
Drs. H. Hoogerwerf 

Mensenrechten en 
ontwikkelings
samenwerking 

Oe christen-democratie zou moeten uit
gaan van het principe dat ontwikkelings
samenwerking een instrument is van men
senrechtenbeleid Oe mensenrechten 
vormen een geïntegreerd kader. Op 
grond daarvan kan Nederland vormge
ven aan de relaties met ontwikkelingslan-
den. 

In het verleden is het Nederlands buiten
lands beleid vooral gekenmerkt door de 
behartiging van eigen belangen. Uitzon
deringen daar gelaten , waren politieke, 
economische en veiligheidsbelangen , 
naast het belang van de individuele land
genoot in den vreemde, steeds de belang
rijkste motieven voor het overheidsoptre
den buiten de eigen landsgrenzen 

Het wereldwijde proces van dekolonisa
tie en een groeiend gevoel van interde
pendentie hadden tot gevolg , dat in de 
tweede helft van deze eeuw aan het bui
tenlands beleid een aantal nieuwe ele
menten werden toegevoegd Voor Neder
land zijn dit met name de Europese inte
gratie , ontwikkelingssamenwerking en 
mensenrechten. Het toenemende belang 
van het thema mensenrechten in het Ne
derlands buitenlands beleid is parallel ge
lopen aan het stijgen van dit onderwerp 
op de internationale politieke agenda. De 
Nederlandse vertegenwoordigers speel
den vaak een vooraanstaande rol bij het 
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tot stand brengen van mensenrechtenver
dragen en toezichtprocedures. In 1979 
hebben de mensenrechten een uitgespro
ken plaats in het buitenlands beleid gekre
gen door publikatie van de nota 'De Rech
ten van de Mensen in het Buttenlands Be
leid ' . Mensenrechten werden daarmee tot 
een zelfstandige doelstelling van het bui
tenlands beleid.1 

In de periode na het verschijnen van 
deze nota is de positie van de mensen
rechten in het buitenlands beleid er echter 
niet duidelijker op geworden Het huidige 
beleid kent in feite een specifieke mensen
rechtensector , die betrekkelijk onafhanke
lijk van het beleid inzake diplomatieke, 
economische, veiligheids- en ontwikke
lingsrelaties, de wereldwijde bescherming 
van mensenrechten tracht te verwezenlij
ken. Velen bepleiten echter een benade
ring waarbij mensenrechten als een facet 
van elk onderdeel van het buitenlands be
leid aan de orde komen. 

Samenvloeiende beleidsterreinen 
In de afgelopen periode is met name de 

Drs. H. Hoogerwerf (1960) is beleidsmedewerker bij de Ge· 
meenschappelijke Medische Dienst en onder andere adv1· 
seur van de werkgroep Mensenrechten. 
1. De rechten van de mens in het buitenlands beleid. 

Tweede Kamer , zitting 1978·1979, kamerstuk 15571 , 
nrs. 1-2. 
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discussie over de relatie tussen mensen
rechten en ontwikkelingssamenwerking 
hoog opgelaaid. De reden hiervoor is het 
feit dat we in de uitvoering van de ontwik
kelingssamenwerk ing voortdurend met 
mensenrechten geconfronteerd worden. 
De directe aanleiding voor de discussie 
was het rapport van de Advies Commissie 
Mensenrechten over deze problematiek 
van juli 1987.2 

Helaas beperkt het debat zich vaak tot 
de vraag welke rol mensenrechten in het 
beleid van ontwikkelingssamenwerking 
moet spelen. Ik zou in een breder 
perspectief de vraag wi llen stel len naar de 
relatie tussen mensenrechtenbeleid en 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. 
Daarbij vraag ik mij af of we niet toe zijn 
aan een grondige herstructurering van het 
buitenlands beleid voor zover het deze 
twee aspecten betreft. Is er nog sprake 
van twee verschi llende beleidsterreinen 
als de minister voor Ontwikkelingssamen
werking, die ziet dat de praktijk van zijn 
werk gefrustreerd wordt door een klimaat 
van politieke repressie, het vingertje op
heft tegen regeringsleiders die medever
antwoordelijkheid dragen voor de men
senrechtenschendingen? 

Op velerlei manieren blijken in de 
(beleids-)praktijk mensenrechten en ont
wikkelingssamenwerking elkaar te raken. 
De voorbeelden zijn bekend. Echte vrij
held van meningsuiting blijft een illusie zo
lang het grootste deel van de bevolking 
n1et kan lezen of schrijven. Programma's 
voor geboortebeperking vormen soms 
een aanslag op klassieke vri jheden die wij 
n1et voor lief zouden nemen. In de discus
sie over onwikkelingsstrategieën komt al
tijd de vraag weer op of de vrijheden dan 
wel de ontwikkeling prioriteit moeten heb
ben. Het is een tegenstel ling die duidt op 
ee~ vermeende spanning tussen catego
neen mensenrechten . 

Het ontbranden van de discussie mi
~isters die uitstapjes maken op e l kaar~ be
~1dsterre1n en de gesignaleerde raakvlak
en In de Ultvoen ng duiden op het samen-
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vloeien van de twee beleidsterreinen die 
hier aan de orde zijn. 

Twee terreinen 
Zowel in de sfeer van het ontwikkelingssa
menwerkingsbeleid als in het internatio
nale denken over mensenrechten hebben 
zich ontwikkelingen voorgedaan die ik in 
dit verband relevant acht. Allereerst heeft 
de ervaring in de ontwikkelingssamenwer
king ons geleerd dat veel ontwikkelingssi
tuaties slechts konden worden verbeterd 
door een brede aanpak van de problema
tiek. Het niet rekening houden met cu ltu
rele achtergronden, het niet inschakelen 
van vrouwen of het negeren van ecologi
sche samenhangen deed veel ontwikke
lingsprojecten jammerliJk mislukken . Al
leen een brede aanpak, waarbij vele 
aspecten van het maatschappelijk leven 
worden betrokken , lijkt borg te staan voor 
vooruitgang op lange termijn. In het beleid 
ten aanzien van ontwikkelingssamenwer
king kwam deze ervaring tot uitdrukking 
door veel minder specifieke projecten en 
veel meer (regio) programma's te on
dersteunen of uit te voeren. Bovendien 
kreeg de aandacht voor thema's als de 
positie van vrouwen en de gevolgen voor 
het natuurlijk milieu een structurele plaats 
in het beleid. Recentelijk nog pleitten hoge 
ambtenaren voor een breuk met de tradi
tionele projecthulp en het zoeken van aan
sluiting bij processen die in en door de ont
wikkelingslanden zelf in gang zijn gezeP 

Ook een zekere bescherming van vrij
heden en mogelijkheden voor participatie 
van de bevolking bli jken steeds duidelijker 
noodzakelijke voorwaarden te zijn voor 
een succesvol ontwikkelingsproces. De 
Nederlandse regering stelde in dit ver
band in 1979: 'Aannemelijk is immers dat 
in een land waar de overheid klassieke 
mensenrechten eerbiedigt, eerder een 

2. Mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking, Advies 
Commissie Mensenrechten Buitenlands Beleid , juli 1987. 

3. Meijer , L., Breuk met traditionele hulp, in: Trouw, 4 na· 
vember 1988, (Aan het woord komen dr. F. van Dam en 
mr. J.JAM. van Gennip). 
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werk gefrustreerd wordt door een klimaat 
van politieke repressie, het vingertje op
heft tegen regeringsleiders die medever
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senrechtenschendingen? 

Op velerlei man1eren blijken in de 
(beleids-)praktijk mensenrechten en ont
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De voorbeelden zijn bekend. Echte vrij
held van meningsuiting blijft een illusie zo
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wei de ontwikkeling prioriteit moeten heb
ben. Het is een tegenstelling die duidt op 
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Het ontbranden van de discussie, mi
nisters die uitstapjes maken op elkaars be
leldsterrein en de gesignaleerde raakvlak
ken tn de uitvoering duiden op het samen-
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vloeien van de twee beleidsterreinen die 
hier aan de orde ziJn. 

Twee terreinen 
Zowel in de steer van het ontwikkelingssa
menwerkingsbeleid als in het internatio
nale denken over mensenrechten hebben 
zich ontwikkelingen voorgedaan die ik in 
dit verband relevant acht. Allereerst heeft 
de ervaring in de ontwikkelingssamenwer
king ons geleerd dat veel ontwikkelingssi
tuaties slechts konden worden verbeterd 
door een brede aanpak van de problema
tiek. Het niet rekening houden met cultu
rele achtergronden, het niet inschakelen 
van vrouwen of het negeren van ecologi
sche samenhangen deed veel ontwikke
lingsprojecten jammerlijk mislukken. AI
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worden betrokken, lijkt borg te staan voor 
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door veel minder specifieke projecten en 
veel meer (regio) programma's te on
dersteunen of uit te voeren. Bovendien 
kreeg de aandacht voor thema's als de 
positie van vrouwen en de gevolgen voor 
het natuurlijk milieu een structurele plaats 
in het beleid. Recentelijk nog pleitten hoge 
ambtenaren voor een breuk met de tradi
tionele projecthulp en het zoe ken van aan
sluiting bij processen die in en door de ont
wikkelingslanden zelf in gang zijn gezeP 

Ook een zekere bescherming van vrij
heden en mogelijkheden voor participatie 
van de bevolking blijken steeds duidelijker 
noodzakelijke voorwaarden te zijn voor 
een succesvol ontwikkelingsproces. De 
Nederlandse regering stelde in dit ver
band in 1979: 'Aannemel1jk is immers dat 
in een land waar de overheid klassieke 
mensenrechten eerbiedigt, eerder een 
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geest van sociale en economische ontwik
keling zal rijpen dan in een repressief sys
teem . De bevordering van bedoelde rech
ten vervult aldus voorwaarden voor ont
wikkelingsprocessen en vergroot poten
tieel de effectiviteit van ontwikkelingspro
gramma's. '4 

Na en door de Tweede Wereldoorlog is 
het proces van internationale formulering 
en codificering van mensenrechten in een 
stroomversnelling geraakt. Onder druk 
van met name Derde Wereldlanden zijn 
sociale, economische en culturele rechten 
hier wezenlijk onderdeel van gaan uitma
ken. Door veel Westerse landen werd bij 
voortduring benadrukt dat het hierbij ging 
om een ander genre rechten die slechts 
inspanningsverplichtingen impliceerden. 
Vaak koppelden zij daaraan een lagere 
prioriteitsstelling. Maar hoewel het ver
schil in karakter in z'n essentie niet bestre
den wordt, zijn de sociale, economische 
en culturele rechten langzamerhand toch 
een gelijkwaardige positie naast de klas
sieke mensenrechten gaan innemen. Met 
name het inzicht dat de onderlinge sa
menhang van de beide type rechten zeer 
sterk is heeft veel terrein gewonnen. Rele
vant is in dit verband het recht op ontwik
keling zoals dat in 1986 geformuleerd 
werd in een verklaring van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties. In 
deze verklaring is voor het eerst in een in
ternationale uitspraak een onlosmakelijk 
verband gelegd tussen de bescherming 
van klassieke en economische, sociale en 
culturele mensenrechten. Beiden worden 
als onmisbaar voor de ontwikkeling van 
een individu en een samenleving be
schouwd.s 

Het zal duidelijk zijn dat deze twee ont
wikkelingen sterk in elkaars verlengde lig
gen en in positieve zin op elkaar van in
vloed zijn geweest. Zij roepen de vraag op 
of het nog langer adequaat en gerecht
vaardigd is een onderscheid te maken tus
sen enerzijds een ontwikkelingssamen
werkingsbeleid dat, in zijn gerichtheid op 
de structurele armoedebestrijding, de 
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Klassieke vrijheidsrechten 
en sociale, economische 
en culturele rechten 
vertonen onmiskenbare 
samenhang. 

economische en sociale mensenrechten 
probeert te verwezenlijken en anderzijds 
een mensenrechtenbeleid dat in feite 
vooral de klassieke vrijheidsrechten we
reldwijd tracht te beschermen. 

Gerechtigd als norm 
Christen-democraten hanteren gerechtig
heid als belangrijkste norm voor de inrich
ting van de samenleving. Ook in het bui
tenlands beleid is de gerechtigheid het lei
dende principe voor christen
democraten. Mensenrechten lijken tot nu 
toe de meest concrete en min of meer 
toetsbare operationalisering van het be
grip gerechtigheid, die bovendien het 
voordeel hebben dat zij als doelstelling 
ook door politiek andersdenkenden wor
den ondersteund. Voor christen
democraten krijgen de rechten van de 
mens een extra dimensie omdat zij de 
mens zien als beelddrager Gods. ledere 
aantasting van de menselijke waardigheid 
door een schending van mensenrechten 
is daarom strijdig met Gods bedoeling met 
de schepping . 

Wanneer het de verschillende typen 
mensenrechten betreft is het duidelijk dat 
klassieke integriteitsrechten evenzeer de 
gerechtigheid betreffen als het economi-

4. Memorie van Toelichting op de begroting voor 1986, 
Tweede Kame r, zitting 1986-1987, kamerstuk 19700, nr. 
1. 

5. Verklaring ove r het recht op ontwikkeling, New York. 4 
december 1986. 
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sche recht op voldoende voeding. Voor 
de vormgeving van het christen
democratisch buitenlands beleid ligt het 
daarom voor de hand een ééndimensio
naal kader, te hanteren, waarbij het brede 
spectrum van internationaal gecodifi
ceerde mensenrechten de centrale as is. 

Geïntegreerd beleidskader 
Zowel aan het ideologisch denken van 
christen-democraten als aan de praktijk 
van de uitvoering van het beleid ten aan
zien van mensenrechten en van ontwikke
lingssamenwerking is mijns inziens argu
mentatie te ontlenen om mensenrechten 
als geïntegreerd kader te gebruiken , op 
grond waarvan wordt vormgegeven aan 
de relaties die Nederland met ontwikke
lingslanden onderhoudt. 

Natuurlijk spelen ook andere belangen 
hierbij een rol , bijvoorbeeld in de sfeer van 
vrede en veiligheid , werkgelegenheid in 
eigen land, enzovoort. Zij behoeven zorg
vuldige afweging ten opzichte van 
doelstellingen die samenhangen met 
mensenrechten . Wanneer ook hierbij de 
gerechtigheid het leidend principe is dan 
hoeft het mensenrechtenaspect niet auto
matisch te prevaleren. De noodzaak van 
een voortgaande ontspanning of hulp in 
rampsituaties kunnen de afweging anders 
doen uitvallen. Explicitering van de keu
zen is in vrijwel alle situaties het meest 
dienstbaar aan de politieke zuiverheid. 

De belangrijkste factor moet echter ge
vonden worden in een beoordeling van 
de gehele mensenrechtensituatie in een 
land, de manier waarop deze in positieve 
Zin beïnvloed kan worden en de effec
tiefste instrumenten die daarbij kunnen 
worden ingezet. Ontwikkelingssamenwer
king is dan inderdaad geworden tot een 
Instrument van mensenrechtenbeleid. 
Pnncipieel gezien is daar niets op tegen. 
In de huidige situatie zijn de doeleinden 
van ontwikkelingssamenwerking welis
waar geformuleerd in termen van structu
rele armoedebestrijding en economische 
verzelfstand iging, maar de essentie van 
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deze inspanning is natuurlijk ook gelegen 
in een streven naar een wereld , waarin 
voor een ieder de mensenrechten structu
reel verwezenlijkt zijn 

Anders dan in de discussie vaak wordt 
gesuggereerd gaat de ontwikkelingssa
menwerking niet fungeren als een stok 
waarmee mensenrechtenschenders, 
vooral ten koste van hun slachtoffers, wor
den geslagen Ontwikkelingssamenwer
king wordt één van de instrumenten die in
zetbaar zijn om op de meest effectieve 
manier de armsten en zij die monddood 
gemaakt zijn aan hun recht te kunnen la
ten komen. 

Voor de uitvoering van het ontwikke
lingssamenwerkingsb"eleid zal deze aan
pak niet zoveel gevolgen hebben. De be
staande expertise dient vanzelfsprekend 
zo effectief mogelijk op de juiste plaatsen 
te worden ingezet. Veel meer verandert er 
aan de beleidsvoorbereiding en vooral de 
beleidsbepaling . In het proces van be
leidsbepaling zal duidelijker een beéld 
van de (ontwikkeling van de) mensenrech
tensituatie in de betreffende landen moe
ten ontstaan. 

Rapportage 
Door velen is er voor gepleit jaarlijks een 
mensenrechtenrapportage per land te la
ten uitvoeren. Deze zou beschrijven hoe 
de mensenrechtensituatie in een bepaald 
land is en met name hoe deze zich ontwik
kelt. Het Studie- en Informatiecentrum 
Mensenrechten wees erop dat men in 
Noorwegen hierbij met een aantrekkelijk 
model werkt. 6 In dit land verzorgen twee 
onafhankelijke instituten , in opdracht van 
de Noorse regering , een jaarlijkse rappor
tage over de mensenrechtensituatie in de 
landen waarmee Noorwegen een spe
ciale ontwikkelingsrelatie onderhoudt. De 
onderzoekers baseren zich grotendeels 
op informatie van andere organisaties en 

6. Mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking, Studie
en Informatiecentrum Mensenrechten, SIM-Special nr. 6 
(Utrecht 1986), 40. 
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6 Mensenrechten en ontw1kkelingssamenwerk1ng. Studle
en lnformat1ecentrum Mensenrechten. SIM-Special nr. 6 
(Utrecht 1986). 40 
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vullen deze zelf aan door de betreffen~e 
landen te bezoeken. Anders dan vergeliJk
bare rapporten van de Amerikaanse rege
ring gaat het Noorse rapport , naast een 
beschrijving van de burgerlijke en poli
tieke rechten, ook uitgebreidmop de eer
biediging van de sociale, economische en 
culturele mensenrechten .. Het rapport 
functioneert als een discussiestuk over de 
criteria voor de keuze van landen en hulp
programma's. In het verslag ZIJn geen be~ 
leidsaanbevelingen opgenomen, de poll 
tieke conclusies worden aan regenng en 
parlement overgelaten. Als belangnjkste 
voordeel van deze opzet wordt aangedra
gen dat de Noorse regering niet verant~ 
woordelijk is voor de m het rapport opge 
nomen informatie. In de relatle met andere 
landen kan dit uit diplomatiek oogpunt 

over mensenrechten een politiek gegeven 
is het duidelijkst geïllustreerd door de 
kwestie van de terugzending van de 
Tamil-vluchtelingen naar Sri Lanka. Een 
uitgebreide mensen,rechtenrapportage 
kan alleen een werkeliJke functie m de be
leidsafwegingen vervullen wanneer deze 
deel uitmaakt van de beleidsstukken en 
de bewindsman er verantwoordelijkheld 
voorneemt. . 

De rapportage is een eerste basis voor 

een voordeel zijn. . 
Minister Van den Broek heeft ZICh 

steeds tegen een dergelijke rapportage 
verzet. Hij acht het een herschlkkmg van 
bestaande informatie en derhal~e niet 
noodzakelijk .? In het eerste heeft hiJ geliJk. 
Ten aanzien van het tweede IS het nog de 
vraag of een gerichte ordenmg van be
staande informatie in dit verband niet Zin
vol kan zijn. Ik denk evenwel dat er een 
meer fundamenteel argument IS om toch 
te kiezen voor een jaarlijkse rapportage. 
Informatie over de mensenr~chtensltuatle 
in een bepaald land is nameliJk niet per de
finitie neutrale informatie. We zien dat een 
organisatie als Amnesty I nternatlonal 
hierin een zeer hoge graad van objeCtiVI
teit weet te bereiken. Dit is echter alleen 
mogelijk dankzij een strikte afgrenzing van 
het werkterrein en de volstrekt onafhanke
lijke opstelling van deze organisatie. De 
manier waarop de Reagan-regenng het 
mensenrechtenbeleid vorm gaf Illustreert 
hoezeer berichtgeving over mensenrech
ten afhankelijk is van de eigen politieke VI
sie en belangen. Deze regering acht een 
mensenrechtenschending in een commu
nistische dictatuur van een andere orde 
dan die in een fascistische dlctatuurB In 
ons land is het feit dat ook de rapportage 
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de opbouw van een gestructureerd men
senrechtenbeleid . Dit zal een versterkmg 
van de controle door politiek en samenle
ving tot gevolg hebben . De parlementaire 
verantwoordelijkheid voor en mvloed op 
het buitenlands beleid wordt groter . De 
Kamer krijgt zodoende een werkeliJk alter
natief voor de door minister yan den 
Broek zo verfoeide 'issue-politiek ten aan
zien van de mensenrechten. 

Samenlevingen in ontwikkeling . 
Een geïntegreerd mensenrech.tenbeleld 
heeft een effect dat nog belang riJker IS dan 
de toenemende politieke controle . . Het 
biedt namelijk de mogelijkheid dat WIJ ons 
breder gaan inzetten voor positieve veran
deringen in ontwikkelingslanden. Het be
leidsinstrumentarium kan daarbiJ syste
matisch worden toegespitst op de ontwik
kelingen die ten gunste zijn van mensen
rechten en democratie. 

De snelle veranderingen in veel Derde 
Wereld-landen confronteren ons met :a
menlevingen die het post-koloniale tiJd
perk voorbij zijn gestreefd. Veel ontwikke
lingslanden beschikken over een hoog
waardig eigen technologisch en Indus-
trieel potentieel .. 

Ook op het gebied van het onderwiJS en 
de voedselvoorziening IS men vaak tot 
veel in staat. Toch betekent dit nog lang 

7 Commentaar van de Minister van Buitenlandse Zaken 
. mede namens de Minister voor Ontwlkkellngssamenwer· 

k. o advies nr. 5 van de Advies CommiSSie M ensen· 
r~~~te~ Buitenlands Beleid , getileld 'C~ntwlkke lmgs· 
samenwerking en de rechten van de mens , 10. 

8. zie 6. 51 e.v. 
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Buitenland 

niet dat er ook sprake is van een bevredi
gende mensenrechtensituatie en recht
vaardige sociaal-economische verhou
dingen. India en Indonesië zijn daarvan 
goede voorbeelden . In deze situaties is 
het, zeker gezien de betrekkelijke geringe 
omvang van de Nederlandse bijdrage 
aan de ontwikkelingsprocessen , verstan
dig om in het ontwikkelingsbeleid meer 
het accent te gaan leggen op ontwikkelin
gen in een land dan op het ontwikkelen 
van een land. Ook veel Derde Wereld
landen kenmerken zich door een pluri
form karakter van de samenleving . Ver
schillen in visies op de toekomst van de 
eigen maatschappij komen in georgani
seerde verbanden tot uitdrukking. Ook in 
de niet-commerciële sector begint zich 
hier en daar een bescheiden particulier 
initiatief te ontplooien. Juist voor christen
democraten is er alle aanleiding om met 
het eigen buitenlands beleid hier zo effec
tief mogelijk op in te spelen. 

In dit verband wordt er vaak op gewe
zen dat de overheid uiterst terughoudend 
moet zijn in het beïnvloeden van ontwikke
lingen binnen een andere samenleving. 
Zij zou zich daarmee schuldig maken aan 
een ongeoorloofde inmenging in interne 
aangelegenheden van een ander land. 
Als alternatief wijst men dan meestal op de 
medefinancieringsorganisaties. Hoewel 
de weg via de medefinanciering een zeer 
vruchtbare is, is dit nog geen reden om in 
het di recte overheidsbeleid de maat
schappelijke processen buiten beschou
wing te laten . 

Zolang het om mensenrechten gaat , 
kan er geen sprake zijn van inmenging in 
binnenlandse aangelegenheden. Juist 
daarom zijn beleidsdoelen geformuleerd 
in termen van mensenrechten van groot 
belang. De mensenrechten vormen een 
algemeen aanvaarde begrenzing van de 
eigen soevereiniteit van een nationale 
overheid. De overheid kan beschikken 
over een zeer aanvaardbaar instrumenta
rium voor dit beleid. Het buitenlands be
leid bepaalt in sterke mate de kwaliteit en 

Christen Democratische Verkenningen 2/89 

Het beleid moet meer 
gericht zijn op 
ontwikkelingen in een land, 
dan op het ontwikkelen van 
een land. 

kwantiteit van de relatie die Nederland 
met een specifiek land onderhoudt. Ik 
denk aan de diplomatieke relaties met re
gering en oppositie, de bevordering van 
handels- , culturele, wetenschappelijke re
laties, exportmissies, verdragen op het 
gebied van samenwerking op allerlei ter
rein , het hele apparaat van ontwikkelings
samenwerking , activiteiten in de sfeer van 
het toerisme, wetgeving ten aanzien van 
wapenexport, enzovoort. 

De afgelopen decennia is door de be
stuurlijke wetenschappen de systemati
sche beleidsanal yse, -ontwikkeling en 
-evaluatie sterk tot ontwikkeling gebracht. 
Op tal van terreinen van overheidsoptre
den vonden deze hun vruchtbare toepas
sing. Het Nederlands buitenlands beleid 
is hierin echter sterk achtergebleven. Een 
beleid bestaat volgens een eenvoudige 
definitie uit een geheel van doelen en mid
delen. Van de middelen gaf ik zojuist een 
aantal voorbeelden. Doeleinden zijn er 
ook. De verwezenlijking van de 40-jarige 
rechten van de mens niet in de laatste 
plaats. Dit betoog moge daar een illustra
tie van zijn geweest. Aan de koppeling 
moet nog hard gewerkt worden. 
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n1et dater ook sprake is van een bevredi
gende mensenrechtensituatie en recht
vaardige sociaal-economische verhou
dlngen. India en lndonesie ziJn daarvan 
goede voorbeelden. In deze situaties is 
het, zeker gezien de betrekkelijke geringe 
omvang van de Nederlandse bijdrage 
aan de ontwikkelingsprocessen, verstan
diQ om in het ontwikkelingsbeleid meer 
het accent te gaan leggen op ontwikkelin
gen in een land dan op het ontwikkelen 
van een land. Ook veel Derde Wereld
landen kenmerken zich door een pluri
form karakter van de samenleving. Ver
schillen 1n visies op de toekomst van de 
e1gen maatschappij komen in georgani
seerde verbanden tot uitdrukking. Ook in 
de n1et-commerciele sector begint zich 
h1er en daar een bescheiden particulier 
1n1t1atief te ontploo1en. Juist voor christen
democraten is er aile aanleiding om met 
het e1gen buitenlands beleid hier zo effec
tlef mogelljk op in te spelen. 

In dit verband wordt er vaak op gewe
zen dat de overheid uiterst terughoudend 
moet ZIJn in het be'1nvloeden van ontwikke
llngen binnen een andere samenleving. 
Z11 zou zich daarmee schuldig maken aan 
een ongeoorloofde inmenging in interne 
aangelegenheden van een ander land. 
Als alternatief wijst men dan meestal op de 
medefinancieringsorganisaties. Hoewel 
de weg via de medefinanciering een zeer 
vruchtbare is, is dit nog geen reden om in 
het directe overheidsbeleid de maat
schappelijke processen buiten beschou
WinQ te Iaten. 

Zolang het om mensenrechten gaat, 
kan er geen sprake zijn van inmenging in 
b1nnenlandse aangelegenheden. Juist 
daarom zijn beleidsdoelen geformuleerd 
1n termen van mensenrechten van groat 
belang De mensenrechten vormen een 
algemeen aanvaarde begrenzing van de 
e1gen soevereiniteit van een nationale 
overheid. De overheid kan beschikken 
over een zeer aanvaardbaar mstrumenta
num voor dit beleid. Het buitenlands be
leld bepaalt in sterke mate de kwaliteit en 
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Het beleid moet meer 
gericht zijn op 
ontwikkelingen in een land, 
dan op het ontwikkelen van 
een land. 

kwantiteit van de relatie die Nederland 
met een specifiek land onderhoudt. lk 
denk aan de diplomatieke relaties met re
gering en oppositie, de bevordering van 
handels-, culturele, wetenschappelijke re
laties, exportmissies, verdragen op het 
gebied van samenwerking op allerlei ter
rein, het hele apparaat van ontwikkelings
samenwerking, activiteiten in de sfeer van 
het toerisme, wetgeving ten aanzien van 
wapenexport, enzovoort. 

De afgelopen decennia is door de be
stuurlijke wetenschappen de systemati
sche beleidsanalyse, -ontwikkeling en 
-evaluatie sterk tot ontwikkeling gebracht. 
Op tal van terreinen van overheidsoptre
den vonden deze hun vruchtbare toepas
sing. Het Nederlands buitenlands beleid 
is hierin echter sterk achtergebleven. Een 
beleid bestaat volgens een eenvoudige 
definitie uit een geheel van doelen en mid
delen. Van de middelen gaf 1k zojuist een 
aantal voorbeelden. Doeleinden zijn er 
oak. De verwezenlijking van de 40-jarige 
rechten van de mens niet in de laatste 
plaats. Dit betoog mage daar een illustra
tie van zijn geweest. Aan de koppeling 
moet nag hard gewerkt worden. 
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