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Geen applaus voor 
democraten? 

In Latijns Amerika moeten de burgerorga
msatles de maatschappelijke vernieuwing 
daar wtemdelljk dragen. Oat past in de 
COA-visie op de verantwoordelljke sa
menleving. Oat neemt niet weg dat geko
zen parlementen, vrue politieke partljen, 
naleving van mensenrechten daaraan 
vooraf gaan. 

Op het begrip 'zorgzame samenleving' is 
veel kritiek gekomen. Het zou teveel asso
c1at1es oproepen met het verloren ge
gane, huiseltjke maatschappijtype van de 
Jaren VIJftig. Het is - overigens afgezien 
van de vraag of die jaren vijftig zo huiselijk 
waren - goed dat het woord 'zorgzaam' 
1ntussen uit het taalgebruik verdwenen is. 
Zorgzaamheid is een menselijke eigen
schap en samenlevingen dienen niet met 
menselijke, maar met politieke, sociologi
sche en historische categorieen geanaly
seerd te worden. We noemen samenlevin
gen ook niet lief, trouw of dapper, net zo 
m1n als we mensen industrieel of technolo
gtsch noemen. 

Het woord 'verzorgingsmaatschappij' 
lijkt bruikbaarder, maar is opgebrand om
dat het is gepresenteerd als anti-thetisch 
tegenover de 'verzorgingsstaat' en het 
odium van een bezutnigingsmotief heeft 
gekregen. Pas recent is het begrip 'ver
antwoordelijke samenleving' in omloop 
gekomen, als zakelijke en compacte aan-
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duiding van een pol1tiek georienteerde 
maatschappijbeschouwing. Die beschou
wing is in een 'Discussienota over de ver
antwoordelijke samenleving' in oktober 
1987 door het bestuur van het CDA in de 
partij aan de orde gesteld en heeft sinds 
de partijraad van juni 1988 de status van 
voorzet voor de verkiezingsprogramma's 
van de jaren negentig. Met die discussie is 
vooruitgang geboekt. Het maatschappij
beeld van het CDA komt uit de steer van 
sjablonen en wint aan consistentie. Er is 
echter oak kritiek de notitie zegt we1nig 
over buitenlandse politiek en vrijwel niets 
over de relaties met de Derde Wereld. Het 
woord 'provincialistisch' is er zelfs voor 
gebruikt: de verantwoordelijke samenle
ving zou als politiek concept kennelijk ai
leen binnen de landsgrenzen betekenis 
hebben. 

Zou het kunnen zijn dat het CDA, terw1jl 
het z' n eigen politieke identiteit ontwikkelt, 
het perspectief vernauwt tot het eigen erf? 
lk noem twee willekeurige impressies: 
- Op de partijraad van JUni werd oak over 

'Europa 1992' gesproken. Of eigenlijk 
niet over Europa, maar over wat Neder
land in 1992 te wachten staat. De ogen
schijnlijk enorme belangstelling voor 

A van Bochove (1956) IS onderzoeker b11 Research voor Be
leld BV m Le1den. 
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Europa van dit moment lijkt niet erg in
ternationalistisch of federalistisch 
geYnspireerd te zijn. 'Europa' wordt bij 
voortduring naar het eigen erf vertaald. 
Een poging om het raam open te zetten 
was afkomstig van minister Bukman; hij 
vroeg zich bij die gelegenheid af of 
open binnengrenzen niet ten koste 
gaan van open buitengrenzen: een 
verenigd Europa, dat de competitie 
met de andere blokken Amerika en Ja
pan aangaat en verder aan zichzelf ge
noeg heeft. 

- Het fraaie zomernummer van dit tijd
schrift handelde over politieke symbo
liek. Het inleidend artikel sloot af met 
vragen 'Heeft een symbool-arme sa
menleving voldoende zelfbehoud? Hoe 
representeert een democratie zichzelf? 
Zijn er christen-democratische symbo
len denkbaar?' 1 Die laatste vraag werd 
in het zomernummer niet beantwoord. 
De praktijk wijst echter al een weg: het 
CDA too it z' n groene affiches met drie 
streepjes rood-wit-blauw en partijraden 
worden weer met het Wilhelmus af
gesloten. Zijn dat onschuldige relative
ringen van een groeiend kosmopoli
tisme? Of wordt de ontwikkeling van 
een christen-democratische identiteit 
begeleid door een duik in het nationa
listische vruchtwater? 

Wanneer de notie van de 'verantwoorde
lijke samenleving' inderdaad wordt be
perkt tot een binnenlandse minder-over
heid-en-meer-markt filosofie, dan is dat 
een armetierige vertaling van een begrip 
datal heel lang met de christen-democra
tie verbonden is. In z' n oorspronkelijke 
vorm gaat het terug op twee grote interna
tionale bewegingen: op de Wereldraad 
van Kerken, die voor de meningsvorming 
over 'the responsible society' in het Ne
derlandse protestantisme van groot be
lang is geweest, en op de wereldwijde ver
nieuwingsbeweging in de katholieke kerk, 
op gang gekomen na het Tweede Vati
caans Concilie. Deze twee bewegingen 
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hebben in de jaren zestig en zeventig veel 
bijgedragen aan het beset, dat de toen
malige partijvorming langs confessionele 
lijnen achterhaald begon te raken. Het 
was voorbij Roosendaal en Nieuweschans 
gewoon niet meer uit te leggen. Het ver
schijnen van het CDA op het Nederlandse 
politieke toneel is in deze zin geYnspireerd 
door overtuigingen en begrippen met een 
internationale betekenis. Oat is goed zicht
baar in een van de basisdocumenten van 
het CDA, de nota 'Op weg naar een ver
antwoordelijke maatschappij' uit 1972.1n
houd en taalgebruik van de nota hebben 
aan actualiteit ingeboet, maar naar toon 
en opbouw is het nog steeds een verhaal 
dat begint met de buitenwereld en daarna 
pas de blik naar binnen richt. 

In dit artikel wil ik enig materiaal aandra
gen om die oorspronkelijke, internationale 
dimensie van 'de verantwoordelijke sa
menlevlng' weer in de begripsvormmg te 
betrekken. I k doe dat op verzoek van de 
Werkgroep Latijns Amerika van het CDA 
en put uit thema's die in die werkgroep 
aan de orde zijn. Oat 1s niet toevallig: de 
aanwezigheid van een authentieke chris
ten-democratische beweging in dat conti
nent roept als vanzelf een confrontatie op 
met de begrippen waarmee wij in ons deel 
van de wereld onze politieke visie ordenen. 
Aan de orde komen: 
- Ten eerste de consequenties van 'de 

verantwoordelijke samenleving' voor 
de manier waarop het bu1tenlands be
leid tot stand komt. Betoogd wordt dat 
buitenlandse politiek in Nederland niet 
aileen een overheidstaak dient te zijn, 
maar zich voor een deel ook kan ont
wikkelen 'in dialoog' met burgers en 
hun maatschappelijke instellingen. 
Voorwaarde is wei dat die instellingen 
voldoen aan hoge eisen van openheid, 
democratisch gehalte en bereidheid tot 
debat. Deze laatste stelling wordt gell
lustreerd aan de hand van een actuele 

1 A G We1ler. Chnsten Democrattsche Verkenntngen 
6/7/88. 236 
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discussie over de particuliere financie
ringsorganisaties op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking. 

- Ten tweede de consequentie van 'de 
verantwoordelijke samenleving' voor 
de visie op staat en overheid in Latijns 
Amerika. In Nederland is de waarde
ring voor de staat en voor het politieke 
Ieven als motor van het maatschappe
I1Jk handelen sterk verrninderd. Be
toogd wordt dat dat niet mag leiden tot 
een geringschatting van de politiek als 
een 'top-down' handelende 'change 
agent' in Latijns Amerika. Politieke par
tiJen, gekozen parlementen en burger
lijke vnjheid onder een democratische 
grondwet zijn - ook in een gepolari
seerd en arm werelddeel als Latijns 
Amerika - meer dan franje. De actuali
teit biedt kansen die benut en ge
steund, en niet verwaarloosd moeten 
worden. 

- Ten derde de consequenties van 'de 
verantwoordelijke samenleving' voor 
de v1sie op burgerorganisaties 1n La
tljns Amerika. In laatste instantie ziJn het 
deze organisaties die 'bottom-up' de 
maatschappelijke vernieuwing moeten 
dragen. Het vestigen van een plura
llstisch politiek bestel is daar een voor
waarde voor. 

Totstandkoming van buitenlands 
beleid 
De nota uit 1972 over de verantwoorde
ltjke samenleving benadert de machtsin
stltutles zeer kritisch. Er bestaat zorg dat 
machtsapparaten de ruimte beknotten 
voor het dragen van burgerlijke verant
woordelljkheld. Twee citaten: 
- 'Een ieder die politiek gezag of econo

mlsche macht bezit, moet daarvan ver
antwoording afleggen aan God en aan 
diegenen, wier welzijn daarvan af
hangt'. 

- 'WtJ staan na de eerste emancipatie, 
d1e plaats vond in de vorige eeuw, voor 
de noodzaak van een nieuwe bevrij
dingsbewegmg () De democratie mag 

Chr•sten Democrat1sChe Verkenmngen 1/89 

niet om hals worden gebracht door de 
grote machtsconcentraties, de vrijhe
ren van onze tijd'. 

De nota uit 1987 benadert niet de machts
instituties, maar de burgers zeer kritisch. 
Zij krijgen voor de voeten geworpen dat zij 
hun verantwoordelijkheid niet genomen 
hebben. Ook twee citaten 
- 'De aanspraken van de burgers en 

maatschappelijke organisaties over
troffen steeds meer de financiele mo
gelijkheden van de overheid'. 

- 'Afbrokkelend verantwoordelijkheids
besef van de burgers. Maatschappe
lijke organisaties werden uitgehold tot 
van overheden afhankelijke organen'. 

Be1de gedachtengangen zijn plausibel. 
Het is waar dat de burgers het erbij heb
ben Iaten zitten (1987), maar het is ook 
waar dat die burgers in veel gevallen niet 
zo veel ruimte krijgen van de politieke, 
ambtelijke en economische instituties 
(1972). Er is daarom zeker reden om de in
houd van het begrip 'de verantwoorde
lijke samenleving' eens nader te onder
zoeken. Het komt er in z' n me est actuele 
betekenis op neer dat het zwaartepunt 
van het maatschappelijk handelen niet 
meer bij overheidsinstellingen moet lig
gen, maar bij de burgers en hun organisa
ties, ook wei aangeduid als het 'maat
schappelijk middenveld'. Is dat een voor 
de vormgeving van de buitenlandse poli
tlek relevante definitie? Het antwoord kan 
luiden: ja, mits ... Eerst het ja. 

Het bedrijven van buitenlandse politiek 
is in Nederland een zaak van een kleine, 
betrekkelijk gesloten g roep ambtenaren 
en diplomaten. Het is een overheidstaak 
en zal dat overwegend blijven. De Neder
landse burgers tonen echter uitgerekend 
op onderdelen van het buitenlands beleid 
traditioneel een grote bereidheid om ver
antwoordelijkheid te dragen en solidariteit 
te tonen. Oat blijkt uit hun betrokkenheid 
bij uiteenlopende zaken als zending en 
missie, particuliere organisaties, de vre
desbeweging, actiegroepen en landenco-
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mites, de bewegingen voor politieke ge
vangenen en voor de rechten van de 
mens, de steden- of regiobanden met 
partners in de Derde Wereld, universitaire 
contacten en uit tal van andere manieren 
van betrokkenheid. In veel gevallen gaat 
het om organisaties die een klein profes
sioneel apparaat combineren met een 
groot bereik van gemotiveerde vrijwilli
gers. Het is een kwestie van consistentie, 
van logica om van CDA-zijde deze betrok
kenheid te erkennen als een authentieke 
vorm van verantwoordelijkheidsbeleving. 
De partij lijkt in dit opzicht op de goede 
weg te zijn. Zo werd, bijvoorbeeld, over 
buitenlandse initiatieven van gemeente- of 
provinciebesturen enkele jaren geleden 
nog wei opgemerkt dat ze het beleid van 
de rijksoverheid voor de voeten lopen. 
Maar intussen lijkt het een geaccepteerd 
verschijnsel te zijn dat het beleidsmatig 
handelen van het vakminister1e wordt ge
flankeerd met bijdragen van andere maat-

Buitenlandse politiek wordt 
niet aileen op de Haagse 
apenrots gemaakt. 

schappelijke groepen. Een 'verantwoor
delijke samenleving' betekent kortom, dat 
buitenlandse politiek niet meer uitsluitend 
op de Haagse 'apenrots' gemaakt wordt, 
maar in een actieve dialoog met de omrin
gende samenleving. Overigens is daar, 
voor zover te overzien, enige verandering 
van de ambtelijke en diplomatieke cultuur 
voor nodig. 

Nu het mits ... Met name op het gebied 
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van ontwikkelingssamenwerking is het nu 
al zo dat er veel gedaan wordt door parti
culiere organisaties, waaronder medefi
nancieringsorganisaties (MFO's) en be
drijven. Hun rol is zelfs zo omvangrijk en 
ingrijpend, dat van beleidsverantwoorde
lijkheid gesproken kan worden. Er is dus 
sprake van een reele rolverdeling tussen 
overheid en 'maatschappelijk midden
veld'. Het is echter onjuist om te veron
derstellen dat dat middenveld automa
tisch minder bureaucratisch en meer de
mocratisch zou zijn dan de overheid. Oat 
middenveld kan net zo goed oncontroleer
bare machtscentra, 'dorpsdespoten' en 
instituutsbelangen voortbrengen. 

Een voorbeeld. In een onlangs versche
nen publikatie wordt betoogd dat de Ne
derlandse MFO's geen dynamische part
nerorganisaties meer zijn voor initiatieven 
in de Derde Wereld, maar bureaucratieen 
die zich niet meer bekommeren om hun 
doelstellingen, zich niet meer door hun 
besturen Iaten controleren en primair op 
hun eigen overleving uit zijn. 2 Net een mi
nisterie dus. Nu is dat kritiek die bijna elke 
professionele organisatie van enige om
vang wei eens over zich heen krijgt, en 
ook bijna altijd wei terecht. Om een inci
dent te noemen: de vier MFO's zijn op dit 
moment stevig aan het discussieren over 
de onderlinge verdeling van de middelen 
die ze van de rijksoverheid ontvangen 3 

Er wordt een repertoire aan argumenten 
opengetrokken waarom de een een gra
ter en twee andere een kleiner deel van de 
koek moeten hebben. Onderlinge eens
gezindheid is er slechts over de stelling 
dat de koek, de rijksbijdrage, veel groter 
moet worden. Oat is een deja-vu discus
sie, die je in aile sectoren van het be
roepsleven tegenkomt. Niet erg verhef
fend, maar ook niet schokkend. Om nog 

2 Ph. Quarles van Ufford e a . H1dden Cns1s 1n Develop
ment Development Bureaucracies. Free Un1vers1ty 
Press. Amsterdam. OnzeWereldn1euws. u1tgave Nov1b 
Den Haag, 5188, p. 15 

3 Nov1b. OnzeWereldmeuws. 5188. (Den Haag 1988) 15 
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een incident te noemen: onlangs dook in 
Den Haag een stripboek uit Nicaragua op, 
waann soldaten met een platte, bijna sa
dlstische moordzucht tekeer gingen tegen 
vreemde indringers. Op de laatste pagina 
volgde de triomf van de sol daten en op de 
achterflap werd meegedeeld dat een Ne
derlandse M FO de uitgave mogelijk had 
gemaakt. Het lijkt niet aannemelijk dat het 
bestuur van die MFO enthousiast is over 
dergelijk drukwerk. De bestuurscontrole 
schiet tekort in uitvoerende, maar beeld
vormende klussen waar het uitgeven van 
een str1pboek toe hoort, en ook dat is een 
'normaal' verschijnsel in het Nederlandse 
beroepsleven. Een kritische publikatie 
over 'ontwikkelingsbureaucratieen' kan 
een goede reden zijn om te gaan praten 
over een zakelijke oplossingsstrategie. 
Maar wat gebeurt? De kritiek wordt een 
'boosaardige beschuldiging' genoemd, 
'd1e men niet moet uiten als ze niet con
creel wordt hard gemaakt' 4 Einde discus
Sie. 

Oat is het maatschappelijk middenveld 
op z'n slechtst: de communicatie over een 
kritische, maar 'normale' reflectie over het 
e1gen handelen wordt gewoon verbroken. 

We zijn er dus niet met een versterking 
van de rol van het maatschappelijk mid
denveld in het buitenlands beleid aileen. 
Het ongeclausuleerd overhevelen van 
ontw1kkelingsgelden van de gouverne
mentele naar de niet-gouvernementele 
sector, zoals het partijbestuur suggereert 
in de nota van 1987, is bijvoorbeeld geen 
b1jdrage aan een 'verantwoordelijke sa
menleving'. Oat wordt het pas wanneer 
d1e particuliere sector voldoet aan strikte 
e1sen ten aanzien van het democratisch 
gehalte, openheid, doorzichtigheid, toe
gankelijkheid en communicatiebereid
held. Wanneer deze eisen de spankracht 
van het maatschappelijk middenveld te 
boven gaan, dan moeten verantwoorde
liJkheld en middelen bij de overheid blij
ven. Daar zijn ze tenminste nog vatbaar 
voor parlementaire controle. 
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Latijns Amerika 
In de in Nederland gebruikelijke perceptie 
van Latijns Amerika overheerst een nega
tief beeld van het politieke Ieven in het al
gemeen en de staat in het bijzonder. Een 
bij de staat beginnende 'top-down
strategie' wordt - met uitzondering mis
schien van Cuba in de jaren zeventig en 
Nicaragua in de jaren tachtig - afgewe
zen. Dynamiek en democratisering zullen 
'bottom-up', vanuit de particuliere organi
saties, hun beslag moeten krijgen. De na
druk die het CDA legt op het maatschap
pelijk middenveld wordt juist in ontwikke
lingskringen heel goed begrepen. Dat
zelfde CDA lijkt echter met het steun-aan
jonge-democratieen-beleid het staatkun
dige proces met nadruk weer op de ont
wikkelingsagenda te hebben geplaatst. 
Het is de moeite waard om dit de bat nader 
in kaart te brengen. 

De kern van het debat bestaat uit de 
vraag of het mogelijk is om langs politieke 
en elector ale weg een einde te maken aan 
armoede en geweld, dan wei of daar uit
sluitend na een sociale revolutie mee be
gonnen kan worden. In het eerste geval 
heeft het ontwikkelen en steunen van een 
eigenstandig politiek Ieven zin. lfl het 
tweede geval is de politiek niet interessant 
en is het verlenen van steun aan organisa
ties die van onderop aan een sociale om
wenteling werken de enig mogelijke actie. 
Vanuit die laatste visie wordt vaak met 
enig dedain neergekeken op zaken als 
verkiezingen (in Ianden als El Salvador en 
Guatemala) en internationale, door politici 
gemaakte vredesafspraken (zoals het ver
drag van Esquipulas II uit 1987 voor vrede 
in Centraal Amerika): dat zijn hooguit 
'rooksluiers', die de werkelijke problemen 
verdoezelen. 

Nu is de vraag wat vooraf gaat: politieke 
of sociale emancipatie, stemrecht of 
brood, al heel oud en al veel vaker ge
voerd; waar het hier echter om gaat is dat 
prille kansen voor een politieke democra-

4 Kees Waagmeester 1n OnzeWereld, 9/88. 5 
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tie meer verdienen dan dedain. Oat de
dain heeft zelfs iets koloniaals, in de trant 
van: 'De Latijnsamerikanen hebben wei 
recht op land, huizen, cobperaties en on
derwijs, maar ze moeten niet over een 
eigen parlement en over vrijheid van druk
pers gaan zeuren, want daar zijn ze nag 
niet aan toe'. 

We kunnen oak anders tegen de zaak 
aankijken en in de actualiteit van Latijns 
Amerika de vestiging onderkennen van 
een authentiek, eigenstandig politiek Ie
ven. Een paar voorbeelden: 
- Esquipulas II is als vredesinstrument 

(nag) niet erg effectief. Maar het feit dat 
de politieke !eiders van de regia de 
pressie vanuit Washington negeerden 
en zelf hun verlangens formuleerden is 
wei de 'Onafhankelijkheidsverklaring 
van Centraal Amer1ka' genoemd. En 
passant besloten ze een over een aan
tal nationalistische conflicten heen te 
stappen en een regionaal parlement 
op te richten. 

- Over het gehele continent lijkt de ideo
logie van de nationale veiligheid, die in 
de jaren zeventig door de militairen ge
bruikt werd voor een rabiate jacht opal
les wat vreemd en reformistisch was, 
uitgewerkt te zijn. De nieuwe burgerre
geringen zoeken elkaar op, formuleren 
gezamenlijke standpunten in kwesties 
als schulden en Noordamerikaanse in
terventie, en zelfs oude contrahenten 
als Argentinie en Brazilie zijn econo
misch en politiek gaan samenwerken. 
De ramen gaan open. 

- Linkse politieke partijen en linkse gue
rillabewegingen vertonen overal een 
neiging tot convergentie zij beginnen, 
oak in El Salvador, de 'bourgeois de
mocrafle' te aanvaarden.s De enige 
uitzondering is Peru.s 

- Landen die langdurige en venijnige 
dictaturen hebben gekend, zoals Ar
gentinie, Brazilie en El Salvador staan 
aan de vooravond van een tweede of 
zelfs derde gang naar de stembus. De 
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cyclus van staatsgrepen wordt door
broken door een cyclus van verkiezin
gen. 

Het is allemaal nag in de steer van 
kasplantjes. Maar het duidt wei op de 
emancipatie van de politiek: de politiek 
n1et als een verlengstuk van het Ieger of 
van de economische oligarchie, maar als 
een eigenstandig echelon met een eigen 
dynamiek. 

In Latijns Amerika is het de 
politiek die zich begint te 
emanciperen ten opzichte 
van maatschappelijke 
krachten. 

Binnen het CDA word! 'de verantwoorde
lijke samenleving' op dit moment in sterke 
mate in verband gebracht met het ontbre
kende evenwicht tussen enerzijds de 
staatsinstellingen met hun uit de hand ge
lopen taak en hun ineffectieve machtsge
bruik en anderzijds het maatschappelijk 
middenveld, dat te weinig ru1mte krijgt of 
neemt voor het uitoefenen van maatschap
pelijke mach!. In veel Latijnsamerikaanse 
Ianden is sprake van een omgekeerde si
tuatie: de politiek begin! z1ch daar nag 
maar net te verzelfstandigen en heeft nag 
slechts een geringe speelruimte ten op
zichte van de elite van de particuliere sec
tor, zoals paramilitaire organisaties of or-

5 Vgl PatriCIO S1lva. Zu1d-Amer~ka. tussen d1ctatuur en 
democrat1e'. lntermedlalr 15/4/88. 

6. Tot nu toe ZIJn er 1n net Nederlandse solldar~teltsc~rcu't 
nog geen supporters opgestaan van Sendero Luml
noso. de mao1st1Sche guerlllabeweg1ng 1n Peru In Ne
derland wordt kenneiiJk ook n1et meer alles gesllkt wat 
z1ch als revolut1ona1r aanmeldt 
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ganisaties van kapitaal- en grootgrondbe
zitters. Berucht is de wijze waarop het CA
CIF, het reactionaire verbond van de 
werkgevers van Guatemala, elke poging 
frustreert van de gekozen, christen-demo
cratische regering-Cerezo om hetland de 
twtnttgste eeuw binnen te leiden. Ook de 
multt-nationale ondernemtngen, die in de 
Westerse wereld worden gezien als dra
gers van economische en technologische 
vernieuwing, voegen in de meeste Ianden 
van het werelddeel weinig of geen maat
schappelijke dynamiek toe. 

Een 'maatschappelijk middenveld' met 
ztJn eigen organisaties, zoals dat in Europa 
voorkomt, ontbreekt tn grote delen van het 
continent. In plaats daarvan kennen deze 
Ianden een grote, arme en rechteloze 
meerderheid. De vestiging en versterking 
van betrouwbare staatsapparaten, die 
door democratisch gekozen organen 
bestuurd en gecontroleerd worden, is een 
voorwaarde voor elk streven naar mon
dtgheid en verantwoordelijkhetd van deze 
meerderheid. Pas wanneer deze appara
ten in staat zijn om garanties te verschaf
fen voor rechtszekerheid, rechtshulp, een 
mtntmumntveau van toegankelijkheid van 
onderwijs. betaalde arbeid en gezond
hetdszorg en uitoefening van politteke 
rechten zonder in levensgevaar te komen, 
is het reeel om over een burgerlijke verant
woordelijkheidsbeleving te gaan praten. 

Burgerorganisaties in Latijns Amerika 
Het sttmuleren van politteke democratise
nng en van de totstandkoming van een 
zelfstandig politiek Ieven is dus een hef
boom voor het scheppen van een 'verant
woordelijke maatschappij'. Maar uiteinde
ltJk geldt ook in Latijns Amerika dat het 
zwaartepunt van het maatschappelijk 
handelen btJ de burgers en hun organisa
ttes moet komen te liggen. De armen in dit 
deel van de wereld moeten niet meer het 
object ztjn van ontwikkeling, maar het sub
J8Cl. Niet het slachtoffer, maar de drij
vende kracht. Zelforganisatie is daar het 
mtddel toe. 
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In de woorden van minister Bukman: 
'Polittek en maatschappelijk gezien lijkt mij 
het recht van vrije organisatievorming van 
essentteel belang. Mensen moeten auto
nome, onafhankelijke organisaties kun
nen vormen, zoals politieke partijen, vak
bonden, boerencobperaties, of vrouwen
organisaties. Via die organisaties kunnen 
zij participeren in de samenleving, invloed 
uitoefenen op de maatschappelijke ont
wikkeling, hun toekomst zelf mede bepa
len en zeggenschap realiseren. Oat is het 
beeld van de pluralistische maatschappij, 
waarin - binnen de rechtsregels - ieder
een, elke organisatie zich kan uiten en in
vloed uitoefenen'7 

Het gelijk stellen van het jonge-democra
tieen-beleid met het steunen van een 'eli
tedemocratte', zoals bijvoorbeeld vanuit 
de medefinancieringsorganisatie ICCO 
wordt gedaan, is niet fair: de politieke de
mocratisering en verzelfstandiging van dit 
moment is op zich een kleine revolutie en 
kan kansen scheppen voor veel verder
gaande veranderingen. 8 Het ts een raar 
land waar de minister voor Ontwikkelings
samenwerking kritiek krijgt van een MFO 
omdat hij vindt dat 'een wettige burgerre
gering, die vrije en geheime verktezingen 
houdt en de totstandkoming bevordert 
van politieke partijen, vakbonden en an
dere maatschappelijke organisaties' goed 
is voor een ontwikkelingsland. Oat is sinds 
de 'Aufklarung' de kern van de democrati
sche staatstheorie en dat is waar van 
Burma tot Mexico voor gedemonstreerd 
wordt. Is de ICCO daar soms tegen? 

Nee, maar de ICCO is er ook niet voor. 
Ze wil iets anders 'Zolang de rol van de 
staat en de politieke partijen in deze visie 
een centrale plaats innemen, waarbij de 

7 u.t de redevoenng van m1n1ster P Bukman var1 22 okto
ber 1987 op de Rafael Land1var Un1vers1te1t 1n Guate
mala. Tekst1s gepubl1ceerd 1n Chnsten Oemocrat1sche 
Verkennmgen. 3188 

8 lnterkerkelljke Coord1nat1e Comrn1sS1e Ontwlkke
llngsprotecten (ICCO). Jaarverslag 1987. 5-8 Z1e ook C 
Oskam. wnd . d1r ICCO. 'Voor democrat1e IS rneer no
dig dan aileen vr11e verk1ez1ngen·. Trouw. 3/6/88 
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staat formele bevoegdheden van bovenaf 
delegeert en een waardenvrij politiek spel 
toe laat, staat deze interpretatie (van de
mocratie) nog ver af van() "people's parti
cipation". () Deze vorm van democratise
ring kan niet de bedoeling van het nieuwe 
accent van het Nederlandse hulpbeleid 
Zljn 

Wat de ICCO wil is een 'versterking van 
maatschappelijke groepen aan de basis, 
waardoor de armen zelf een bijdrage kun
nen leveren aan hun eigen ontwikkeling'. 
Oat is prima, en bij uitstek een taak voor 
het maatschappelijk middenveld. Maar 
dat is geen reden om zaken als een parle
ment, een rechtsstaat, vrijheid van druk-
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pers en politiek pluralisme als randversie
ring af te doen. 

Vinic1o Cerezo, tegenwoordig president 
van Guatemala, merkte in 1984 op, kort 
nadat z1jn christen-democratische parliJ 
de illegaliteit had verlaten: 'Begin een 
guerilla en iedereen staat achter je. Begin 
een democratie en aileen God help! je'. 

Er mag in de Westerse wereld wei eens 
wat luider geapplaudiseerd worden voor 
de democraten in Latijns Amerika. 
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