
Per1scoop 

Commentaar u1t het WetenschappeliJk lnstituut 

Geen afstand van de Derde 
Wereld 
Neemt Europa afscheid van de Derde We
reid? Oat is de vraag, die momenteel bin
nen en butten de ontwikkelingslanden ge
steld wordt. Het thema, dat ruim een kwart 
eeuw een royale plaats heeft tngenomen 
binnen onze politteke en maatschappelijke 
dtscussie, lijkl af te vlakken. Er groeit een 
generatie op. die niet meer verworteld is in 
de tradities van caritas. missie en zending 
Aan wte het begrip internationale solidari
tett vreemd is. Wat wei appelleert is de uit
breiding en verdieping van de Europese 
eenheid Bovendien, wat is de plaats van 
de Derde Wereld als de Tweede, die van 
Midden en Oost Europa, lijkt te gaan fuse
ren met de Eerste'~ Is tenslotte het hele 
concept van interventie in andermans eco
nomie en samenleving met financiele mid
delen en tdeeen toch eigenlijk niet op een 
mislukking uitgelopen, zoals zoveel over
heidsingrijpen in de eigen nationale eco
nomie niet het gewenste of zelfs een ave
rechts effect had? Na vijfentwinttg jaar ont
wikkelingssamenwerking zijn er bijna twee 
maal zoveel armen in die Derde Wereld en 
hebben ziJ een schuldenlast van 1300 mii
Jard dollar te dragen. 

Verloren decennium 
Wie zich er voldoende van bewust is, dat 
de menselijke geschtedenis in het gunstig
ste geval een Echternachse springproces
ste is, en wie de graad van achterstand, 
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onderontwikkeling en honger kent in de 
Derde Wereld een kwart eeuw geleden, 
die zal terecht onderstrepen hoeveel er 
wei bereikt is in de agrarische revolutie, in 
de dikwijls ntet in statistieken opgenomen 
verbetering van de kwaliteit van Ieven, in 
het feit, dat het aantal mensen, dat het ge
lukt is om zich aan die armoede te ontwor
stelen twee en een half keer zo groat is als 
de armoedetoename. Nooit in de menselij
ke geschiedenis is op io'n schaal bevol
kings- en welvaartstoename hand in hand 
gegaan. Waren de jaren tachtig een verlo
ren decennium? Voor wie mensenrechten 
en democratie ook behoren tot integrale 
menselijke ontwikkeling, kan aileen maar 
constateren, dat een groat gedeelte van 
de wereldkaart, ook ten zuiden van Noord
Atlantica, in die lien Jaren van kleur is ver
anderd in politiek systeem, of op het punt 
staat dat te doen, Iaten we zeggen van 
zwart en soms rood, naar veelkleurigheid 
rose, soms zelfs groen. 

Gewoon doorgaan dus? Per slot van re
kening kosten ons die anderhalf procent 
ook niet de kop, en bij een wat royale en
tree voor de produkten u1t die Ianden, zou 
de consument nog wei baa\ kunnen heb
ben. Het zou een zeer ernstige vergissing 
zijn, als die krachten, ook in de Nederland
se politiek. ook in de christen-democratte, 
die tot nu toe moreel, polttiek en econo
misch, een royaal beleid voor die Derde 
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Wereld hebben voorgestaan, dat beleid 
op diezelfde gronden en ongewijzigd zou
den willen voortzetten 

Daar ziJn op de eerste plaats de - soms 
zware- lessen te trekken uit de ervaringen 
met miiJardeninterventies, vanuit ons land 
een zeventigtal Maar er is ook vooral bin
nen de christen-democratie behoefte aan 
bezinning op de vraag, wat voor soort sa
menleving hun, de begunstigden, en ons, 
de gevers, voor ogen staat biJ dat vage be
grip 'ontwikkeling' Waarheen? Een vraag 
van een grote urgentie, nu zoveel vooroor
delen over de maakbare samenleving en 
de ontwikkelingscapaciteit van de staat 
worden 1ngewisseld voor een voorbehoud
loze omarming van het mechanisme van 
de vriJe markt. Een vraag van grote bete
kenls. Minstens honderd jaar ervaring met 
armoedebeslnJding en bewuste keuzen 
voor een bepaald soort samenleving, voor 
geloof 1n de onmisbaarheid van de eigen 
ontw1kkelingskracht van kle1ne mensen, 
iets kan leren. well1cht veel, bij de keuze en 
de versterking van effectieve ontwikke
lingslnstrumenten. 

Ook de democratische revolutie, of het 
riJp worden van het maatschappelijke kli
maat daartoe, vraagt van Nederland een 
n1euw antwoord op deze nieuwe situatie. 
In het vorige nummer van Christen Demo
cratische Verkenningen heb ik het dilem
ma geschilderd tussen de bewuste mede
flnanciering door politieke stichtingen zo
als de Konrad Adenauer Sllftung ook voor 
de ontwikkelingslanden en een ander be
wust beleid van het aanbieden van vor
mings- en studiefaciliteiten. · In de komen
de maanden zouden criteria en een duide
liJke bele1dsorientenng moeten worden 
ontw1kkeld. Voorbereid1ng, verdieping en 
toerusting van het democrat1sch proces in 
de ontwikkel1ngslanden verdient in de Ja
ren negentig een duidelijke ondersteun1ng 
vanuit Nederland Net zoals wij in het afge
lopen decennium met zoveel kracht en 
dikwijls ook succes de bescherming tegen 
ondemocratische repressie hebben gefl
nancierd. 
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Toch geven deze modaliteiten nog 
geenszins de essentiele verandering weer 
die nodig is in de benadering van de Der
de Wereld, en die in zekere zin inderdaad 
het afscheid dient te betekenen van het 
begrip derde als laterkomend, bijkomend 
en marginaal. 

Wij enzij 
Er is meer We spraken over afscheid van 
de Derde Wereld en hadden het over een 
Europa dat aan zichzelf genoeg heeft, en 
over het wegvallen van de Tweede Wereld 
waardoor het begrip van de Derde op los
se schroeven kwam te staan. Oat zijn dan 
toch nog maar verkrampte aanduidingen 
van die nieuwe realiteit die zich in de afge
lopen jaren steeds duidelijker is gaan afte
kenen en die duidelijk maakt dat het be
grip Derde Wereld in die zin volkomen 
achterhaald is. Europa, verenigd en wei, 
welvarend en schijnbaar sterk, zal in deze 
komende generatie toch minder uitmaken 
dan vijf procent van de wereldbevolking. 
Wat nog belangrijker is, die rest van die 
bevolking, nu nog voornamelijk uit de ar
mere delen van die wereld bestaande, zal 
zich verder gaan differentieren, zich ont
wikkelen economisch, ideologisch ook, 
militair zelfs. Naties en individuen willen 
ook daar hun industrialisatie, consumptie, 
transport en niet te vergeten hun leefkli
maat opvoeren. Die vijfennegentig andere 
procent van die wereldbevolking zal niet 
dulden dat de schaars geworden natuurlij
ke hulpbronnen, varierend van energie
dragers tot water en Iucht, en de vervuiling 
en de belasting daarvan, voor 80% voor 
rekening komt van die vijf procent. Eerder 
al heb ik de aandacht gevraagd voor de 
zeer snel groeiende bewapening in de 
Derde Wereld.' Nog op de dag dat ik de 
column voor het septembernummer van 
dit blad inleverde, dacht ik te kunnen 
schrijven dat we ons niet in slaap moesten 

1 J JAM van Gennip. 'lnternatronale opgaven voor de 
chrrsten-democratre' (column). Christen Democrati
sche Verkennmgen. september 1990, 363-365 

407 



laten sussen voor dit probleem nu we net 
in het Midden Oosten langs de afgrond 
waren gelopent Het was op een dag dat, 
zoals nu bleek valse lijk, de suggestie was 
gewekt dat er een vreedzame oplossing te 

Wij hebben in commerciële 
gretigheid de Derde 
Wereld geholpen aan een 
hoog bewapeningspeil. 

vinden viel. Wij hebben in commerciële 
gretigheid meerdere delen van de Derde 
Wereld in staat gesteld om zich een bewa
peningspeil aan te meten dat technolo
gisch en zelfs qua totale vuurcapaciteit uit
steekt boven dat van bijvoorbeeld de Duit
se legers in de Tweede Wereldoorlog. En 
ook in de toekomst zullen we commerc iële 
belangen niet kunnen tegenhouden. Dat 
maakt de situatie morbider, maar veran
dert haar principieel niet. Het rapport van 
de Commissie-Brundtland en de latere 
studies, in Nederland onder leiding van 
oud-m ini ster Winsemius uitgevoerd, heb
ben duidelijk gemaakt dat op korte termijn 
al geen oplossing te vinden is voor het mi
lieuvraagstuk zoals wij dat veroorzaakt 
hebben tenzij de Derde Wereldlanden ac
tief meewerken. Of dat nu is in grote sche
ma's van herbebossing , of in de bereid
heid om CFK-produkten, die ze nu pas 
eigenlijk beginnen te gebruiken, te vervan
gen door substituten, opdat ónze ozon
laagvernietiging niet onomkeerbare gevol
gen met zich zal brengen. 

Wie spreekt van Derde Wereld spreekt 
over wij en zij, spreekt over centrum en pe
riferie, over macht en object, over de rand. 
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De grote revolutie die zich aftekent is dat 
we op korte termijn al te maken zullen heb
ben met omkering van deze begrippen. En 
dan doel ik niet zozeer op oude spook
beelden van dominantie van new emerg
ing farces, maar op het allesoverheersen
de politieke gegeven dat geen van de gro
te toekomstproblemen meer oplosbaar is 
zonder de were ld in zijn totaliteit daarbij te 
betrekken. Er is geen Derde Wereld meer 
die we kunnen benaderen vanui t de cate
gorieën hulpbehoevend of/en op wier be
hoefte we wel of niet kunnen reageren. 
Wat wezenlijk veranderd is in de afgelopen 
jaren is dat toekomst en welzi jn van onszelf 
ten diepste verbonden zijn met toekomst 
en welzijn van de gehele were ldbevolking. 

De integriteit van de schepping 
Op de allereerste plaats is de milieupro
blematiek bepalend voor toekomst en wel
zijn van de wereldbevolking. Ik verwees 
naar het rapport-Brundtland , waarin na
drukkelijk de relatie tussen de armoede
problematiek in de Derde Wereld en de mi
lieuproblematiek gelegd werd. Wie gecon
fronteerd wordt met extreme armoede kan 
niet gevraagd worden om de zeer weinige 
geldopbrengende middelen die ter be
sch ikking staan toch maar in de kluis te la
ten , eigenl ijk om ze nooit te gebruiken Ze
ker niet als het in stand houden van tro
pisch regenwoud bijvoorbeeld primair, dat 
wil zeggen voor 80%, de belangen dient 
van het rijkere gedeelte van de wereldbe
volking. Zelfs kan moeilijk gevraagd wor
den om die investeringen die pas over een 
generatie rendement opleveren te doen, 
hetzij in de sfeer van extra milieubescher
mende maatregelen , hetzij in de sfeer van 
bijvoorbeeld de herbebossing , als het 
pure overleven op dit moment op het spel 
staat. Het Nederlands adagium 'boompje 
groot, plantertje dood', krijgt in de interna-

2. J.JAM van Gennip, 'Maatschappelijke verantwoorde
lijkheid in de jaren negentig', Christen Oemocrattsche 
Verkenningen. december 1989. 537-543 

Christen Democratische Verkenningen 10/9° 

Periscoop 

tionale economische relaties wel een heel 
scherpe duiding. 

Als wij aan ons principe van rentmees
terschap gehoor willen geven, als wij ons 
wil len real iseren dat wij de aarde geleend 
hebben van onze kinderen, als we de heel
heid , de integriteit van de schepping als 
uitgangspunt nemen voor ons politieke 
handelen in de komende jaren , dan gaat 
het in wezen om twee benaderingen. 

Op de eerste plaats de uitvoering van 
een aantal maatregelen die direct gericht 
zijn op dat herstel en behoud van die 
schepping , zoals : 
- herstelwerkzaamheden; 
- het ontwikkelen van een levens-, con-

sumptie- en investeringsstijl, die toe
komstige generaties een eigen kans op 
natuurlijke hulpbronnen blijft verzekeren; 

- het ontwikkelen van andere dan fossiele 
energiebronnen; 

- het vervangen van de direct schadelijke 
milieuvervuilende, ozonlaag aantasten
de stoffen; 

- het met grote voorrang starten van een 
herbebossings- en anti-verwoestijnings
programma. 

De laatste twee onderdelen kunnen al op 
korte termijn tegen relatief geringe kosten 
zeer veel onheil voorkomen en een wende 
betekenen . Maar dat gaat alleen als er een 
besliste politieke wi l nu daartoe aanwezig 
IS . 

Maar de aard van de problematiek 
vraagt ook nog een andere aanpak. Al die 
genoemde maatregelen zullen weinig ef
fect sorteren , zullen zelfs niet echt van de 
grond komen, als zij niet geplaatst worden 
1n een duidelijk en strikt kader van interna
tionale afspraken en overeenkomsten. Bij
voorbeeld een verbod op handel in mi lieu
vervutlende stoffen, een prijsverhogende 
maatregel bij de produktie van koelkasten 
en airconditionings is alleen maar zinvol 
als iedereen er zich aan houdt en degene 
~~~ zich eraan wi l onttrekken, sancties 
rt]gt De aard van de aanpak en de aard 

van de problematiek eisen beide een inter
nattonale aanpak en afdwingbaarheid. Zo-
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als terecht gesteld is in de Universele Ver
klaring van de Rechten van de Mens zi jn er 
zaken die de soevereiniteit van individuele 
staten oversti jgen de bescherming van de 
integri teit van de mens is een norm waar
aan personen , vo lkeren en naties gemeten 
kunnen worden. Maar de laatste jaren heb
ben ons bewust gemaakt dat er nog een 
andere norm is: de bescherming van de in
tegriteit van de schepping. Waar we de ko
mende jaren met alle energie , met alle in
tellectuele creativiteit ook, aan moeten 
gaan werken is de totstandkoming van een 
mondiaal en afdwingbaar Handvest voor 
behoud en herstel van de natuur - ik zeg 
liever in navolging van Von Weizsäcker, de 
integriteit van de schepping. Het word t 
weer boeiend de komende jaren , want op 
de agenda van dit deG:ennium staat één 
ding bovenaan: de ommekeer, zo u wilt de 
bekering in het economisch handelen , in 
de politiek, van gezin tot volkerengemeen
schap naar een ander omgaan met natuur
lijke hulpbronnen naar een andere econo
mische berekeningsmethode, die in de 
produktiekosten en economische cijfers 
de onttrekking aan en belasting van het mi
lieu mee laat tellen; naar een ander per
spectief van internationale samenwerking. 
Het is een agendapunt, dat het hart raakt 
van de poli tieke overtuiging van iedere 
chri sten-democraat. Bij dat proces is de 
Derde Wereld geen object , geen randver
schijnsel, niet de ander, maar vo lledige 
partner en onmisbare medespeler , min
stens ook onze gelijkwaardige. 

Internationaal veiligheidssysteem 
iets van de euforie die na opening van 
Oost Europa is gaan heersen op het ge
bied van de internationale veiligheid mag 
wel worden gedempt Het lijkt wat goed
koop om de demografische verschuivin
gen in de were ld in combinatie te brengen 
met potentiële militaire verschuivingen de 
mogelijkheden van een toekomstige be
dreiging van Europa, of gegeven de aard 
van de atomaire, bio logische of chemi
sche bewapening , ook via oorlogsgeweld 
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t1onale economische relaties wei een heel 
scherpe duid1ng 

Als WIJ aan ons pnncipe van rentmees
terschap gehoor willen geven, als wiJ ons 
w1llen real1seren dat wiJ de aarde geleend 
hebben van onze kinderen, als we de heel
held. de integriteit van de schepp1ng als 
uitgangspunt nemen voor ons politieke 
handelen in de komende Jaren, dan gaat 
het in wezen om twee benaderingen. 

Op de eerste plaats de uitvoering van 
een aantal maatregelen die d1rect gencht 
ziJn op dat herstel en behoud van d1e 
schepping, zoals 
- herstelwerkzaamheden, 
- het ontwikkelen van een Ievens-, con-

sumptle- en investeringsstijl, d1e toe
komstige generaties een eigen kans op 
natuuriiJke hulpbronnen bliJft verzekeren; 

- het ontw1kkelen van andere dan fossiele 
energiebronnen: 
het vervangen van de direct schadelijke 
m1lieuvervuilende, ozonlaag aantasten
de stollen; 

- hot met grote voorrang starten van een 
herbeboss1ngs- en anti-verwoesliJnings
programma. 

De laatste twee onderdelen kunnen al op 
korte termiJn tegen relatief gennge kosten 
zeer veel onhe1l voorkomen en een wende 
betekenen. Maar dat gaat aileen als er een 
besliste politieke w11 nu daartoe aanwezig 
IS. 

Maar de aard van de problematiek 
vraagt ook nog een andere aanpak. AI die 
genoemde maatregelen zullen weinig ef
fect sorteren. zullen zelfs n1et echt van de 
grond komen, als ziJ niet geplaatst worden 
1n een duidelijk en stnkt kader van 1nterna
t1onale afspraken en overeenkomsten BIJ
voorbeeld een verbod op handel in milieu
vervullende stollen, een pnJsverhogende 
maatregel biJ de produkt1e van koelkasten 
en atrconditiomngs is aileen maar Zlnvol 
als iedereen er z1ch aan houdt en degene 
d1o Lich eraan wil onttrekken, sanct1es 
kriJgl. De aard van de aanpak en de aard 
van de problemat1ek e1sen be1de een intor
nationale aanpak en afdw1ngbaarhe1d Zo-

als terecht gesteld is in de Universele Ver
klarlng van de Rechten van de Mens zijn er 
zaken die de soeverein1teit van individuele 
staten overstiJgen de bescherming van de 
integrite1t van de mens is een norm waar
aan personen, volkeren en nat1es gemeten 
kunnen worden. Maar de laatste Jaren heb
ben ons bewust gemaakt dat er nog een 
andere norm is: de bescherming van de ln
tegnteit van de schepping. Waar we de ko
mende Jaren met aile energie, met aile in
tellectuele creativiteit ook, aan moeten 
gaan werken is de totstandkoming van een 
mondiaal en afdw1ngbaar Handvest voor 
behoud en herstel van de natuur ik zeg 
liever 1n navolging van Von Weizsacker, de 
integriteit van de schepping. Het wordt 
weer boe1end de komende jaren, want op 
de agenda van dit decennium staat een 
ding bovenaan de ommekeer. zo u wilt de 
bekering 1n het economisch handelen, in 
de pol1t1ek, van gezin tot volkerengemeen
schap naar een ander omgaan met n3tuur
lijke hulpbronnen. naar een andere econo
mlsche berekeningsmethode. die in de 
produktiekosten en economische ciJfers 
de onttrekking aan en belast1ng van het mi
lieu mee laat !ellen: naar een ander per
spectief van internat1onale samenwerking 
Het is een agendapunt, dat het hart raakt 
van de politieke overtu1g1ng van iedere 
christen-democraat. Bij dat proces IS de 
Derde Wereld geen object, geen randver
schijnsel, niet de ander, maar volledige 
partner en onm1sbare medespeler, min
stens ook onze gelijkwaardige. 

lnternationaal veiligheidssysteem 
lets van de euforie die na open1ng van 
Oost Europa is gaan heersen op het ge
bled van de internationale veil1gheid mag 
wei worden gedempt. Het lijkt wat goed
koop om de demografische verschuivin
gen in de wereld in combinat1e te brengen 
met potentiele mil1ta1ro verschuiv1ngen de 
mogelijkheden van een toekomstige be
dre1g1ng van Europa of gogeven de aard 
van do atomaire, b1olog1sche of chemi
sche bewapening, ook via oorlogsgeweld 
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van de schepping zelf Het terugbrengen 
van het vernietigingspotentieel dat in de 
Oost-Westconflicten is opgebouwd, roept 
echter orlmiskenbaar de noodzaak op van 
een fundamenteel herbezinnen op de 
machtsverhoudingen in de wereld. Aan de 
mogelijkheid van een Midden Oostenoor
log kan men toevoegen de in recente 
maanden zeer sterk opgevoerde spannin
gen tussen India en Pakistan, daar- ik aar
zel het woord 'ook' te gebruiken- met een 
nucleaire dimensie. En zo is er nog een 
aantal andere crisishaarden. die. dat is het 
nieuwe. niet meer verwaarloosd kunnen 
worden, maar die door de aard van de be
wapening en door de internationalisatre de 
dreiging van vernietiging op grote schaal 
en ons rakend met zich brengen. Zo Iaten 
we nu nog fertelijk de burgeroorlog in 
Ethropie langs ons heen gaan. Oat proces 
kan aileen maar doorgaan dankziJ de vele 
onbetaalde rekeningen tussen de Ianden 
en biJ de snel voortschrijdende modernise
ring ook van de conventionele bewape
ning. Er is maar een oplossing een inter
nationaal veiligheidssysteem dat hand
haafbaar is. 

Het tweede punt op de agenda van de 
komende Jaren is dan ook het doortrekken 
van de gewijzigde wereldverhoudingen. 
niet naar passiviteit en een 'es ist erreicht'
houding, maar naar de opbouw van een 
nieuw, preventief internationaal veilig
heidssysteem. Grosse Worte. die mange
lassen ausspricht, maar wij realiseren ons 
dezer dagen gelukkig weer terdege, dat 
we simpelweg niet de vriJheid hebben die 
we ons misschien een vijftiental Jaren ge
gund hebben, namelijk om de Verenigde 
Naties, Secretariaat en Veiligheidsraad, 
slechts te gedogen als een luxe praatclub. 
Een forum voor vreedzame oplossing van 
geschillen en als dat niet gaat, ultiem een 
machtsvolle internationale autoriteit tot in
damming en eventueel beslechting van 
die geschillen is onontkoombaar voor het 
overleven van de mensheid op termijn, 
voor het veilig stellen ook van rechten van 
minderheden in de wereld. Oaarbij zullen 
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de bordJes van wie minderheid rs weldra 
ook verhangen worden. Natuurlijk is de 
weg daartoe een lange en moeilijke. Ook al 
omdat, zoals we aan de resoluties van de 
VN kunnen aflezen, er een spanning is !us
sen democratische besluitvorming op in
ternationaal nrveau en rechten van de rndi
viduele staten, denk eens aan de positie 
van Israel En toch is dit het perspectief. 
Een perspectref, en geen realrteit nu. Oaar
om rs als tussenfase een grondige bezin
nrng nodig over de veiligheidsdoelstellin
gen waarvoor het aanwezrge militaire po
tentieel van de NAVO en ook van ons 
eigen land zou kunnen worden ingezet en 
over de vraag of door middel van een sys
teem van verdragen met name op drt mo
ment uitbreiding gegeven kan worden aan 

Er is nog geen reden al te 
slordig het militair 
potentieel van de NAVO te 
dumpen. 

doelstellingen en aan reikwijdte van een 
eventuele NAVO-, Europese of Nederland
se militarre inzet. lk kan me de verveling 
van de gewone dienstplichtige voorstellen. 
lk kan me dat absoluut niet voorstellen van 
de militaire specialisten en de burtenlands
politieke. Er is geen tijd voor euforie, maar 
wei om de achtste schepprngsdag dre we 
in deze periode beleven, te gebruiken om 
hard te werken, niet aileen aan milieu, 
maar ook aan de totstandkoming van een 
realistisch internationaal verligheidssys
teem, inclusief het boeiende tussentraJect 
dat daarvoor moet worden afgelegd. Oat 
geldt uiteraard ook op de meest korte ter-
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mijn de Europese vredesordening. Er is 
bovendten geen reden om al te slordig en 
wetntg toekomstgericht het huidig militair 
potentieel te dumpen Oaarbij past noch 
een neo-neutralisme, noch een neo-paci
fisttsche tnstelling. Het is duideliJk dat voor 
het begrip Derde Wereld bij zo'n ordening 
geen plaats meer is. Oat zou betekenen 
dat het Westen of een 'Oost-West condo
mrmum', zo gevreesd in de hoofdsteden 
van de Derde Wereld, ziJn wil zou blijven 
opleggen en uitgaan van zijn dominante 
posttie op wereldschaal. Aileen met volle
dige gelijkwaardige medewerking van die 
Oerde Wereld kan op den duur een 
rechtvaardig en afdwingbaar veiligheids
systeem tot stand komen, waarbij ook allen 
gelijke belangen hebben, het laatste als 
basisvoorwaarde ervan 

Een nieuwe beschaving 
De omslag van een maJoritetts- naar een 
mtnontettspositie speelt zich tntussen ook 
af op een geheel ander terrein. Toen ik vier 
Jaar geleden mocht meewerken aan de 
pogingen om de Kaderschool van de 
grond te krijgen, heb ik mogen spreken 
over de generatle die momenteel de polt
tteke verantwoordelijkheid draagt als een 
generatie in de mist. Als we omkijken we
ten we dat de paden van het verleden niet 
meer begaanbaar zijn, dat de sporen te
rug niet meer richtinggevend kunnen zijn 
voor de toekomst, maar van de andere 
kant bij aile besef dater een wezenlijk an
dere samenleving op ons af gaat komen, 
zijn de contouren van die samenleving, 
van die nteuwe technologische, mondiale 
cultuur nog heel vaag. Daarom ook die 
nieuwe behoefte aan toerusttng op de 
grondslagen voor ons politieke denken. 
Wat we wei weten is dat de gestalte der 
toekomst niet meer door ons bepaald, 
maar hoogstens bel'nvloed kan worden. 
Oegenen die zich verworteld weten in 
onze tradities van christendom en huma
nisme, die hun politiek handelen willen 
stoelen op de btjbelse boodschap en een 
christeltJk mensbeeld, moeten zich realise-

Clmstcr1 Do~locratrschc Vcrkcnnrngcn 10/90 

ren, dat bij het kruispunt waarop onze be
schaving als zodanig staat, zij minderheid 
zijn, een minoriteit bij de overdracht van 
waarden en normen naar een volgende 
generatie, mtnoriteit in een publiek en ge
seculariseerd klimaat dat gedomineerd 
word! door normen van succes, kracht, 
consumentisme, rijkdom. In een wereld 
waarin in toenemende mate de meerder
heid van de medebeslissers over ons lot 
niet voortkomen uit onze traditie, maar uit 
die van de andere wereldgodsdiensten. 
Medebeslissers veraf, maar ook steeds 
dichterbij. In die mondiale beschaving 
gaat het dan allereerst om de kernvraag 
hoe de mens omgaat met de hem in enkele 
generaties plotseling in de school gewor
pen nieuwe macht, macht om het indivi
dueel Ieven, de begrenzingen, de kwali
teit, zelfs de vorm ervan te manipuleren, 
macht om de geest te betnvloeden, macht 
om de schepping als geheel te vervormen, 
te vernietigen. De normering van de macht 
- mag alles wat kan?- als centraal vraag
stuk bij de vormgeving van onze cultuur. 
Blijft die cultuur, die beschaving gemeten 
aan het uitgangspunt dat ieder menselijk 
Ieven uniek is en dat wij beheerders en 
geen eigenaars van die schepping zijn. 
Slagen wij erin die normering maatschap
pelijk te verankeren maar ook in wetge
ving, ook in bestuurlijke en wetenschappe
lijke orientatie voor de komende jaren? Sla
gen wij er verder in om in die cultuur die 
onmiskenbaar en wellicht onontkoombaar 
door andere normen gedomineerd wordt, 
toch nog zoveel ruimte te houden voor 
eigen waarden, voor overdracht van onze 
levensovertuiging? Houden wij een klimaat 
waar, tegenover het culturele geweld van 
andere normen, in ieder geval nog demo
gelijkheid bestaat van een voor ons her
kenbare normen- en waardenoverdracht 
aan een volgende generatie waar zelfbe
scherming een kans krijgt, ook voor dege
ne die die andere identiteit voor zichzelf 
overeind wil houden? Oat heeft met media
beleid te maken, dat heeft ook te maken 
met de inrichting van de kleinere leefge-
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meenschappen. dat heeft ook met zaken 
als belastingwetgeving van doen. Secula
risatle en het innemen van een mlnonteits
positie in een wereldsamenleving ziJn ge
gevens biJ pog1ngen om te getu1gen en te 
overtu1gen dat biJ die vormgeving van die 
nieuwe beschaving de uitgangspunten die 
WIJ weer geerfd hebben, medebepalend 
moeten ziJn. Oat kan aileen als er ook in de 
kring van de christen-democratie niet een 
tendens naar restauratie komt, maar een 
toekomstgerichte discussie over de nor
merlng van de macht. ook over de eigen 
culturele ruimte en over de plaats van de 
vreemde 1n de wereldcultuur veraf en 1n 
ons midden. Die plaatsbepaling zal niet 
lang meer geduid kunnen worden met dat 
begip vreemdeling, vreemde. Ook in dat 
opz1cht is het begrip Oerde Wereld achter
haald. 

Een sociaal-economische orde 
Maar als wiJ belang hebben biJ de opbouw. 
de instandhoud1ng van een wereldorde, 
en voor minder doen we het niet. waarin 
die dragende waarden van onze bescha
ving herkenbaar ziJn, dan impl1ceert dat. 
dat ook de meerderhe1d van de wereldbe
volking een belang heeft biJ die wereldor
de. Voor de 'heerensocieteit' is er geen 
plaats meer. Het impliceert een internatio
nale sociaal-economische orde die uiter
aard niet onmiddellijk egalitair IS. maar die 
wei voor aile part1cipanten voldoende mini
male aantrekkelijkheden heeft en die pro
cessen van mobiliteit mogelijk maakt en 
st1muleert. Mob1liteit in sociaal aanzien als 
volk, mobiliteit vooral in economisch op
Zicht. Oat is een kwestie van rechtvaardig
heid en dat is een kwestie van wederziJdS 
belang, een n1euw begrip van interdepen
dentie. Tegenover vergriJzende markten 
van West Europa zou ook onze economie 
baat hebben bij de koopkracht van de 
nieuwe massa's. Maar wezenlijk is uiter
aard de vraag of het wordende internatlo
nale economische systeem kansen biedt 
aan volkeren die hard werken en de kenn1s 
bez1tten om hun eigen voedsel te verbou-
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wen, hun eigen armoede te bestrijden. Oat 
betekent, nu het nog kan, een vastknopen 
van de gevestigde rijkere economieen aan 
de opkomende en ook aan de allerarmste. 
Wat die middencategorie betreft betekent 
dat vooral echte wederzijdse kansen van 
ecnom1sch verkeer en het aangaan van 
bindingen. En wat die armste categorie 
betreft zal het nog voor een langere perio
de over m1ddelenoverdracht gaan. Wie de 
steeds slechtere positie van Afrika in de 
wereldhandel bekijkt, weet bijvoorbeeld 
dat aileen het aanreiken van een echte 
stl]gbeugel dit continent in staat zal stellen, 
zelfs biJ goed intern bestuur, om mee te 
doen aan het internationaal economisch 
bestel en bij d1e wereldorde ook een be
lang te krijgen Nu nog zijn zo dikwijls niet 
e1gen wanbeheer, maar op de eerste 
plaats en in ieder geval ook internationale 
structuren prohib1tief. 'Zondige structuren' 
werden ze in de encycliek Sol/icitudo Rei 
Socialis genoemd. prohib1tief om zichzelf 
aan de armoede te ontworstelen en op de 
wereldrangorde van nationale inkomens 
omhoog te komen. In zoverre is er geen af
scheid van de Oerde Wereld. De komende 
Jaren, in de GATT-ronde, maar ook biJ aller
lei afzonderlijke verdragen zoals bij schul
denovereenkomsten, en in de internationa
le instituties zal er ten opzichte van de Der
de Wereld een enorme 1nspanning ge
pleegd moeten worden om die wereldorde 
aantrekkeliJk te maken Oat zal de houding 
van Europa sterk raken, ook op agrarisch 
gebied. Er is daarnaast blijvende inzet no
dig door middel van m1ddelenoverdracht 
om achterblijvers die minimale kans te bie
den, afgezien nog van de milieubescher
mende maatregelen daar. In zoverre is er 
geen afscheid van de Derde Wereld, zeker 
niet van de Tiers Monde. die n1euwe cate
gorie volkeren. die ook rechten, gelijk
waardlgheld, broederschap en daarmee 
vriJheid e1st. Voor de politiek op middellan
ge termiJn en voor de nieuwe binnentre
ders in politieke partijen en voor het politie
ke besluitvormingsproces gaat het om drie 
vragen stoppen wiJ het sterven van de na-
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tuur? Scheppen wij de voorwaarden voor 
een duurzame vrede en veiligheid? Is in de 
toekomstige samenleving en cultuur plaats 
voor de waarden die ons dragen? Maar 
die drie vragen zijn aileen nog oplosbaar 
1n een wereldorde waar die meerderheid
van de wereld die we ooit Oerde Wereld 
noemden, belang bij heeft en waar ze 
recht op heeft. Oat betekent een vierde 
kernthema: voortdurende aandacht voor 
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die wereld. Oat is het realistisch perspec
tief voor een politiek handelen in de ko
mende jaren. 
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