
ZorgLame samenlev1ng Zor~ 

Prof. dr. J.G.M. Hilhorst me 

Verzorgings
maatschappij in Latijns 
Am erika? 

BIJ een grote groep Europese christen
democraten bestaat een zekere bezorgd
held over het karakter van de welvaarts
staat. De wijze waarop aan het christelijk 
ge1nsp1reerde begrip soc1ale rechtvaar
digheid vorm en inhoud is gegeven heeft 
1mmers 1n hoge mate biJQedragen aan de 
atom1sermg van de maatschapp1J. Met een 
zekere overdrijving kan gezegd worden 
dat het gemiddelde individu met welk pro
bleem dan ook z1ch tot de staat richt voor 
de oploss1ng daarvan. Mocht hij dit niet 
doen en heil zoeken biJ ziJn medeburgers. 
dan zullen deze hem wei verWIJzen naar 
de betreffende mstantie. Tot zover gaat 
hun medeverantwoordeiiJkheid, voor het 
ovenge betalen ziJ belastmg. 

De waarschuwingen van de kerken te
gen dit resultaat tijdens de totstandkoming 
van de eerste wetten op dit geb1ed werden 
weggewuifd, vooral omdat de cantas d1e 
z1j bedreven als verouderd werd be
schouwd, met name omdat de kerken 
nauwelijks nadruk hadden gelegd op het 
recht van de misdeelde en behoeftige, dat 
het complement vormt van de beklem
toonde plicht tot naastenl1efde. De vaak 
paternal1stische houding van degenen die 
dit gebod opvolgden stak hen d1e de be
staande vormen van sociale zekerheid al 
verouderd achtten. Oat het falen van de 
welvaartsstaat al in het begin van de jaren 
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zevent1g door een aantal sociologen werd 
erkend 1s in dit verband een schrale !roost, 
als men bedenkt dat het eerst de economi
sche omstandigheden ziJn geweest d1e tot 
een nadere bez1nning hebben geleld. 

De vraag IS of de Europese ervaring en 
de lessen die men hier geleerd heeft kun
nen worden overgedragen naar LaliJns
Amerika en of er daar door christen-demo
craten over onderwerpen als de verzor
g1ngsmaatschappij wordt gedacht. Een 
tweede vraag betreft de relevantie van dit 
denken voor de meeste LaliJnsamenkaan
se Ianden en een derde vraag betreft de 
rol van de Europese chnsten-democraten 
1n d1t verband. In het navolgende zal ge
poogd worden antwoorden op die vragen 
te geven. 

Andere zorgen 
In 1984, nu twee en een half jaar geleden, 
organiseerde het Wetenschappelijk lnsti
tuut voor het CDA (W.I.) een conferent1e 
met als them a: 'Latijns-Amenka en de 
Chnsten-Oemocratie: hervorming of revo
lutle?' De vraagstelling was en is interes
sant en vormde een uitdaging om over de 
langere termiJn ontw1kkel1ngen in het 

Prof. dr. J G M. Hllhorst (1934) rs hoogleraar regronale plan
nrng aan het lnstrtute of Sacral Studies (ISS) te Den Haag 
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meest chnstelijke deel van de Derde We 
reid nate den ken en te dialogeren. Ook de 
plaats van de conferentre was niet slecht 
gckozen rn Nederland was men ver van 
de beslommeringen en polrtreke proble· 
men van aile dag. 

Wre zrch echter de manrer hennnert 
\\aarop met name de Zurdamenkaanse 
cieelnemers hun opdracht rn woord en 
CJeschrrft vorm gaven. zal rnzien dat het 
moment voor bezrnnrng en draloog dre het 
W.l zocht. nret geheel gelukkig was. Men 
llacl andere zorgen aan het hoofd de 
schuldencrrsrs. de mensenrechten en de 
strrJd tegen de onderdrukkmg. De proble· 
rnatrek van de armoede speelde daarbiJ 
\':CI,swaar mee op de achtergrond 
- onder meer rn een document van het 
departement voor sociale actre van de 
CELAM (de Latijilsamerrkaanse bisschop· 
oenconferentre) - maar het probleem van 
de solrdaritert van burgers met elkaar en 
de strmulansen dre van de staat urt zouden 
kunnen gaan om die solidariteit gestalte te 
geven werden nret aan de orde gesteld. 
De ;nternat;onale solidaritert werd wei be· 
nadrukt En terecht het belang van de 
CLAT (de LatrJnsamerrkaanse overkoepe· 
lende werknemersorganisatre) en de mo· 
rele plrcht de brJ deze Centrale aangeslo· 
ten arberders en hun organisatre te steu· 
nen werden onderstreept en het beroep 
op de Europese chrrsten·democratie om 
c1e schuldencrrsrs te helpen oplossen werd 
:~os,tref ontvangen 

Ook cJe samenwerking tussen de 
iv1FO ::~ (Medefrnancrerrngsorganrsatres) 
ron de nret gouvernementele organrsatres 

LatrJns·Amerika kwam aan de orde als 
een aspect van internationale solidariteit. 
Tenslotte vroeg niemand mrnder dan An· 
dres Zaldrvar orn het tot stand brengen 
van een driehoeksrelatie tussen Latijns· 
Amerrka. de Verenigde Staten (V.S.) en 
Europa. een relatie waarin vooral de derde 
partner voor stabilrteit zou moeten zorgen. 

Het rs duidelrJk dat het besprokene op 
een enkel congres nret maatgevend is 
voor het denken van de christen·demo· 

craten rn LatiJnS·Amerika. met name over 
de toekomstrge maatschappiJ rnrrchtrng. 
Hoewel het tot op zekere hoogte syrnpto· 
matrsch rs dat drt soort brjeenkomsten zich 
vooral op andere zaken richten. wordt er 
rn LatrJns·Amerrka wei degelrJk door chris· 
ten·democraten aan toekomstverkennrng 
gewerkt. Urt kennisname van de stukken 
blrjkt dater zich drie opties voordoen 
a de welvaartsstaat. 
b de economre van de armoede en 
c een tussenweg. 
De eerste optre lrJkt vooral nagestreefd te 
worden door chrrsten·democraten urt Ar· 
gentrnre en Uruguay en wellrcht ook Vene 
zuela. ZrJ herrnneren zich het Zwrtserland 
van LatiJns·Amerika'. dat wrl zeggen het 
Uruguay tot het mrdden van de Jaren vrJf· 
trg. waarrn de socrale voorzienrngen op 
een zeer hoog peri stonden. Het Frente 
Amp/;o waarvan rn Uruguay de christen· 
democraten deel urtmaken lrjkt drt rdeaal te 
wrllen realrseren en hetzelfde lrjkt het geval 
te zrJn met hun vrienden uit Argentinre Het 
den ken wordt hier sterk bernvloed door de 
vrrJ machtrge vakbonden die nauwe con· 
:acten onderhouden met hun Europese 
zusterorganrsatres. Met name in Argentr· 
nre gaat deze rnvloed terug naar de Pero· 
nrstrsche periode waarrn de CGT - de 
grootste vakcentrale - sterke ltalraanse 
rnvloeden onderging. 

De tweede optie vrndt men rn kringen 
van de lrnks van het mrdden opererende 
chrrsten·democraten dre geassocreerd 
zrJn met het departement voor socrale actie 
van CELAM Hun zorg gaat urt naar de 
armen en het hun verschaffen var1 meer 
bestaanszekerherd. ZrJ men en dat deze 
nret van de zrJde van de rijkere groepen 
verwacht kan worden en ziJ dringer1 er 
daarom op aan dat de autonomie van de 
armen wordt gestrmuleerd, onder andere 
door actref te zrjn rn de informele sector. 
brJvoorbeeld via NGO's (Niet Gouverne· 
mentele Organrsaties) dre met de chrrsten· 
democratre zijn gelieerd. De economische 
haalbaarheid van het met dit alternatief 
samenhangende model is nog slechts ten 
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dele bestudeerd. Ook lijken ZIJ geen reke
ning te houden met de mogelijkheid tot 
1nkomensoverdrachten via het onderwijs
systeem en de gezondheidszorg. 

Deze optie wordt gevoed vanuit het 
christeliJk denken waarin de medeverant
woordelijkheid voor het wei en wee van de 
naaste centraal staat Zij wijst af het van 
oorsprong Spaanse centralisme en wil 
evenmm het op het marxistisch denken 
gestoelde etatisme accepteren. Men 
poogt daarbij het 1n de LatiJnsamerikaanse 
cultuur sterk aanwezige personalisme een 
n1euwe inhoud te geven. 

Christelijk personalisme in 
Latijns-Amerika benadrukt 
zelfwerkzaamheid en 
wederzijdse bijstand. 

BiJ dit laatste spelen met name een aan
tal progress1ef christelijke NGO's een rol. 
ZiJ pogen aan de algemene richtliJnen van 
CELAM - die volgen uit de keuze voor 
een kerk van de armen en die gebaseerd 
is op Puebla en de encycliek Laborem 
Exercens - prakt1sche vorm te geven. 
Deze blijkt vooral uit de grotere nadruk op 
zelfwerkzaamheid van groepen gelljkge
richten, of deze nu op het platteland of 1n 
de stad wonen. Zij pogen daarbij demo
cratische besluitvorming ingang te doen 
v1nden en ieder van de leden van die 
groepen wordt gevraagd naar vermogen 
biJ te dragen. Het is via de NGO's die het 
werk van deze groepen begeleiden dat 
organ1saties als CEBEMO en ICCO van 
nab1j met dit den ken kennis hebben kunnen 
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maken. De kracht van die ideeen werkt 
inspirerend op de gedachtenwereld hier 
te Iande. N1et Ianger verwachten deze La
tiJnsamerikaanse groepen een oplossmg 
van overheidswege: men neemt zijn lot in 
eigen hand en poogt door wederziJdse 
bljstand een tegenw1cht tegen de druk van 
de bestaande structuren te ontwikkelen. 

Dit gedachtengoed heeft ook bijgedra
gen aan de vorming van de derde optie 
waaraan met name in Chili wordt gewerkt 
in het kader van het zogenaamde Proyec
to Alternativo. Daarin komt ook aan de 
orde de noodzaak tot decentralisatie, het
geen een voorwaarde lijkt te ziJn voor een 
verzorgingsmaatschappiJ die de specificl
telt van de soc1aal-econom1sche real1te1t in 
de verschillende reg1o's erkent De Chile
nen lijken het meest reken1ng te willen 
houden met bepaalde Europese ervarin
gen op het gebied van de welvaartsstaat 
Daaronder val len ondermeer de wil om tot 
coalitievorming te komen. en het voorne
men de kloof tussen arm en riJk snel te 
gaan versmallen. De christen-democraten 
denken daarbij aan bepaalde vormen van 
medezeggenschap op het gebied van de 
investenngen van de ZIJde van de vakbon
den. Hoe moeilijk deze en soortgeliJke za
ken nog liggen blijkt overigens Ult het fe1t 
dat vakbonden en werkgevers er nog 
steeds n1et 1n geslaagd ziJn een modus 
v1vendi met elkaar af te spreken die na het 
bewind van Pinochet zou kunnen ingaan 
Desaln1ettemin blijft men - mijns inz1ens 
terecht - hameren op de noodzaak tot 
solidante1t met de armen. Een document 
waarm d1t benadrukt wordt zegt dat de 
verbetering in de positie van de armen n1et 
aileen het resultaat moet zijn van de oproe
pen die de staatsmacht beheren. maar 1n 

eerste instantie het gevolg dlenen te ziJn 
van de inspanningen van de gehele natio
nale gemeenschap. 

Politieke cultuur 
U1t het bovenstaande kan men conclude
ren dat de gedachtenvorming nog n1et 
geheel is uitgekristall1seerd. BiJ zo'n con-
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clus1e moet bedacht worden dat het den
ken over de toekomst1ge mnchting van de 
maatschappiJ 1n de versch1llende Ianden 
van Lat1Jns-Amer1ka 1n hoge mate beperkt 
wordt door de pressie van de gebeurtenis
sen Daar waar de christen-democratie 
aan de macht IS - 1n Guatemala, in El 
Salvador en 1n de Domin1caanse Repu
bllek - staat ze ofwel bloot aan sterke 
druk van rechts of heeft deze te maken 
met guemlla-bewegingen of met be1de. 

Daar komt biJ dat de pol1t1eke cultuur 1n 
Lat11ns Amenka vooralsnog essent1eel ver 
sch1lt van die 1n Europa, waar de politic1 
bepaalde lessen geleerd hebben. Bestaat 
er 1n Europa tussen politic1 in het algemeen 
een wederZIJds respect met erkenn1ng van 
verschillen van opvattmg over bepaalde 
doelstell1ngen en de man1er om d1e te 
bere1ken. 1n Lat11ns-Amenka getu1gt de pu
blleke om gang tussen pol1t1ci van verschll
lende partijen 1n het algemeen van weder
LIJdse afschuw en wantrouwen. Samen
werklng wordt nagenoeg steeds afgewe
zen D1t voorbeeld werkt door op het vlak 
van de met deze pol1t1C1 geaffil1eerde groe
pen waarbiJ de banden verticaal worden 
bestendlgd door patronage-systemen. In 
d1t opz1cht ZIJn er in somm1ge Ianden ech
ter veranderingen gekomen. In een aantal 
Ianden werken de ch r1sten-democraten 
samen met andere part11en. In enkele 
daarvan heeft dlt Jammer genoeg tot ge
volg gehad dat de eigen structuren verlo
mn ZIJn gegaan 

Een tweede aspect van de pol1tleke cul
tuur 1n LatiJns-Amenka IS het relatieve ISO
Iernent waann de polit1eke part11en ten op
ZIChte van de bevolking verkeren. Deels is 
dlt het gevolg van de instabilite1t van de 
democrat1sche reg1mes die mede veroor
zaakt wordt door de rol d1e de militairen 
z1ch daar menen te mogen aanmeten. 
Waar meer dan twee gekozen pres1denten 
elkaar opvolgden konden partijstructuren 
ontstaan die voor de gewone man ontoe
gankeiiJk waren Maar dat is zelfs niet in al 
dcze Ianden het geval 1n Colombia staat 
de gewone man zo ver weg van het pol1t1e-

ke gebeuren dat nog geen 50 procent 
naar de stem bus gaat. 

Aileen voor de communistische partiJen 
geldt het genoemde isolement niet. Daar
om lijdt de chnsten-democratie te zamen 
met de soc1aal-democratie aan een ge
brek aan 1nspiratie vanu1t de brede lagen 
van de bevolking de kleine boeren, de 
kleme middenstand en de arbeiders. De 
vrouwenverenigingen 1n de wijken van 
Lima en de gaarkeukens in de hoofdstad 
van Chill. waaru1t de wederziJdse solidan
teit blljken. ziJn niet voortgekomen uit mitla
tieven van de part11en, maar uit dat van 
deze mensen zelf of door steun van de 
kerk. Het relat1eve isolement IS soms zo 
sterk dat de christen democratie die onder 
d1e naam de verkiezmgen 1ngaat mmder 
dan 5 procent van de stemmen krijgt. 

Politieke ontwikkeling 
Uit het voorgaande moge duideliJk ZIJn dat 
denken en dialoog voortgezet moeten 
worden. H1erb11 lijken vier aspecten van 
belang. Het eerste IS dat de partijen in 
Latijns-Amerika, en met name de christen
democraten. in dialoog met de e1gen be
volking hun denken over de toekomst na
der zullen moeten ontwikkelen. Voor een 
buitenstaander is dit denken nog te veel 
afkomstig van intellectuelen. Het voeren 
van zo'n dialoog houdt in wezen een stuk 
pol1tieke ontwikkeling in. 

Een tweede n1veau van d1aloog is met 
andere partijen De schande van het 
monsterverbond tussen u1terst rechts en 
uiterst links om het sociale hervormings
programma van de regering-Frey in Chili 
te frustreren 1s n1et aileen nog n1et uitge
WISt, maar dit soort kleme politiek biiJft 
Jammer genoeg aan de orde van de dag. 
Het eerst genoemde niveau van dialoog 
zou het tweede soort d1aloog kunnen be
vorderen. 

Het derde n1veau van dialoog is dat van 
de relat1es tussen partijen: internat1onaal 
binnen LatiJns-Amenka en met de partijen 
in Europa. Beide dialogen op d1t n1veau 
vinden plaats en ze hebben geleid tot 



in1tiatieven zoals het Brand-rapport Oat 
deze dlaloog - zeker die tussen chnsten
democraten u1t be1de werelddelen - n1et 
gratu1t kan z1jn moet du1dei1Jkzijn. De Euro
pese christen democratie kan deze dla
loog n1et met lege handen 1ngaan, zeker 
n1et als er gesproken wordt over sol1dari
te1t en medeverantwoordelijkheld In zo·n 
dialoog zullen praktische zaken als ge
meenschappeiiJk landbouwbeleid, schul
dencnsis en handelsvoorwaarden op de 
agenda's staan en zal men de Europea
nen vragen daaraan iets te doen. Om dan 
onmacht te pretenderen zal n1et moeilljk 
ZIJn. maar het zal we1n1g te maken hebben 
met de evangel1sche u1tgangspunten van 
de idee van de verzorgingsmaatschappiJ. 
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De idee van de zorgzame 
samenleving houdt niet op 
bij onze grenzen. 

Zorgzarne sarnenlevrng Zorgz 

Die maatschappiJ houdt n1et op biJ onze 
grenzen of d1e van West-Europa lnmid
dels knJQt ook de dialoog tussen LatiJns
amerikaanse en Westeuropese NGO s 
steeds meer 1nhoud. De nieuwe LaliJnS
amerikaanse denkbeelden, bijvoorbeeld 
ten aanz1en van de decentral1sat1e. kun
nen zeer bevruchtend ziJn voor de ontwlk
kelingen in het denken aan deze kant van 
de Atlant1sche Oceaan. 

De potentiele 1nvloed van OCDA (Orga 
n1satie van Amerikaanse Chr1sten Demo
craten) moet biJ dlt alles niet onderschat 
worden. Evenals dit met de Europese 
ch r1sten-democratie en de I nternat1onale 
het geval 1s. ZIJn er daar mensen die aan
dacht aan deze problematiek geven De 
publ1kat1e 1n het OCDA-lljdschrift van de 
bnef van de Amenkaanse bisschoppen 
over de econom1e is daarvan een voor
beeld. Ook de Braziliaanse, Equatoriaan
se en Chlleense bisschoppen hebben 
meerdere malen v1a pastorale bneven par
tiJen tot stand pu ntherzien i ng ge1 nsp1reerd. 
Daaraan voorbiJ te gaan zou betekenen 
we1n1g begrip voor de situatle in Latijns
Amerika te kunnen opbrengen. 
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