet van die discussie beteke
nen, als we nu maar de hand zouden 
lichten met de anderhalf procent (minus 
kapitaalmarktmiddelen) voor de klassieke 
ontwikkelingssamenwerking. Die schoe
nen moeten we in ieder geval aanhou
den, totdat nieuwe ons goed passen! 

J.JAM.v.G. 

185 


