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Drs. P. Bukman 

Ontwikkeling en 
democratisering in 
M idden-Ameri ka 

De Europese Gemeenschap zal meer 
moeten gaan samenwerken met Midden
Amerika. Dit zei drs. P. Bukman, minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking op 22 
oktober jl op de universiteit Rafael Landi
varin Guatama/a. Dit artikel be vat de tekst 
van zijn toespraak over nieuwe mogelijk
heden en wensel1jkheden van samenwer
king. 

De terugkeer van Guatemala naar de de
mocratie, na dertig jaar militaire dictatuur, 
is de vrucht van moed, volharding en vast
beradenheid van de bevolking. Nu geheel 
Centraal Amerika geregeerd wordt door 
democratisch gekozen regeringen is er, 
ondanks aile problemen, nieuwe hoop en 
verwachti ng. 

Het vredesakkoord voor Centraal Ame
rika is op 7 augustus 1987 in Guatemala 
gesloten. Ook dat is een bron van hoop en 
verwachting. De terugkeer naar de demo
cratie en het vredesakkoord waren de 
twee redenen voor mijn bezoek aan Gua
temala. 

lk heb veel respect voor de grote moed, 
de gedrevenheid en de vindingrijkheid 
van de huidige !eiders in Centraal Ame
rika, daarin gesteund door de Contadora
groep, de handen ineen te slaan en orde 
op zaken te stellen in eigen huis - zoals 
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het akkoord van Guatemala nadrukkelijk 
beoogt. Onderlinge samenwerking in de 
regio lijkt mij de enige route om in Centraal 
Amerika de vrede te herstellen en te be
houden. President Cerezo heeft als een 
wezenlijke stap naar de vrede en samen
werking het belangrijke voorstel tot de 
oprichting van een Centraalamerikaans 
parlement gedaan. En ik vind het vanzelf
sprekend vitaal dat de regio buiten het 
Oost-West conflict blijft. 

Dit bemoedigende proces van onder
lmge samenwerking op weg naar vrede, 
vrijheid en gerechtigheid vraagt om een 
duidelijke respons van Europa. Het gaat 
allereerst om politieke steun aan onze ge
meenschappelijke democratische waar
den, maar daarbij mag en kan het niet blij
ven. Dit proces vraagt evenzeer om on
dersteuning via economische samenwer
king met de Europese Gemeenschap en 
haar lidstaten, waaronder Nederland. Die 
samenwerking zal Centraal Amerika 
mede helpen de economische crisis te bo
ven te komen, opnieuw vaart te zetten in 
het ontwikkelingsproces en de democrati
sering te verankeren in de 'grassroots' 
van de samenleving. 

Europa, waarmee het Amerikaanse 
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continent zoveel historisch-culturele ban
den heeft, heeft zich een aantal jaren wat 
terzijde gehouden van de ontwikkelingen 
in de regio. Maar daarin is sinds 1984 ver
andering gekomen. In dit jaar vond im
mers in San Jose in Costa Rica de eerste 
ontmoeting plaats tussen de Ianden van 
Centraal Amerika en de lidstaten van de 
Europese Gemeenschap. Op die bijeen
komst is de basis gelegd voor een jaarlijks 
terugkerende politieke dialoog. Daarbij 
heeft Europa zich nadrukkelijk achter het 
Centraalamerikaanse vredesproces ge
steld. En wij hebben natuurlijk het Guate
mala-akkoord met veel instemming be
groet - vanuit de overtuiging dat in Cen
traal Amerika een regionale oplossing en 
een gezamenlijke aanpak verreweg de 
voorkeur verdienen. 

Maar bij een politieke dialoog mag het 
niet blijven. Op 12 november 1985 heb
ben de Ianden uit Centraal Amerika ener
Zijds en de lidstaten van de Europese Ge
meenschap anderzijds in Luxemburg een 
raamovereenkomst getekend voor inter
regionale economische samenwerking. 
Vanuit Europa is daartoe besloten vanuit 
het besef dat veel spanningen in de regio 
voor een belangrijk deel veroorzaakt wor
den door grote economische en sociale 
ongelijkheid. 

Europa toont zich 1n toenemende mate 
solidair met de volken van deze regio. Nu 
het Vredesakkoord van Guatemala in wer
king gaat treden, beschouw ik het van het 
grootste belang dat Europa en Nederland 
hun solidariteit ook in materiele zin tot uit
drukking brengen. De weg naar vrede 
schept hiertoe nieuwe mogelijkheden. 

Nederland besteedt - in vergelijking 
met andere rijke Ianden - veel aandacht 
aan ontwikkelingssamenwerking. Het 
doel van die ontwikkelingssamenwerking 
is het leveren van een bijdrage tot structu
rele armoedebestrijding, zodat er meer 
mogelijkheden voor ontplooiing komen 
voor deze en volgende generaties. Dit zal 
enerzijds moeten gebeuren door een ver
sterking van de economische structuur, 
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Democratisering opent de 
wegen naar buiten en leidt 
tot solidariteit. 

met name door vergroting van diversifica
tie van de produktiecapaciteit. AnderziJdS 
door ondersteuning van autonome orga
nisaties en bevordering van actieve parti
cipatie van de bevolking in het ontwikke
lingsproces. Dit zal er toe moeten leiden 
dat aile groepen van de bevolking profite
ren van de vruchten van de ontw1kkeling, 
van de vergroting van de produktie, van 
de daarmee verbonden uitbreidmg van 
fairly paid employment en van een verrui
ming van de toegankelijkheid tot voorzie
ningen in onderwijs, gezondheidszorg en 
rechtshulp. 

WIJ willen ook via ontwikkelmgssamen
werking steun proberen te geven aan het 
proces van democratisering zoals dat nu 
- hoe aarzelend soms ook - plaatsvindt. 
Structurele armoedebestrijding kan miJns 
inziens niet gerealiseerd worden zonder 
democratisering, zonder de vrije ontplooi
lnQ van mensen en van maatschappelljke 
groeperingen. Dictatuur snijdt de mensen 
af van de buitenwereld en brengt een diep 
gevoel van eenzaamheid teweeg. Demo
cratisering daarentegen opent de wegen 
naar buiten en leidt tot solidariteit. 

Geweldscyclus 
De weg die Guatemala nu op is gegaan, is 
geen gemakkelijke. lk besef heel goed dat 
ondanks de positieve stappen op de weg 
naar vrede en democratie, geweld en on
recht niet plotseling verleden tijd kunnen 
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z1jn. President Cerezo is zich daar zeer wei 
van bewust en wil voor alles deze cyclo de 
vio/encia doorbreken. H1j heeft zich begin 
1986 dan ook tot taak gesteld: de erfenis 
van angst, voortkomend uit de jaren 
waarin geweld de dialoog permanent ver
ving, achter zich te Iaten. 

Geweld, intimidatie en repressie bete
kenen rechteloosheid van het volk, min
achting voor de menselijke waardigheid, 
fundamentele aantasting van de vrijheid. 
In dit opzicht heeft de 'ideologie van de 
nat1onale veil1gheid' die hier en daar op
geld doet, geen enkele verbetering ge
bracht. Juist het ongecontroleerde mono
polle van macht heeft tot de meest weer
zinwekkende schending van mensen
rechten geleid. lk denk aan zogenaamde 
·verm1sten'. D1t monopol1e heeft ook ge
leid tot de 'verplaatsingen' en verbannin
gen. lk denk aan de grate aantallen aves 
sin nido, verdreven van casa y milpa, die 
buiten het e1gen land aileen maar kunnen 
wachten tot de dag waarop ziJ veilig kun
nen terugkeren naar de grand van hun 
voorvaderen. 

lk luister naar wat mensen ons daarover 
vertellen. Zo werd ik diep getroffen door 
de beschriJving van wat in voorgaande Ja
ren 1n Guatemala is gebeurd, zoals die 
door de Aartsbisschop van dit land, Mon
seigneur Penados, vlak voor de installatie 
van de president is gegeven 'Het IS geen 
gehe1m dat de mensenrechten hier ge
schonden worden. En dat mannen en 
vrouwen niet kunnen zijn, wie ze horen te 
ZIJn, wat betreft hun legit1eme aspiraties of 
hun recht op meningsuit1ng of beweg1ng. 
Hierop kunnen we ook het concept van 
permanente sociale en culturele discrimi
natie van toepassing verklaren. De 
meeste Guatemalteken hebben geen toe
gang tot het onderwijs en velen worden 
vervolgd omdat zij anders denken dan de 
machthebbers. Alles wat de vooruitgang 
van de menselijke waardigheid belem
mert, moet worden beschouwd als een 
schending van de mensenrechten.' Zie 
hier de wrange vruchten van de ongecon-
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troleerde gemonopoliseerde macht. Oeze 
analyse heeft mij in mijn overtuiging ge
steund dat democratisering en herstel van 
de universele mensenrechten hand in 
hand gaan. 

Wat verstaan we in concreto onder men
senrechten? In de eerste plaats zijn het de 
burgerlijke en politieke vrijheden en rech
ten van de individu. Het zijn de rechten 
van vrijheid van geloof, van expressie, van 
vergadering en het recht om periodiek 
volksvertegenwoordigers te kiezen, die 
de grondslag vormen van een democrati
sche rechtstaat. De overheid moet die 
rechten waarborgen. Rechtsgelijkheid en 
rechtszekerheid zijn in elk land absolute 
voorwaarden wil de samenleving niet ver
loederen. Maar mens en samenleving vra
gen meer dan aileen die klassieke rech
ten. Mensenrechten hebben oak een cul
turele en soc1aal-econom1sche lading. En 
ook in de real1sering van de culturele en 
sociaal-economische grondrechten blijkt 
de democratie van een land. 

lk wil hier iets dieper op ingaan. Politiek 
en maatschappelijk gezien lijkt mij het 
recht van vrije organisatievorming vanes
sentieel 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 een stuk zeggenschap realiseren. 
Oat is het beeld van de pluralistische 
maatschappij, waarin - bmnen de rechts
regels - iedereen, elke organisatie zich 
kan uiten en invloed uitoefenen. Oaarin 
liggen de wortels van de fundamentele 
democrat1e, d1e meer is dan aileen het 
recht om een volksvertegenwoordiging te 
kiezen. Monopol1sering van macht door 
een minderheidsgroep betekent per defi
nltie vrijheidsbeperking. Maar ik moet ver
der gaan: ook een meerderheidsgroep 
mag macht niet monopoliseren. Demo-
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cratie vraagt van de meerderheid de be
langen en de inbreng van minderheden te 
erkennen en te waarderen. 

Mensenrechten hebben ook een cultu
rele dimensie. Die vraagt om een erken
ning van de identiteit van etnisch-culturele 
groeperingen en van hun onvervreemd
bare recht om zich naar eigen aard te ont
wikkelen. In de erkenning van dat recht 
wordt duidelijk of een land de culturele 
grondrechten van zijn inwoners tot gel
ding wil doen komen. Het bestrijden van 
etnisch-culturele discriminatie is daarom 
ook een toetssteen voor de democratie. 
De pluriforme democratie zal het overi
gens niet Iaten bij het erkennen van et
nisch-culturele identiteit, maar zal ook po
gen de specificatiewaarden die bij kunnen 
dragen aan de kwaliteit van de samenle
VIng positief te waarderen en als het ware 
ten dienste van de hele samenleving aan 
te boren. 

Het probleem van de discriminatie ken
nen wij in Europa helaas maar al te goed. 
Het is ook in Centraal Amerika niet onbe
kend. El problema social del Indio was de 
eerste d1ssertatie in Guatemala over de 
achtergebleven positie van de lnd1anen, 
d1e getalsmatig de meerderheid vormen. 
De promovendus van toen was niemand 
minder dan de latere Nobelprijswinnaar 
Miguel Angel Asturia. Vijftig jaar later heeft 
deze, ook in Europa beroemde schrijver, 
in een herdruk van zijn boek opnieuw ge
pleit voor het behoud van de identiteit van 
de Comunidad lndigena en voor een be
leid dat zich daarop richt. Aileen op deze 
voorwaarde ziet hij mogelijkheden voor in
tegratie van de lndiaanse gemeenschap 
1n een zich modernisere11de samenleving, 
op basis van gelijkwaardigheid. 

Als laatste, maar niet met de laagste 
prioriteit, noem ik de sociaal-economische 
grondrechten - het waarborgen van een 
menswaardig bestaan voor iedereen, de 
materiele basis voor ontplooiing van men
sen. Ook die rechten zijn universeel en 
vormen een legitimatie van en een ver
plichting tot samenwerking tussen Ianden 
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met verschillend welvaartsniveau; ontwlk
kelingssamenwerking. Maar het individu 
wordt het meest direct met de problema
tiek van zijn sociaal-economische rechten 
geconfronteerd in zijn directe leefomge
ving, waar hij een onvoorstelbaar grote 
kloof in welvaart tussen een kleine boven
laag en de grote massa constateert. Dit is 
helaas kenmerkend voor veel Latljnsame
rikaanse Ianden. 

Juist daardoor is de kans groot dat de 
ongelijkheid in ontplooiingsmogeiiJkhe
den van mensen 1n die Ianden bestendigd 
zullen worden. Een vicieuze cirkel die 
doorbroken zal moeten worden, als men 
de meest wezenlijke oorzaak van de poli
tieke en maatschappelijke instabiliteit wil 
wegnemen; en zonder dat zal de demo
cratie z1ch niet echt kunnen verwortelen in 
de samenleving. 

Ook hier kan en wil1k een stem uit de re
gia citeren. De provinciaal van de Jezule
ten in Centraal Amerika, Cesar Jerez, 
heett op een congres in Nederland ons 
voorgehouden dat 'de armen n1et buiten 
het ontwikkelingsproces gebleven ziJn. ZiJ 
vormen daar integendeel een integrerend 
onderdeel van, weliswaar niet als subject 
of beneficient, maar eerder als object, of 
zeHs als slachtoffer.' Het voornaamste 
probleem is z1jns inziens niet de armoede 
als zodanig, maar de positie van de armen 
in de samenleving. Het ontbreekt hen aan 
elke vorm van zeggenschap die hen in 
staat zou stellen het ontwikkelingsproces 
in eigen richting om te buigen. lk weet van 
de erbarmelijke posit1e van de landlozen 
en de pachters in grote del en van Centraal 
Amerika. lk begrijp dan ook Gustavo Gu
tierrez zo goed, als hij benadrukt dat men
senrechten niet aileen gezien moeten wor
den als de klassieke politieke rechten, 
maar vooral in de lijn van het recht van de 
armen. 

In die zin betoog ik hier niets dat onbe
kend is. lk kan aileen maar onderschrijven 
en benadrukken wat in Medellin en Pue
bla beklemtoond werd. Daar is de huidige 
sociale orde gekarakteriseerd als een 'si-
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Een rechtvaardige 
samenleving vraagt 
spreiding van machten. 

tuatie van sociale zonde'. Transformatie 
van deze gewraakte maatschappel1jke 
orde wordt onontkoombaar geacht. Mijns 
1nziens kan d1t aileen langs de weg van 
voortgaande democratisering en herstel 
en verdieping van mensenrechten gerea
liseerd worden; nogmaals inclusief het 
recht op een goede materiele basis van 
het bestaan. Opnieuw wil ik als christen
democraat benadrukken dat dit om een 
samenleving vraagt, waar de macht ge
spreid is via actieve partlcipatie van bur
gers en comunidades. 

Democratisering en ontwikkeling 
AI eerder heb ik de stelling geponeerd dat 
democratisering en ontwikkeling onlos
makelijk met elkaar verbonden ziJn. Het 1s 
dUidelijk dat Centraal Amerika, nu het dit 
nieuwe uitzicht heeft gekregen, recht heeft 
op steun en solidariteit van de internatio
nale gemeenschap, in het bijzonder van 
dat deel van de wereld, waar men reeds 
zo lang geniet van de vruchten van de de
mocratie. De regio wordt geconfronteerd 
met een ernstige economische crisis, die 
een gevaar vormt voor het democratise
ringsproces. 

De Europese Gemeenschap beschouwt 
daarom een versterkte ontwikkelingssa
menwerking als onmisbaar. De Gemeen
schap als geheel heeft toezeggingen ge
daan om de hulp aan Centraal Amerika te 
verhogen. Nederland zal bevorderen dat 
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die toezeggingen spoedig gerealiseerd 
worden. Ook een aantal lidstaten afzon
derlijk, waaronder Nederland, heeft de 
hulp aan de regio inmiddels op goede 
grond verhoogd. 

De Europese Ianden hebben zich in 
Luxemburg in 1985 erop vastgelegd 'de 
regionale ontw1kkeling te steunen en het 
proces van regionale integratie en uitbrei
ding van de intra-regionale handel te be
vorderen'. Wij zijn ervan overtuigd, dat de 
r·egionale samenwerkmg een positieve in
vloed zal hebben op de politieke en so
ciaal-economische stabiliteit van Centraal 
Amerika. Daarom zal de intensivering van 
de samenwerkmg met West-Europa in 
eerste instantie vooral gericht zijn op on
dersteuning van de regionale integratie. 
Tenminste als dat uw 1nstemming heeft. 

De reactivering van de gemeenschap
pelijke Centraalamerikaanse markt, die in 
ziJn zesentwintigjarig bestaan inmiddels 
een tweede ernstige crisis doormaakt, is in 
de visie van zowel de Latijnsamerikaanse, 
als de Europese Ianden van groot belang. 
Sinds de start van de San Jose-dialoog is 
de omvang van de handel tussen de mees
te Centraalamerikaanse Ianden en de 
Europese Gemeenschap gegroeid. Tege
lljkertijd heeft echter de intra-regionale 
handel, door de toegenomen politleke 
spannmg helaas een n1euw dieptepunt 
bere1kt. Vrede in de regio en onderlinge 
samenwerking z1jn nodig om een auto
nome gemeenschappelijke markt te sti
muleren en te behouden. En omgekeerd, 
voeg ik eraan toe. De Guatemalteekse 
econoom Gert Rosenthal heeft er in dit 
verband op gewezen dat Centraal Ame
rika zich de les van de crisis die de markt in 
de jaren zeventig heeft doorgemaakt ter 
harte zou moeten nemen: 'een in gebreke 
blijvende regionale sarnenwerking biedt 
multinationale ondernemingen de moge
lijkheid rneer te profiteren van deze rnarkt 
dan de betrokken samenlevi ng zelf.' Een 
harde waarheid; ook een waarheid om 
zich zeer goed van bewust te zijn. 
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Centraalamerikaanse markt 
In het nieuwe Nederlandse beleid inzake 
de ontwikkelingssamenwerking met de 
vijf Centraalamerikaanse Ianden zal een 
belangr1jk deel van de hulp dan ook be
steed worden aan de steun aan de samen
werking tussen uw Ianden. Gedacht kan 
worden aan een versterking van instituties 
1n het kader van de gemeenschappelijk 
Centraalamerikaanse markt, ondersteu
ning van regionale onderzoeksinstellm
gen en opleidingsinstituten. Voorts zal er 
worden ingespeeld op regionale pro
gramma's en multilaterale organisaties. 
Wat het laatste punt betreft is de steun van 
Nederland niet nieuw. Vanaf 1985 is het 
programma ter verbetering van de pri
maire gezondheidszorg 1n de regio, ultge
voerd door de Pan American Health Orga
nisation (PAHO), financieel ondersteund. 
De resultaten van dit programma geven 
reden tot optimisme. Gebleken is dat re
geringen, ondanks militaire confrontaties 
en politieke spanningen, hun verantwoor
delijkheid voor de verbetering van de ge
zondheidszorg van de bevolking serieus 
nemen. 

Regionale samenwerking moet de af
zonderlijke Ianden ondersteunen in hun 
poging ook intern de economische crisis 
te boven te komen. Tot het einde van de 
Jaren zeventig heeft een aantal Centraal
amerlkaanse Ianden een economisch be
leid gevoerd, dat nogal eenzijdlg gericht 
was op bevordering van export-landbouw 
en kapitaalintensieve industrie met ver
waarlozing van de voedsellandbouw en 
het midden- en kleinbedrijf. Mede als ge
volg van de aanhoudende recessie in de 
wereldeconomie in termen van dalende 
grondstoffenprijzen en een verslechte
rende ruilvoet, hebben de Centraalameri
kaanse Ianden in de jaren tachtig hun af
zetmarkt voor hun traditionele exportpro
dukten sterk zien inkrimpen, met grote ne
gatieve effecten op hun koopkracht. Voor 
de bevolking is dit voelbaar geworden in 
het toegenomen probleem om fairly paid 
work te vinden en de zo gestegen prijzen 
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van basisvoedselprodukten te kunnen be
tal en. Zo is mij verteld dater dagelijks hon
derden naar de hoofdstad trekken, nu ziJ 
nauweliJkS meer een kans hebben op het 
platteland een redelijk bestaan te verwer
ven. De tragiek is dan vervolgens, dat de 
hoofdstad ook het perspectief niet biedt 
waarop men had gehoopt. 

De bevolking van de Centraalameri
kaanse Ianden verwacht van de nu door 
haar gekozen regeringen een sociaal
economisch beleid dat, anders dan voor
heen, gericht is op een rechtvaardiger ver
deling van land, werk en inkomsten. Zo'n 
beleid is nod1g, ook om de democratie te 
bestendigen en te versterken. 

Nederland zal de Ianden in deze regio b1j 
zo' n beleid gaarne ondersteunen. Oat w1l 
dus zeggen steun aan beleidsvoorne
mens van de nationale overheden om in
komensmogelijkheden en werkgelegen
heid voor achtergestelde groepen 1n de 
samenlevmg te bevorderen. DaarbiJ gaat 
het allereerst om versterking van pro
gramma's, gericht op verhoging van de 
voedselproduktie. Om de campesino's de 
mogelijkheid te geven hieraan effectief 
deel te nemen zullen, zo mag worden ge
hoopt, de programma's van landhervor
ming, die in een aantal Ianden al zijn ge
start, versterkt worden doorgezet. Oat lijkt 
mij essentieel. 

Ervaringen hebben geleerd dat land
hervorming en produktieverbetering ai
leen echt rendement opleveren als zowel 
vrouwen als mannen er direct bij worden 
betrokken en toegang tot de dienstverle
ning hebben. Voorts is het essentieel dat 
zij zich organiseren in co6peraties om hun 
eigen positie in het economische proces 
te versterken. Oaarbij is een extra accent 
op de rol van de vrouw zeker op zijn 
plaats, gezien de grote migratiestromen, 
het vluchtelingenvraagstuk en andere de
stabiliserende verschijnselen. 

Voedselprodu ktie is essentieel, maar de 
agrarische sector in Centraal Amerika om
vat ook de verbouw van handelsgewas-
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sen, die vaak erg eenziJdig gericht is. Ne
derland wil graag bijdragen aan een ver
dere diversificatie om meer mogelijkhe
den te creeren op de exportmarkt en de ri
sico's te spreiden. Onze bijdrage zou zich 
kunnen richten op voorlichting, krediet
verlening, marktorganisatie en infrastruc
tuur, alsmede steun aan boerenorganisa
tles en cobperaties in de vorm van training 
en opleiding. Met name de kleine boer 
heeft zulke organisaties hard nodig om 
z1ch staande te houden tussen de econo
mische machten. 

De huidige werkloosheid is deels terug 
te voeren op de terugval in de industriele 
produktie, d1e vooral het arbeidsinten
sieve midden- en kleinbedrijf heeft getrof
fen. Deze sector van het economische Ie
ven zal in de toekomst van toenemend be
lang ziJn voor het verschaffen van werkge
legenheid. Oat leert de ervaring overal ter 
wereld. Ook hier zal Nederland dus 
gaarne assistentie verlenen, bijvoorbeeld 
op het gebied van organisatie, training en 
het opzetten van een kred1etverle
n1ngsstructuur. 

Verlenen van human1taire hulp aan 
vluchtelmgen en ontheemden zal door
gaan, evenals de steun voor mensenrech
tenorganisaties, zolang de omstandighe
den dat vereisen. lk denk hierblj biJVOor
beeld aan de GAM (Grupo de Apoyo Mu
tua) die vorig jaar de Carter-Menil Human 
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Rights Award heeft ontvangen. Bij deze 
gelegenheid verklaarde de voorzitster van 
deze organisatie Nineth Montenegro dat 
'haar organisatie graag aile prijzen die ze 
ontvangen in zou willen wisselen voor 
nieuws van hun verdwenen familieleden'. 

De samenwerking tussen Nederland en 
de Centraalamerikaanse regio is niet 
n1euw, maar heeft een sterke impuls ge
kregen door de hoopgevende initiatieven 
gericht op democratie, vrede en gerech
tlgheid. Het Nederlandse volk voelt zich 
zeer betrokken bij water in deze regio ge
beurt, wat zich onder meer uit in het werk 
van particuliere organisaties en het groei
end aantal stedenbanden, waarvan ik 
hoop, dat deze zich niet zo eenzijdig zullen 
beperken tot een land in de regio. 

Guatemala heeft met andere Ianden in 
de regio gekozen voor de democratische 
route. Hetland heeft recht op steun uit de
mocratische Ianden. Want democratieen 
aan weerszijden van de Atlantische 
Oceaan hebben een gezamenlijk belang 
striJden voor de waarden waarvoor mon
seigneur Romero in El Salvador gevallen 
is, te weten Paz y Just1cia. 
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