
Derde Wereldactie 
en politiek 

Actre voeren voor de Derde Wereld kent 
vele uitdrukkingsvormen. In de veertig da
gen voor Pasen zijn vele duizenden in de 
weer, niet in de vorm van demonstraties of 
politieke actie, een band te leggen tussen 
de leefsituatie van de mensen in de ont
wikkelingslanden en de eigen omstandig
heden. De traditie, vooral in katholieke 
kring, maar ook daarbuiten, van de Vas
tenperiode heeft een nieuwe duiding ge
kregen, doordat het afzien van niet nood
zakelijke consumptie, van het teveel, ge
koppeld wordt aan het ontbreken van het 
noodzakelijke bij honderden miljoenen el
ders. De 'versterving' werd vroeger 
gernspireerd door de overtuiging, dat 
ascese noodzakelijk was voor menselijke 
zelfontplooiing, en nog vroeger waar
schijnliJk door voedseltekort. Die verster
ving heeft in de laatste vijfentwintig jaar 
een duidelijke zingeving gekregen door 
die verwijzing naar het tekort, met name 
de honger elders, door deze feitelijke be
trachting van solidariteit. De Vastenacties 
in West Europa, en sedert enige tijd ook in 
Noord Amerika, verzamelen zeer aanzien
lijke middelen doordat gewone mensen 
bereid zijn tenminste in een bepaalde pe
riode van het jaar, zich te realiseren dat 
onze levensstijl niet de normale is en dat 
de situatie van relatieve overvloed eerder 
uitzondering dan regel is, in ieder geval, 
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dat het niet klopt dat een situatie van over
vloed bestaat naast het tekort, ook aan 
pure overlevingskansen elders. 

Het is overigens opmerkelijk dat deze 
sociale dimensieverlenging, deze uitdruk
kmg geven aan solidariteit en zorgzaam
heid, nu ook in vele ontwikkelingslanden 
zelf leidt tot acties van hen, die het al wat 
beter hebben, ten gunste van de onder
sten in de eigen samenleving. 

Nog opmerkelijker is het, dat de op
komst van de officiele ontwikkelingshulp, 
niet geleid heeft tot een verslapping of 
substituering van deze particuliere in
spanningen voor de medemens in nood 
elders. lntegendeel. Oat is wei het geval 
geweest bij zovele andere fondswer
vende acties die afgestorven zijn op het 
moment dat de overheid subsidiemidde
len of uitkeringen ter beschikking ging 
stellen. Wat geldt voor de Vastenacties, 
zeker in de veertig dagen-tijd, geldt voor 
zovele particuliere fondswervingen, van 
christelijke en algemene aard, ten bate 
van de Derde Wereld. De reactie van de 
publieke opinie, de samenleving, is ten 
aanzien daarvan zelden geweest: laat dat 
maar aan de overheid over. 

Voor de politiek is dat een niet onbe
langrijk gegeven. Er is wei eens meesmui
lend gesproken over dit soort vormen van 
liefdadigheid, maar de overheid moet zich 
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realiseren, dat de lengte van haar polsstok 
om ontwikkelingssamenwerking te bevor
deren, ten diepste bepaald wordt door de 
bereidheid van brede lagen van de Ne
derlandse bevolking om echt iets over te 
hebben voor de oplossing van dit centrale 
probleem van deze, en waarschijnlijk vol
gende, generaties. Een overheid, die ove
rigens zelf miljoenen uitgeeft bijvoorbeeld 
binnen het NCO-verband of ook door mid
del van de Noord-Zuid Commissie onder 
Ieiding van de heer Schmelzer, om de be
wustwording van de mondiale ontwikke
lingsproblematiek te bevorderen. In zo
verre hebben al deze acties niet aileen tot 
doel de middelenstroom naar overzee te 
vergroten, maar hebben zij ook een 
nieuwe functie gekregen: die van een re
ferendum. In tijden van mindere wel
vaartsgroei, toegenomen eigen proble
men blijft de Nederlandse bevolking toch 
be reid honderden miljoenen per jaar op te 
brengen voor de Derde Wereld. Oat kan 
aileen maar als uiting gezien worden van 
het besef dat hoe groot de eigen proble
men ook zijn, er elders nood is, die in om
vang en diepte die van ons verre overstijgt 
en waar wij ook een boodschap aan heb
ben. Het feit, dat een publieke opinie niet 
echt vermoeid is geworden en bereid was 
in de tweede Afrika-actie weer daadwer
kelijk over de brug te komen, is ook aan de 
politiek een duidelijk signaal, dat bijdra
gen aan de Derde Wereldproblematiek 
niet iets is, wat komt nadat de noden in 
eigen land zijn aangepakt. 

Uitdrukking van solidariteit 
Fondswervende acties ten bate van de 
Derde Wereld als referendum, als uitdruk
king van solidariteit, als vormgeving aan 
de agenda van een verantwoordelijke sa
menwerking, maar ook als onmisbaar mid
del tot vorming. Het verflauwen van de 
missie- en zendingsideaal heeft een groot 
nadeel in ieder geval met zich gebracht: 
op het moment dat de publieke opinie in 
West Europa zich bewust moest gaan 
worden van de volstrekt veranderde we-
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reldverhoudingen waarin dat eigen conti
nent van een centrale naar een perifere 
plaats is verhuisd, werden deals het ware 
natuurlijke banden die zoveel gezinnen 
hadden met de Derde Wereld slapper. 
Men heeft bijvoorbeeld steeds onderschat 
wat het aan mondiale bewustwording be
tekend heeft, dat de Nederlandse katho
lieke gemeenschap een twintigtal jaren 
geleden nog bijna tienduizend familiele
den als missionaris te verzorgen had, en 
wat het betekende, dat de zendingsorga
nisaties ten bate van Zuidelijk Afrika, of 
Ruanda zo' n veelomvattende verantwoor
delijkheid op zich hadden genomen. Het 
is niet overdreven een zeer duidelijke 
band te leggen tussen de bereidheid van 
de belastingbetaler nu om - verhou
dingsgewijs - veel ruimte te Iaten voor 
het huidige Nederlandse ontwikkelings
beleid en deze confrontatie, van jongs af 
aan, met de werkelijkheid van de leefsitua
tie in de Derde Wereld. 

Naast het internationale solidariteitscon
cept binnen de socialistische beweging 
zou dat wei eens de belangrijkste pijler 
van onze gezindheid ten gunste van ont
wikkelingssamenwerking kunnen zijn 
Juist volgende generaties die nog meer 
geconfronteerd zouden moeten worden 
met die perifere situatie van Europa en het 
alles overheersende belang dat de 
agenda van de Derde Wereld op een be
hoorlijke manier wordt opgelost, hebben 
in de acties van de Derde Wereld een 
unieke kans tot een zo noodzakelijke 
geestelijke intercontinentalisatie. 

Als aldus ook een overheid niet geheel 
onverschillig kan staan tegenover dat fe
nomeen van de laatste vijfentwintig jaar, 
die opkomst en bloei van zovele Derde 
Wereld acties, is het eigenlijk verwonder
lijk dat de band tussen overheidsbeleid en 
deze fondswerving eerder slapper dan 
sterker is geworden. Het begrip 'medefi
nanciering' is oorspronkelijk - in relatie 
met de Duitse Vastenactie Misereor - uit
gevonden om de particuliere fondswer
ving voor de Derde Wereld te premieren, 
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te matchen, te verdubbelen. Nederland 
heeft ziJn eigen ontwikkeling van het me
definancieringsprogramma gekend. 
DaarbiJ is professionalisering van de pro
Jectenkeuze h1er, en bijdrage van de plaat
seiiJke bevolking daar voorop gaan staan 
en dat is goed en moet ook niet terugge
draaid worden. Maar wei moet de vraag 
gesteld worden of er niet enige koppeling 
gelegd mag worden tussen de bereidheid 
van de Nederlandse publieke opinie om 
vertrouwen te geven aan deze of gene 
Derde Wereldorganisatie en de omvang 
van de medefinanciering. In de praktijk 
van de afgelopen vijftien jaar is in deze zin 
het begrip medefinanciering uitgehold en 
dat heeft ook het reele gevaar met zich ge
bracht dat de achterbannen van de mede
financieringsorganisaties in de toekomst 
zich wellicht minder daarbij betrokken 
zouden kunnen gaan voelen. Ook in deze 
zin zou de vermaatschappelijking van de 
ontw1kkelingssamenwerking - een zeer 
duidelijke prioriteit van de huidige be
windsman - gestalte kunnen krijgen. 
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Maar er is meer: als in de komende weken 
weer in honderden parochies en gemeen
ten de mensen worden opgeroepen om 
verantwoordelijk te zijn, ook voor de verre 
naaste, als weer op zoveel plaatsen kerke
lijke en oecumenische comitees bijeen
komsten beleggen, projecten bespreken, 
inzamelingsacties houden, is het goed te 
weten, dat de echte medefinanciering 
hierin bestaat dat het werk van deze actie
voerders gehonoreerd wordt in de afspie
geling die in het overheidsbeleid de zorg 
voor de Derde Wereld krijgt en houdt. 
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