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Cory Aquino's 
christelijke revolutie 

De omwenteling in de Filippijnen heeft de 
were/d verbaasd door het onbloedige ka
rakter en de verzoeningsgezindheid. Voor 
de regering van Corazon Aquino geldt 
'God centraal en het gezicht naar het vo/k' 

'Wij, het soevereine FilippiJnse volk, de 
hulp van de almachtige God afsmekende, 
ten einde een rechtvaardige en humane 
maatschappij te bouwen en een regering te 
vormen die onze idealen en aspiraties zal 
belichamen, ... 'zo begint de revolutionaire 
grondwet die de regering Aquino in februa
ri jongstleden na een volksraadpleging in 
de Filippijnen heeft ingevoerd. Een christe
lijke ge'lnspireerde grondwet als resultaat 
van een zeer christelijke revolutie, daar 
moeten we in West-Europa even aan wen
nen. Voor Derde Wereld-landen is het ech
ter n1et vreemd. 

Christenen speelden een belangrijke 
rol in de lndonesische revolutie, ze Iaten 
z1ch horen in Zuid-Afrika. Latijns-Amerika 
heeft de bevrijdingstheologie als een vaan
del van maatschappeliJke veranderingen 
en ook LatiJns-Azie laat zich nu niet onbe
tuigd. 

Latijns-Azie 
De FilippiJnen kunnen als LatiJns-Azie wor
den aangeduid. Het beslaat het hele ge
bted tussen lndones1e en Taiwan, zo'n 
tweeduizend kilometer. De oost-west as 
door het gebied beslaat ruim duizend kilo-
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meter. Een eilandenrijk met een grondop
pervlake ter grootte van West-Duitsland 
plus de Benelux dat verspreid is over een 
gebied zo groot als de Europese Gemeen
schap van de Twaalf. Een land met een snel 
groeiende bevolking (57 miljoen in 1987) 
en met een gigantische hoofdstad, zoals 
men die vaker in de Derde Wereld tegen
komt: de agglomeratie Manilla telt negen 
miljoen inwoners. 

De Spaans koloniale periode 
(1571-1898) heeft het land cultureel ge
stempeld. Toch is Spaans geen officiele 
voertaal meer, maar het aan het Maleis 
verwante Filippi no (Tagalog) en Engels, de 
taal van de Amerikaanse kolonisator 
(1898-1946). DeSpaanse koning Philips II, 
de ons wei bekende naamgever van het 
land, plaatste de kolonie onder Mexicaans 
bestuur. Mede daardoor is er verwant
schap met Latijns-Amerika. 

In de modernetijdzijn de Filippijnen sterk 
op Japan en de Verenigde Staten gericht, 
en daarnaast op West-Europa. De houding 
ten opztchte van de VS is ambivalent, hoe
wei minder negatief dan in Zuid-Amerika. 
Enkele Filippijnse politici van vandaag ver
keerden in ballingschap in de VS. De be
trekkingen zijn vaak hartelijk geweest, 
maar men heeft ook wei grote problemen 
met elkaar. Daarin spelen de militaire ba
ses op de Filippijnen en het beleid van het 
IMF een grote rol. 

De Spaanse invloed is niet aileen in de 
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cultuur zeer zichtbaar; ook in econom1sch 
en godsd1enstig opzicht lijken de Filippij
nen op andere Spaanse kolonien zoals die 
1n Latijns-Amer1ka. Van de bevolking is 
83% roomskatholiek (9% protestants en 
5% mosl1m). Er ziJn basisgemeenten, d1e 
zeer veel goed werk doen op gebied van 
catechese en sociale actie, en een bevriJ
dmgstheologie. De katholieke kerk op de 
FllippiJnen is maatschappelijk zeer act1ef. 
71% van de universiteiten is bijzonder en 
daarvan 1s het merendeel katholiek. Chris
teiiJk onderwiJS, kranten, uitgeveriJen, 
boekhandels, omroepen, ziekenhuizen, 
zorginstellingen van allerlei aard, mensen
rechtencomltes en rechtshulp, sociale ac
tlecentra, vrouwenverenigingen en andere 
lekenorgan1saties, zij vormen een rijk ver
takte maatschappelijke 'tussenstructuur' 
d1e bljzonder belangrijk is voor de stabiliteit 
en de ontwikkelingskansen van hetland. 

De sociaal-economische tegenstellin
gen ZIJn zeer groot. De landerijen die in de 
eerste helft van deze eeuw van de katholie
ke or des ziJn afgenomen, werden verkocht 
aan grootgrondbez1tters. Zodoende heb
ben 400 miiJonairs 80% van de suikerplan
tages 1n handen. 90% van het bruto natio
naal produkt komt ten goede aan slechts 
12% van de bevolking. Dit zijn cijfers uit 
1973; daarna is het verder bergafwaarts 
gegaan, met name in de jaren tachtig. 
Marcos en zijn gunstelingen hebben aan
vankeliJk een bijzonder krachtige economi
sche groei bewerkt. Dit ging echter niet 
gepaard met een sociaal billijker verdeling 
van de welvaart, in tegendeel. De proble
men die er met de grondstoffenpriJzen en 
met de afzet van de landbouwproduktie 
ontstonden veroorzaakten in de jaren tach
tlg een negatieve economische groei. 70% 
van de bevolkmg leeft nu beneden de 
armoedegrens terwijl dat in 1965 nog maar 
28% was. lntussen nam de corruptie toe. 
Het door 'kleptocratie' verkregen 'prive
vermogen' van het echtpaar Marcos wordt 
nu geschat op 4 a 40 miljard gulden. 1l 
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Marcos en het buitenland 
De omwenteling op de FilippiJnen kwam 
voor velen onverwacht. De Amerikanen 
hebben Marcos zeer lang gesteund, met 
name Reagan en Bush muntten uit in vrien
delijkheid. Er was een biJna blindelingse 
steun voor Marcos. 2l (Kessler in 'Foreign 
Policy'). Bush prees de trouw en de demo
cratische gezindheid van Marcos. 

Reagan ontving hem in 1982 liJdens een 
statie-bezoek (het eerste sinds 1966). Nog 
in februari 1986 schreef Armacost in het 
Bulletin van het State Department3 l: 'Er is 
een sterke democratische traditie in de 
Filippijnen. President Marcos komt daaruit 
voort'. Toch stond al in 1972 (toen Marcos 
de staat van beleg afkondigde) in een 
rapport voor het Foreign Relations Com
mittee van de Amerikaanse Senaat te le
zen: 'Zowel in Korea als in de Filippijnen 
schijnt de VS-politiek over te gaan van het 
idealisme van weleer - gebaseerd op de 
stelling dat de Amerikaanse democratie 
kan en moet worden aangenomen door 
anderen - naar een nieuw pragmatisme. 
En nu wordt de VS gechanteerd door Park 
en Marcos met de noodzaak van de Ameri
kaanse bases'. Kessler concludeert dat 
belangen, macht en rust de centrale domi
nanten van de politiek werden. De rest 
interesseerde de VS niet meer. De zoge
naamde idealistische politiek van weleer 
was veel breder in de maatschappelijke 
werkelijkheid geworteld. Want zij hield re
kening met de grote verscheidenheid aan 
waarden die de moeite van het verdedigen 
waard zijn. De latere pragmatische politiek 
was verschraald tot een beleid dat slechts 
op enkele as pecten gefixeerd is. De worte
ling 1n de realiteit was en is daarom veront
rustend zwak. Waarden die door het Ame-

1 Klaus Zeller. Ore Phrlrpprnen - Gesellschaft. Wrrtschaft 
und Polrtrk'. AS!en. februarr1986 Weergaven van een rede 
van de Westdurtse ambassadeur rn de FrlrpprJnen. gehou
den op 11Junr1985 

2 Rrcl1ard J Kessler 'Marcos and the Amerrcans. Forergn 
Polrcy 1anuarr 1987 

3 Mrchael H Armacost 'The U S and the Phrlrpprnes dan
gers and opportunrtres·. East Asra. februarr1986 (ondermr
nrster van Burtenlandse Zaken) 
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rikaanse volk gekoesterd worden zoals 
politieke neutraliteit van het Ieger, een vrije 
mark!, zuiverheid in de om gang met consti
tutionele en electorale regels, politiek onal
hankelijke rechtbanken, onkreukbaarheid 
van bestuurders, al deze waarden werden 
door Marcos met voeten getreden 4 1 Uit de 
verontwaardigde reactie van het Filippijn
se volk kunnen lessen worden getrokken 
voor h et voeren van buitenlandse politiek in 
het algemeen. 

Er is aan de relaties tussen de VS en de 
Filippijnen veel schade toegebracht door 
de onverschillige, pragmatistische hou
ding van de Amerikaanse administratie. 
Maar niet aileen Amerika heelt Marcos de 
hand boven het hoold gehouden. Nog in 
augustus 1985 ontving Marcos een be
langrijke Sovjet medaille 5 1 

Mede door de houding van het buiten
land heelt de bevolking van de Filippijnen 
onnodig zwaar en lang onder het Marcos
regime geleden. De staatsinstellingen ver
loren ondertussen veel van hun gezag De 
parasitaire netwerken die Marcos in de 
samenleving heelt achtergelaten zullen 
voorshands moeilijk te doorbreken ziJn. 
Cory Aquino mag de brokken oprapen. 
'Haar taak is monumentaal' aid us Kessler. 

Een onbloedige revolutie 
De omwenteling in de Filippijnen heelt de 
wereld verbaasd door haar onbloedig ka
rakter, haar verzoeningsgezindheid tegen-

176 

Het harmoniemodel en de 
democratie tegen de 
polarisatie en de dictatuur. 

Pen scoop 

over de aanhangers van Marcos en de 
uitnodigende openheid tegenover het 
communistisch georienteerd verzet. Het 
leek wei een revolutie van het harmonie
model en de democratie tegen de polarisa
tie en de dictatuur. De zogenaamde 
'EDSA-revolutie' is genoemd naar de Bou
levard in Manilla waarop van 22 tot 25 
lebruari 1986 voor mevrouw Aquino werd 
gedemonstreerd en waar mensen-mas
sa's, met enkele biddende kloosterzusters 
voorop, de tanks van Marcos tegenhiel
den. Die EDSA-revolutie werd in hoge 
mate religieus beleeld. Generaal Fidel V. 
Ramos, 61 die zich toen al met grote delen 
van het Ieger achter mevrouw Aquino had 
geschaard, zegt ervan: 'De revolutie is niet 
door militaire macht gewonnen maar door 
de kracht van het volk en de kracht van het 
gebed. Vele Filippino's geloven dat de 
revolutie was georkestreerd door de God
delijke opperbevelhebber'. 'Voor de nieu
we regering van Corazon Aquino geldt 
'God centraal en het gez1cht naar het volk'. 
In de stijl van de christen-democratische 
denker Jacques Marita1n spreekt Ramos 
over een humanisme dat ziJn zin ontleent 
aan de relatie van de mens tot God. D1t in 
onderscheid van een seculier humanisme 
waarin de mens de maat aller dingen is. 
Geweldloosheid en godsdienstigheid zijn 
de kenmerken van de revolutie. Daarom 
pleit generaal Ramos ook voor ontbinding 
van de burgerverdedig1ngstroepen en ille
gale legertJeS die een zeer slechte reputatie 
hebben, alsmede voor een herstel van het 
zedelijk beset bij de reguliere troepen door 
stu die van de Bijbel en van de Koran. 

Anderen typeren de ideologie van me
vrouw Aquino als 'gebaseerd op de leer 
van Christus en dus christen-democra
tisch'. 71 De uitingen in ingezonden stukken 

4 M1chael H Armacost. 'The Un1ted States and the Philippi
nes, East As1a. december 1986 

5 W.G Wolters ·oemocrat1ser~ng van autor~ta1r Fil1pp1Jns 
bestel'. /nternal!onale Spectator. maart 1986 

6 F1del V Ramos toespraak gehouden op 13 december 
1986 te Manilla. voor de Chr~sten Democrat1sche lnternat,o
nale 

7 0 a L1na 0 Seville 1n The Mamlla T1mes. 18 december 
1986 
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ziJn warmer van toon dan wij in Nederland 
gewend zijn.SI Bijvoorbeeld: 'Heer, spreek 
slechts een woord en we zullen allen gene
zen worden als natie en een zijn'. De hou
d~ng tegenover het Ieger, aldus de schrij
vers, moet zijn als die ten opzichte van de 
verloren zoon. De partij van M areas moet in 
l1efde overwonnen worden. De zo geterg
de communisten moeten weer in het nor
male Ieven terugkeren. 'De roep om politie
ke verzoening uitgedrukt 1n het idioom van 
de Heilige Schrift' 9 1 Lange gedichten ver
schiJnen met strofen als: 

'Heer bescherm onze Cory van aile ge
varen; 

van hen die machtsgrepen beramen en 
van andere onruststokers; 

le1dt haar en wees haar voortdurend 
l1cht'. 

Mevrouw Aquino vroeg zelf om zulke 
voorbeden biJ haar publieketoespraken. 101 

Zo reageert een bevolking die de 
mensenrechten uit de Bijbel heeft geleerd. 

Kerk en geestelijkheid 
De hoofdstromingen bmnen de protestant
seen katholieke kerken speelden een be
langriJke rol 1n de revolutie. Daarnaast be
staan in de kerken zeer conservatief-autori
talr en zeer lmks radicale groepen. Een 
sleutelrol vervulde kardinaal Jaime Sin. 
Omdat hiJ ertoe opriep zijn er zoveel Filippi
no · s de straat opgegaan. 11 I Deze zeer 
toler ante en harmonie-zoekende kardinaal 
heeft spiritueel en strategisch een centrale 
rol gespeeld. BIJ de mis voor de vermoorde 
N1noy Aquino (de echtgenoot van de presi
dent) sprak kardinaal S1n aldus 'Kan de 
mens de mens bevrijden zonder geweld? 
Kan de natie de titanische hartstochten 
overw1nnen die door een brute moord ont
ketend zijn? Ja, met Gods hulp'. 121 Zo bleef 
de belangrijkste woordvoerder van de ker
ken trouw aan ziJn pastorale opdracht ook 
tegenover het Marcos-regime dat de laat
ste Jaren de kerken onder een steeds toe
nemende druk zetten en centrale waarden 
bedreigde. Marcos is zelf ook een katho
llek, al is hij iemand die door persoonlijke 
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macht en rijkdom alsmede door bijgelovi
ge praktijken gefascineerd raakte 131 Zijn 
aanhang is nog steeds beduidend en zal 
voor het nodige tegenspel tegen de huidi
ge regering zorgen. Sommige bischoppen 
zullen daar teveel beg rip voor hebben. 

Aan de andere zijde van het politieke 
spectrum staat het Nationaal Democra
tisch Front (NDF). Ook daarin zitten, naast 
communisten, christelijke persoonlijkhe
den. Het NDF is mede door de 'Christen 
voor het Socialisme' en door de beweging 
van 'Christenen voor Nationale Bevrijding' 
(CN L) opgericht. De radicaalste bevrij
dingstheoloog van de Filippijnen, pater 
Edicio de Ia Torre, is de drijvende kracht 
achter de CNL 141 Voor vele christenen in 
de NDF is de tegenstelling gelovig versus 
atheist lang niet zo belangrijk als die tussen 
links radicale revolutie en contra-revolutie. 
Hun leus kan worden samengevatals 'Mar
cos of Moskou'. De sociale werkers van de 
roomskatholieke kerk werden derhalve 
niet aileen door Marcos vervolgd maar ook 
door de NDF, die hen voor clerico-fascis
ten schold. 151 Kardinaal Sin is echter ten 
opzichte van NDF en de christenen daarin 
zeer open gebleven en heeft hun rechten 
beschermd, waaronder het recht tot boy
cot van de verk1ezingen, 161 waartoe de 
NDF in 1986 opriep. 

Die boycot is overigens mislu kt. De rode 
oppositie was onzichtbaar en de 'gele op
positie' van Cory Aquino heeft het karwei 

8 Sunday lnqwrer Magaz1ne. 22 februan 1987. 
9 M1chaelo H. Armacost East As1a december 1986 
10 UCA News. 11 februan 1987 
11 Sunday lnqwrer Magaz1ne. 22 februar1 1987 M1l Roe

kaerts. 
·People power and kilowatts. 
The unf1n1shed revoluton 1n the Phil1pp1nes·. 
Pro Mund1 Vita Doss1ers. 2 maart 1986 

13 W G Wolters. lnternatlona!eSpectator. maart 1986 
12 Eckhard Holen. ·o,e kathol1sche K~rche und der Kampf 

urn d1e W1ederherstellung der Democrat1e 1n den Ph1l1pp1· 
nen KASAuslandsmlormatlonen. februan 1986 

14 Eckhard Holen. KAS Aus/andsmformat1onen februan 
1986 

15 Idem 
16 Oo1ng Theology 1n Today's As1a' 1n Logos. september 

1985 
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geklaard. In het VU-Magazine17l trellen we 
een beschrijving van de huidige situatie 
aan vanuit het standpunt van de NDF. 
Objectiever is Maarten Nypels in 'Derde 
We reid' 18) H ij geelt toe dat de boycot een 
miskleun was. 'Er is een revolutie uitgebro
ken en de linkse organisaties staan ver
baasdtoete kijken'. 'Linkswerd in kortetijd 
gemarginaliseerd'. 'De thema's hebben 
een onmiskenbaar religieuse lading'. 'Het 
waren de dagen van de voorheen ongeor
ganlseerde midden- en onderlagen van de 
bevolking die niet waren bereikt door de 
linkse strategie'. 'De eenheid van de Filip
pijnse revolut1e is een essentieel andere 
eenheid dan die de linkse krachten voor
staan'. 

De eerder genoemde bevrijdingstheo
loog pater Edicio de Ia Torre wijst er mo
menteel op dat het te goedkoop is om de 
regering te verwijten dat de revolutie de 
maatschappij niet als bij toverslag genezen 
heel!. Wlj moeten letten op de betekenis 
van de kleine veranderingen die al wei 
hebben plaats gevonden, aldus de Ia Tor
re.19l Blijkbaar is het christelijk deel van de 
NDF vatbaar voor Cory Aquino's idealen. 
Toch zal in het linkse verzet eerder veront
rustheid en jaloezie heersen dan dank
baarheid ten aanzien van de nieuwe situ a
tie. Men voeltgoed aan dateen tal en van de 
gele revolutie van mevrouw Aquino zeer 
velen in de armen van het rode verzet van 
de NDF gedreven zou hebben. Daarom 
zullen in links en in rechts sterketendensen 
blijven om de revolutie van de verzoening 
te Iaten mislukken. De weg van het geweld 
schrikt hen nog steeds niet at. Gezien de 
relaties die sommige Nederlandse organi
saties met name met het marxistische ver
zet onderhouden, zullen wij hun kritiek en 
wantrouwen nog regelmatig in onze pers 
kunnen vernemen. Niet ieder is tevreden 
met het herstel van democratie en grond
rechten. 

Christen-democratisch-socialistisch 
In een toespraak die mevrouw Corazon C. 
Aquino in december 1986 te Manilla hield, 
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voor het Congres van de Christen-Demo
cratische lnternationale, betitelde ziJ zich
zell in termen van haar vermoorde echtge
noot als chnsteliJk socialist, waarnaar z1j 
verklaarde: 'Mijn ideologie vloeit voort uit 
de hooldstroom van het christen-democra
llsche socialisme zoals in praktljk gebracht 
in Oostenrijk, West-Duitsland en deScandl
navische Ianden' 201 Ook de Ieider van de 
bij deC Dl aangesloten ch risten-democrati
sche groep, Manglapus hanteert dit wat 
verwarrende termgebruik. Naar zijn me
ning vertonen christen-democraten en so
ciaal-democraten weinig verschillen en 
zouden zij eigenlijk moeten samenwer
ken.21l Wie zal Filippino's deze vervloeiing 
van beelden kwalijk nemen. Vooronsis het 
onderscheid tussen Filippijnse parliJen ook 
niet zo eenvoudig te typeren. Vast staat dat 
de belangrijkste steunpilaren van me
vrouw Aquino, de Filippijnse Democrati
sche Part1j PDP, aan de burgers een chris
telijk sociaal en democratisch altern alief wil 
bieden 221 Kleinere partijen die de Aquino 
regering steunen zijn de liberale partij en de 
buitenparlementaire Bandila beweging die 
onder Ieiding van een zwager van me
vrouw Aquino, Butz Aquino, staat, en die 
als socialistisch wordt betiteld23l hoewel 
ook bij de Bandila christen-democratische 
groepen zijn aangesloten. De andere grote 
regeringspartij, de U nido, staat achier vice
president Laurel en bezigt de lilosolie die 
dichter bij die van het Marcos-bewind staat 
De PDP, later gecombineerd met een wat 
populistischer groepering Laban, word! 
getypeerd door zijn sterke gerichtheid op 
structuurveranderingen. Het is een partij 

17 Frans Weiman. 'Cory Aqurno er1 het verzet. water en 
vuul VU-Magazme maart 1987 

t8 Maarten Nypels. De FrlrpprJnen hoe lang duren vrer 
dagen?'. Derde Were/d. november 1986 

19 Idem 
20 Corazon C Aqurno. toespraak voor de Chrrsten Demo

cratrsche lnternatronale, gehouden op 13 december 1986 
te Manrlla 

21 Arda D. de Leon. ··ntervrew met Raul Manglapus' Week
end, 14 december 1986 

22 KAS Auslandsmformaltonen. februarr 1986 
23 Roland Prerre Parrngaux. Le Monde Otplomattque de

cember 1985 
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Mevrouw Aquino en haar 
aanhang zijn sterk 
verworteld in de christelijk
sociale leer. 

met een radicaal sociale i nslag, passend 1n 

de trad1tie van de president en economi
sche hervormer u1t de Jaren viJfttg Magsay
say die als zinspreuk voerde: 'Wie in het 
Ieven minder heeft, moet in het recht meer 
hebben'. 241 

Mevrouw Aquino en haar directe aan
hang zijn kennelijk sterk verworteld in de 
christeltjk sociale leer. Ze geloven in een 
democratie en in het primaat van de chris
telijke waarden. Het presidentschap is voor 
haar een heilig vertrouwensambt ten bate 
van het volk. De vriJheid van de persoon is 
een gave Gods. Het gebruik van de eigen
dom moet voldoen aan de sociale maatsta
ven. De waardigheid van de mens als 
schepsel Gods vereist dat er een actieve 
sociale politiek is en dat 1eder recht heeft op 
bez1tsvorming. Er moeten vrije media zijn 
die de bevolking goed informeren. Van 
democratie is aileen sprake als de rechten 
van minderheden worden gerespecteerd. 

In een betoog van de vermoorde Ninoy 
Aquino blijkt een sterke voorkeur voor de 
reformistische weg, de geleidelijke veran
denng van de maatschappelijke structu
ren. 251 T egel ijkertijd kent hij de overheid het 
recht toe om diep in het economisch Ieven 
in te griJpen. Er moet een evenwicht zijn 
tussen economische en politieke vrijheid. 
Derhalve moe\ monopolievorming, met 
name 1n prive-handen, wettelijk worden 
teqengegaan. Fundamentele economi-
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sche besltssingen moeten door de rege
nng worden genom en en niet door private 
e1genaars van de produktiemiddelen. Ba
sismdustrieen en strategische bedrtjven 
moeten worden genationaliseerd. Het 
grootgrondbezit moet worden verdeeld 
onder de kleine boeren met een vergoe
ding voor de voormal1ge eigenaars. Die 
vergoeding moet echter weer in dezelfde 
streek worden ge't'nvesteerd. Zodoende 
word\ het probleem van de regionale wel
vaartsverschillen bestreden. Het nationali
seren van eigendommen is overigens 
geen dogma. Het gaat er slechts om het 
nationale welziJn te dienen. De heer Aquino 
pleitte voor de opstelling van een aantal 
redelijke en praktische criteria aan de hand 
waarvan kan worden vastgesteld of een 
industrie voor nationalisatie in aanmerking 
komt. De ervaringen met het Marcos-regi
me hebben hun sporen echter ook nagela
ten. 

In die periode werden namelijk (semi) 
staatsondernemingen onder Ieiding ge
plaatst van gunstelingen van Marcos. De 
talrijke buitenlandse leningen die gesloten 
werden kwamen steevast ten goede aan 
de grote bedrijven en aan de staatsbedrij
ven 261 Daardoor konden de gunstelingen 
van het regime zich ongestoord verrijken. 
De omvang van het staatsapparaat nam 
daardoor relatief sterk toe. Het midden- en 
kleinbedrijf deelde nietin devoordelen. Het 
wantrouwen tegen staatsmonopolies is na
venant gegroeid. 

In de nieuwe grondwet wordt gesproken 
over de rechten van de arbeiders, terwijl 
elders ook over de bed rijfsdemocratisermg 
het nodige wordt gezegd. De private sector 
van het economische Ieven wordt een on
misbare functie toegekend. 

De grondwet spreekt zich ook positief uit 
over allerlei niet gouvernementele organi
saties die gemeenschappen in hetland ten 
bate van bepaalde doeleinden in het Ieven 

24 Z1e o a NUCD Newsletter. december 1986 
25 Opgenomen 1n 'The Chrrs\lan Democratic Movement . 

Frrst Congres. Man1lla 27 november 1986 
26 W G Wolters.lnternatlonaleSpectator maart 1986 
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roepen om het welzijn van de nat1e te 
bevorderen. Voorts wordt ingegaan op het 
recht op een evenwichtige en gezonde 
ecologiedie in overeenstemming is met het 
ritme en de harmonie van de natuur. De 
grondwet voorziet 1n een ruime paragraaf 
over familie-pol1tiek. 'De staat erkent de 
heiligheid van het familieleven en zal het 
gezin als een fundamentele autonome so
ciale 1nstitutie beschermen en versterken. 
H iJ zal het Ieven van de moeder en het Ieven 
van het ongeboren kind vanaf de concep
tle geiiJkeliJk beschermen'. De ouders 
wordt hulp toegezegd biJ het uitoefenen 
van hun natuurlljke en pnmaire recht hun 
kinderen op te voeden. Er 1s een apart 
artikel gericht op de fundamentele gelijk
heid van vrouwen en mannen. De vrouwen 
vervulden in en na de revolutie trouwens 
een veel grotere rol dan voorheen. 

De rechten van het bijzonder onderWIJS 
worden gewaarborgd. De grondwet ziet 
de Filippijnen als een niet-gebonden land, 
deel van een niet-gebonden regio Zuid
Oost Az1e en vrij van nuclea1re wapens. 

AI met al treffen we in het politiek pro
gram van de Aquino-regering een krachti
ge vervlechting aan van christen-democra
tisch en christelijk-socialistisch denken. 
Hoe het ook ziJ de christelijke inspiratie IS 
volstrekt dominant. 

Visies contra persoonlijke belangen 
De Marcos-dictatuur heeft lang kunnen 
duren omdat het bij de Filippino's aan 
polit1eke zelfbewustheid ontbrak. De in
vloed van macht1ge families, van imposan
te en rijke personen en van groepsbelan
gen overheersten. De communisten 
vertegenwoordigden een 1deogische ge
motiveerde macht, maar overigens speer
den politieke en maatschappij-visies nau
weliJks een rol. De christen-democratische 
beweging die sinds 1957 het persoon- en 
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famil1egebonden tweepartijenstelstel 
trachtte te doorbreken, heeft de politieke 
filosofie een legaal en democratisch plat
form gegeven. De PDP/laban en de Natio
nale Un1e van Christen Democraten (welke 
b1j de COl is aangesloten) ziJn er zeer op 
gesp1tst om het pol1tiek bewustzijn en de 
kennis van princ1pesen pol1t1ekefilosofieen 
te versterken en te verbreiden. Overal1n het 
land worden seminars gehouden om wel
bewuste kaderleden te werven en te vor
men. Algemeen bestaat de gedachte dat 
het sterk persoons en belangengroep ge
bonden karakter van de vroegere politiek 
een zeer remmende functle he eft gehad op 
de ontw1kkeling van het land. 27 ln die s1tua
t1e maakte het n1et uit of je door de kat of 
hond werd gebeten en waren stemmen te 
koop. Nu treden part1jen met een duidelijk 
program voor de kiezers zodat die weten 
waarvoor ZIJ staan. Ook van deze Filippijn
se ervaring gaat een signaal uit naar diege
nen, soms ook in Nederland, die personen 
en belangen in de politiek boven programs 
en principes plaatsen. Het overtuigd uit
dragen van de chnstelijke inspiratie, hard 
gemaakt 1n pol1tieke programma's, dat 
komt biJ de FillppiJnse bevolking als een 
echte bevrijd1ng over. De christeiiJke revo
lutie, 'het mirakel van de EDSA-Boulevard' 
is een historische episode in de Filippijnse 
geschiedenis, en belangrijk voor het zelf
beeld van christen-democraten. 
(AM.O.) 

27 Hoofdart1kel1n Phil!!)!)lne PANORAMA 2 J3nuar, 1987 

Chnsten Democrat1sche Verkenn1ngen 4187 

-va 


