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Volwassen ontwikkelingshulp 

Ruim 20 jaar geleden is de Nederlandse 
politick systematisch aandacht gaan ge
ven aan de problematiek van de mon
diale armoede. Oat is vertaald in daad
werkelijke bijdragen. De ontwikkelings
hulp is volwassen geworden. 
Een moment om om te kijken. zeker 
wannecr die bijdrage onder druk komt te 
staan. uithollingsverschijnselen geconsta
teerd worden. een publieke opinie die 
vermoeid lijkt en de promotoren ervan. 
die bij de wieg hebben gestaan. vroeg 
oud geworden lijken. 
Er doen zich in de komende maanden 
twee belangrijke momenten voor: de be
handeling van de zgn. herijkingsnota in 
de Tweede Kamer. die een nieuwe rich
ting beoogt te geven aan de samenwer
king van de Nederlandse regering direct 
met een aantal regeringen van ontwikke
lingslanden. en vooral de Europese ver
kiezingen. 
Twintig jaar ontwikkelingshulp vraagt 
om herziening van het woord ontwikke
ling. Zeker: het proces van dekolonisatie. 
het moderniseringsgebeuren, het veran
deringsproces heeft in een aantallanden 
en voor groepen mensen ontwikkeling 
gebracht. Materiele verbetering. toegang 
tot scholing en gezondheidszorg (uitban
ning van in het verleden nog verwoesten
de epidemieen), soms ook in moeilijker 
meetbare zaken zoals het gevoel van 
eigenwaarde, culturele identiteit, onaf
hankelijkheid. Maar voor tenminste een 
veertigtallanden en een half miljard 
mensen heeft het mondiale veranderings
proces geleid tot verdieping van de ar
moede, toegenomen honger, sociale en 
morele chaos. verlies van identiteit. Ont-
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wikkelingshulp als aileen een investering 
in ontwikkeling, in vooruitgang. gaat 
voorbij aan deze realiteit. 
In een groeiend aantal gevallcn gaat het 
allang niet meer om ontwikkeling, maar 
om afremming van nog verdere terugval. 
is er de noodzaak van een begin van een 
mondiale sociale voorziening voor naties 
en honderden miljoenen mensen die
dat is ook de les van twintig jaar- dik
wijls buiten hun schuld niet mee komen 
met dat allesomvattend veranderingspro
ces. Een realistische benadering van ons 
hulpbeleid houdt rekening met beide 
processen: het echte ontwikkelingsge
beuren en de werkelijkheid van de terug
val en de daarmee verbonden nood- en 
opvangmaatregelen. De illusie van een 
snelle alomvattende opheffing van ar
moede is vals gebleken. 
Vals is ook de gedachte gebleken dat bij 
ontwikkelingshulp geen fouten gemaakt 
mogen worden. Gebrek aan zorgvuldig
heid en uiteraard misbruik is laakbaar, 
maar welke norm van succes mag worden 
aangelegd vanuit ons eigen land dat in 
zijn binnenlandse ontwikkelings- en eco
nomisch stimuleringsbeleid de talloze
wellicht onvermijdelijke- fouten tach 
ook niet gebruikt als voorwendsel om dat 
beleid in z'n geheel af te schaffen. Welke 
norm mag men dan aanleggen ten aan
zien van regeringen die slechts over een 
fractie van onze economische en plan
ningsdeskundigheid beschikken? 
Maar hiermce komen we aan een ander 
onontkoombaar ervaringsgegeven: de 
overbelasting van de staat, de overheid in 
de Derde Wereld. Meer dan 90o/c van 
onze zuiver.? ontwikkelingshulp gaat di-
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rect of indirect naar overheden, terwijl 
tenminste onze eigen sociale geschiedenis 
en de recente geschiedenis van de Derde 
Wereld duidelijk maken, dat brede maat
schappelijke ontwikkeling slechts in be
perkte mate door overheden gegaran
deerd wordt en dikwijls daarop bevoch
ten moet worden. 
Oat gehrek aan brede maatschappelijke 
ontwikkeling wreekt zich het scherpst in 
die andere verstoorde illusie, nl. dat het 
vraagstuk van de honger in de Derde 
Wereld een technisch prohleem was, zo
als de modernisering van de voedselpro
duktie hier en in Noord-Amerika. Tegen 
veler verwachting in is het vraagstuk arm
rijk in de wereld niet getild op het niveau 
van de een wat minder en de ander wat 
mecr, maar is het tot het naakte pro
hleem teruggebracht van toe gang tot 
voedsel of niet. Het krijgt daarmee ook 
zijn absolute morele dimensie. Aileen als 
de massa 's der kleine boeren in de Derde 
Wereld gemohiliseerd kunnen worden, is 
er kans de hongercurve om te buigen en 
niet te Iaten oplopen tot twee miljard 
mede-rechthehhenden op de Schepping. 
De erkenning is niet te ontlopen, dat dat 
aileen kan door een combinatie van 
rechtstreekse steunmaatregelen, een na
tionaal beleid ginds dat boervriendelijk 
is, maar ook een landbouwheleid hier en 
in Noord-Amerika dat niet door protec
tie en dumping wordt bepaald, maar dat 
ook een plaats inruimt voor de kleine 
producent ginds. 
De desillusie van twintig jaar is wei. dat 
deze inzichten van de verbanden en we
derzijdse afhankeli jkheid zo vertraagd of 
helemaal niet lijken te kunnen doorwer
ken in het eigen nationale en Europese 
beleid. Wie de oplossing van de eigen 
economische crisis wit vinden aileen in de 
cocon van de eigen markt, gaat voorbij 
aan de echte hehoeften in deze wereld en 
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moet niet verhaasd zijn dat straks hij de 
ondanks alles toch zich industrialiserende 
Derde Wereld de oplossingen ook daar 
gezocht zullen worden in ondoordring
baarheid van de eigen markt en een japa
nisering van hun economieen. 
Nu nog staat daar tegenover het besef in 
zoveel ontwikkelingslanden dat Europa 
op nog een terrein duidelijk macht heeft: 
als economisch blok, maar zelfs als poli
tick geheel kan het de belangrijkste part
ner worden van die Derde Wereld en is 
het ook misschien in staat om de Noord
Zuid-agenda niet te Iaten dicteren door 
de Oost-West-agenda. Wij niet aileen 
zijn in die twintig jaren sadder and wiser 
geworden, dat zijn ook vele ontwikke
lingslanden, die uiteindelijk toch liever 
niet gekocht worden door vreemdc ideo
logische of cconomische stelsels. 
Een volwassen ontwikkelingshulp ver
dient in de komende maanden een vol
wassen debat en volwassen aandacht. 
Geen naief optimisme of frustratie over 
het nog niet opgelost zijn van het pro
bleem. Het gaat om deskundigheid, een 
gevoel toch ook van mogelijkheden. het 
gaat vooral om die combinatie van ethi
sche verantwoordelijkheid en toekomst
gerichtheid. 


