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De Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking van het 
CDA heeft een notitie opgesteld over het in deze 
kabinetsperiode te voeren beleid op het terrein van de 
ontwikkelingssamenwerking. De redactie neemt deze 
notitie gaarne op in de rubriek Documentatie, omdat 
hierin een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de 
discussie in onze kring over de hoofdlijnen van het 
beleid terzake de ontwikkelingssamenwerking. 

Realisme en creativiteit*) 

Voorwoord 
Ontwikkelingssamenwerking is een hoofd
thema geweest in het programma waar
mee het CDA de verkiezingen van 1981 
is ingegaan, en in die campagne heeft dit 
thema sterk doorgeklonken. Het CDA 
heeft vastgehouden aan het uitgangspunt 
dat zij die part noch deel hebben aan onze 
welvaart, niet het kind van de rekening 
moeten worden, ook niet nu diezelfde 
welvaart de rekening aan ons presenteert. 
In die lijn ook is ervan uitgegaan dat bij 
de kabinetsformatie de post voor ontwik
kelingssamenwcrking aan een christen
democraat zou worden toegewezen. 
Vanuit dit gegeven heeft de Kerngroep 
Ontwikkelingssamenwerking van het CDA 
zichzelf als het ware uitgenodigd om, met 
het vcrkiezingsprogramma als uitgangs
punt, een tour d'horizon te maken van de 
actuele problematiek rond de ontwikke
lingssamenwerking, cen aantal knelpunten 
aan te geven en misschien ook enkele 
perspectieven te openen. Die zelfroeping 
was minder ingegeven door de overtuiging 

dat de toekomstige CDA-bewindsman 
daarom zat te springen, als wel door de 
wetenschap dat andere groeperingen
soms zelfs met een geringere affiniteit tot 
de gedachte van internationale solidari
teit - zeer gedetailleerde plannen voorbe
reidden voor de komende regeerperiode. 
Bovendien hebben vier jaren christen
democratisch beleid veel opgeleverd, 
maar zijn niet voldoende geweest om in
houd te geven aan een aantal van de richt
lijnen en idealen die voorop stonden toen 
minister De Koning op het departement 
kwam. 
Deze christen-democratische bewindsman 
stand bij zijn aantreden voor de opgave 
een aantal veranderingen aan te brengen 
in het beleid van zijn voorganger, dat met 
zoveel inspiratie maar ook met verbaal 
geweld was gebracht. Deze veranderingen 
betroffen met name de volgende punten. 
a. Het verbale moest waargemaakt wor
den. Minister De Koning zou later, zonder 
zich af te zetten tegen zijn voorganger, 
kunnen constateren, dat zoveel wat in een 

''' Deze notitic is opgesteld door de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking van het CDA o.l.v. 
mr. J. J. A. M. van Gennip. Het is ecn advies aan het partijbestuur van het CDA. De Kern
groep heeft zich ten behoeve van deze notitie Iaten adviseren door een aantal externe deskundi
gen. De volgende !eden van de Kerngroep en cxterne deskundigen hebben medewerking 
verlecnd aan hct opstellen van de notitie: mevr. B. F. Bos-Beernink; mr. J. S. L. Gualtherie van 
Weezel; dr. F. J. van Hoek; mr. A. B. Hoytink; dr. Th. G. J. Kerstiens; drs. A. E. M. van 
Niekerk; drs. W. J. Po!man; mevr. dr. J. Prick; J. de Roos; drs. H. Borstlap; prof. dr. G. A. de 
Bruyne; prof. dr. L. B. M. Mennes; drs. F. de Haan; prof. dr. J. G. M. Hilhorst; 
ir. A. P. J. M. Oomen. 
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eerdere periode was gevat in woorden 
('hulp aan de allerarmsten', 'het aanpak
ken van de structuren', 'gelijkgezind~n
beleid') door een kloof gescheiden was van 
de praktijk inzake bijvoorbeeld de beste
ding van de ontwikkelingshulpgelden, om 
niet te spreken van de effectiviteit. Opge
jaagde bestedingsdwang had daarbij ge
dreigd de kwaliteit, en minstens de zorg
vuldigheid, ernstig te schaden. We heb
ben gezien dat in deze vier jaren de kwali
tcit van de hulp veel aandacht heeft ge
kregen bij de beleidsombuigingen, middels 
nieuwe controletechnieken. middels reor
ganisatie en vooral dankzij een niet afla
tende aandacht van de minister voor de 
praktijk der dingen. Hct feit dat Neder
land het gegeven woord ten opzichte van 
de Derde Wereld terzake van beleid en 
hulp, ook in deze verkiezingscampagne, 
gestand kon doen, is mede te danken aan 
de constatering dat de kwaliteitsverbete
ring van de hulp aandacht kreeg. 

b. Een ander punt was de herkenbaar
heid. Met de organisatie van de zestiger 
jaren, met de voortgezette polarisatiepro
blematiek (zeker in de beginperiode), en 
met zijn voorkeur voor actiegroepen dreig
de min:ster Pronk (hoezccr het belang van 
ontwikkelingssamenwerking ook bij hem 
voorop stond) niet alleen een belangrijk 
gedeelte van het CDA van zich te ver
vreemden, maar ook een belangrijk ge
deelte van het Nederlandse volk dat de 
gedachte van de internationale ontwikke
lingssamenwerking een warm hart toe
draagt: goedwillende maar niet geradicali
seerde mensen; mensen die in hun eigen 
Ieven het oude zendings- en missie-ideaal 
dikwijls doortrekken naar het idee van de 
internationale solidariteit. Zo kreeg de nu 
vertrokken minister te maken met een 
kloof tussen enerzijds de spraakmakende 
gemeente in de kringen van ontwikke
Jingssamenwerking en anderzijds de groe
peringen van wie hij het uiteindelijk moest 
hebben. Ret is zeker de vraag of het ge-
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Jukt is aan de herkenbaarheid van de hulp 
eenzelfde wending ten goede te geven als 
aan de kwaliteit; men kan het uiteinde
lijke resultaat alleen beoordelen naar het 
beginpunt. De persoon van de minister 
heeft zeker tot het behoud van sympathic 
voor de gedachte van de ontwikkelings
samenwerking bijgedragen en dit niette
genstaande het feit dat diezelfde spraak
makende gemeente buiten en binnen de 
kerken. tot zelfs binnen het departement, 
aanvankelijk een christen-democraat hct 
recht ontzegde om als erfgenaam op te 
treden van wat zij zagen als een beleid dat 
alleen in socialistische handen veilig zou 
zijn. 

c. Er was een derde vervreemdingsver
schijnsel, dat vier jaar geleden echter niet 
voldoende aandacht krceg. Dat was de 
verwijdering die zich terzake van het be
leid had voorgedaan tussen het Nederland
se standpunt en dat van de Europese Ge
meenschap, het voor de Derde Wereld 
minstens uit economisch oogpunt meest 
belangrijke blok. Ook hier constateerden 
velen dat Nederland als 'gidsland' toch 
wei het contact met hen die gegidst moes
ten worden verloren had, of- wat op het
zelfde neerkomt - dat velen geen behoefte 
hadden aan een Nederlandse gids. Indien 
gedurende de voorbije jaren niet alle aan
dacht is besteed aan een nieuwe Europese 
conceptie, dan is dat zeker om de simpele 
reden dat niet aile desiderata ook priori
teiten kunnen worden; er moet telkens 
weer een keuze worden gemaakt. Zo zijn 
er zowel vanuit de partij als vanuit het 
departement tijdens de afgelopen periode 
wellicht te weinig impulsen uitgegaan 
voor een nieuwe Europese aanzet, waarbij 
enerzijds niet een volledig zich confor
meren met de grootste gemene deler zou 
plaatsvinden en anderzijds Nederland 
wei duidelijk en op creatieve wijze in ge
sprek zou blijven met zijn partners. Dit 
wil niet zeggen dat het Nederlandse presi
diaat van de Ontwikkelings-Raad van de 
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Europese Gemeenschap zich niet in gun
stige zin onderscheidde van sommige an
dere aspecten van het Nederlandse voor
zitterschap. 

Het beleid voor de komende jaren zal 
vooral gekenmerkt moeten worden door 
realisme, door werkelijkheidszin. Vee! is 
in de steigers gezet. Vee! andere dingen 
staan nog op stapel. Na de bezielende 
woorden komt nu de beheersing van de 
techniek, het dagelijkse handwerk, het 
vakmanschap. Het ideaal van internatio
nalc solidariteit wordt op dit moment het 
best gediend met de dagelijkse inkleuring 
daarvan in meesterschap. Men kan einde
loos discussieren over de wenselijkheid 
van een andere internationale orde, over 
onze medeplichtigheid aan de structuren 
der uitbuiting. over totale verandering, 
ook bij het streven naar vrede en veilig
heid, en die discussies zijn belangrijk en 
zullen ook tot nieuw beleid moeten leiden. 
Maar de Derde Wereld is op dit moment 
het meest gebaat bij een krachtige en voor
al ook kundige inbreng van Nederland. 
Op grond van deze internationale positie 
en daarbovenuit nog op grond van ons 
aandeel in de internationale hulpverlening 
hebben we op tallozc plaatsen het recht 
verworven om mee te spreken. Op inter
nationaal niveau moet thans het beleid ter
zake van de kwaliteitsverbetering en het 
overbruggen van de kloof tussen woorden 
en de realiteit met kracht worden voort
gezet; maar de inspiratie mag in de ko
mende jaren niet slechts gemeten worden 
aan de slogans die opgevoerd worden in 
de onderhandelingsrondes, in de represen
taties bij internationale organen, Europees 
of daarbuiten. Het is ook en vooral de 
kwaliteit van de inbreng en van de repre
sentatie die zal tellen. Realiteitszin komt 
ook en op de eerste plaats van pas bij het 
inschatten van welke samenwerkingsver
banden werkelijk effectief zijn, welke stijl 
van onderhandelen, men zou bijna zeggen: 
welke vorm van diplomatic. Realiteitszin 
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is oak nodig bij het beantwoorden van de 
vraag wie de echte bondgenoten zijn. 
De lijn van de werkelijkheidszin moet 
worden doorgetrokken van ons optreden 
in internationaal verband naar de eigen 
Nederlandse samenleving. De verleiding 
(waaraan wij zo moeilijk kunnen weer
staan) om alleen voor eigen parochie te 
preken, om hen die het nog niet met ons 
eens zijn af te schrijven, om slechts gelijk
gezinden te zoeken, mag noch bij de keuze 
van onze internationale partners, noeh bij 
het toewijzen van subsidies in eigen land 
leidraad zijn. Hier hebben wij de opdracht 
om grote 'bekeerbare' groepen te infor
meren over de werkelijke effecten van 
onze jarenl:mg volgehouden inspanningen 
op het terrcin van de hulpverlening en het 
internationaal beleid en om de spannin
gen, tegenwerkingen en tegenslagen die 
daarbij optreden. Veel mensen zullen 
achter een voortzetting van deze CDA
prioriteit willen blijven staan als hun ver
trouwen versterkt wordt, wanneer ze ken
nis kunnen nemen van het feit dat er se
rieus en zorgvuldig gewerkt wordt. 

Hetzelfde realisme geldt ten aanzien van 
de keuze van Ianden. De Ianden die een 
schoonheidsprijs krijgen vanwege hun 
programma, of hun internationale stand
punt-bepaling of soms zelfs hun luidruch
tigheid, zijn niet de enige Ianden die mo
gen profiteren van onze hulp. Ook in Ian
den waarin overheden niet gestaag, van 
dag tot dag en stap voor stap, doorgaan 
met de dagelijkse praktijk van ontwikke
ling en vooruitgang, moeten groepen in 
die Ianden die dit wei beogen worden ge
steund. Het realisme zegt ons dat ontwik
kelingslanden er weinig voor kopen dat 
wij ons graag in een bepaald gezelschap 
bevinden of er graag in gezien worden; het 
gaat er veeleer om of onze aanwezigheid 
binnen dat gezelschap tot werkelijke za
ken leidt. 
Zaken hebben de ontwikkelingslanden 
intussen we! met Europa, en hopelijk in 
positieve zin. Zaken hebben ze ook aan de 
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heropgeleefde Oost-West-tegenstelling, en 
wel in negatieve zin. Ret realisme dat ons 
beleid in de komende jaren moet kenmer
ken, staat in spanningsverhouding tot de 
creativiteit. De Afghaanse ontgoocheling 
en de internationale conspiratie-theorie 
voor Centraal Amerika laten de meeste 
ontwikkelingslanden weinig illusies over 
de bedoelingen van een der grootmachten 
en het niveau van kennis en aanvoelen van 
de ander. Reeds v66r 'le changement' in 
Frankrijk was de Kerngroep tot de con
clusie gekomen dat de creativiteit van het 
nieuwe beleid gericht zou moeten worden 
op Europa, in tweevoudige zin: de Euro
pese Gemeenschap als zodanig en de af
zonderlijke leden ervan. In de laatste 
maanden, mede ten gevolge van de ver
schuiving in Frankrijk, is de overtuiging 
bevestigd dat Europa niet alleen een op
dracht heeft maar ook perspectief, en dat 
onze creativiteit zich moet richten op dit 
perspectief. Als Mitterand op de avond 
van zijn verkiezing zegt dat de Derde We
reid heeft gewonnen, is dat voor ons een 
uitdaging die weliswaar op zijn realiteit 
moet worden getest, maar die eerlijk op 
zijn vruchten en niet op zijn oorsprong be
proefd moet worden. Gevoel voor realisme 
lijkt ook de toonzetting te zijn voor de 
nieuwe man die sedert 26 mei 1981 binnen 
de Europese Gemeenschappen de ver
antwoordelijkheid voor het ontwikkelings
beleid draagt. Ook dit opent perspectief, 
en onze medewerking is nu nodig om de 
Gemeenschap in staat te stellen zich te 
ontdoen van de vervreemding van de con
ceptie van ontwikkelingssamenwerking die 
zich daarbinnen heeft voorgedaan. 
Realisme in het nieuwe beleid eist nieuwe 
competenties en kundigheden, eist ook 
creativiteit van velen die tot nu toe het 
instrument gevormd hebben waarmee het 
beleid wordt uitgevoerd. Realisme en 
creativiteit zullen evenzeer nodig zijn bij 
de keuze van de thema's waarop de ont
wikkelingssamenwerking zich zal concen
treren. Ontwikkelingssamenwerking is 
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geen 'going concern'; het moet iedere ka
binetsperiode weer opnieuw bevochten 
worden. Er is nu eenmaal- in tegenstel
ling met het binnenlands bestuur of de 
woningbouw of vele andere departementen 
- geen doorslaggevend gevestigd belang 
in Nederland wat daar voor opkomt, al
thans niet op korte termijn. Er moet ook 
gevochten worden tegen verstarring, tegen 
radicalisering, tegen gevestigde belangen 
(en niet aileen economische) die de gedach
te van internationale solidariteit telkens 
proberen weg te trekken. De ontvoering 
van de gedachte van de internationale 
ontwikkelingssamenwerking, zeker ten 
aanzien van de uitgangspunten van de 
christen-democratie, is een constante in de 
twintigjarige geschiedenis van deze sec
tor van openbaar bestuur. Het CDA kan 
daarom niet volstaan met belangstelling 
voor en meedenken met het beleid. De 
grondgedachte zelf moet worden veilig ge
steld en een doorslaggevend aandeel moet 
worden geleverd in het verschaffen van de 
middelen voor een realistisch en creatief 
beleid. Pas dan kan die gedachte over de 
grenzen van een ka binetsperiode heen 
reiken. 

lnleiding: uitgangssituatie 
De economische situatie in Nederland is 
thans beduidend minder gunstig dan zich 
enkele jaren geleden liet aanzien. Wanneer 
de vooruitzichten blijven zoals ze nu zijn, 
zal de aandrang tot bezuiniging zich in 
toenemende mate ook laten voelen ten 
aanzien van de Nederlandse overheidsuit
gaven voor ontwikkelingssamenwerking. 
Wanneer het totaal beschikbare bedrag 
niet zal worden verlaagd, zal dit voor een 
belangrijk deel te danken zijn aan het feit 
dat op politiek niveau grote eenstemmig
heid bestaat tussen de coalitiepartners 
ten aanzien van de prioriteit die ontwik
kelingssamenwerking verdient. De keer
zijde van deze medaille is wel dat grote 
unanimiteit kan leiden tot een zekere ge
makzucht ten aanzien van de publieke 
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opinie; deze moet echter voortdurend wor
den gevoed met argumenten die de hoge 
prioriteit voor ontwikkelingssamenwer
king tel kens weer waarmaken. Daarom zal 
aan de publieksvoorlichting in de komen
de vier jaar meer gewicht moeten worden 
gegeven dan tot nu toe- zo niet in kwan
titatievc dan toch in kwalitatieve zin. 
Voorts mag de globale eensgezindheid niet 
leiden tot misverstanden inzake onder
werpen waarvoor de CDA-fractie altijd 
bijzondere belangstelling heeft getoond 
(zoals het medefinancieringsprogramma) 
of welke zij ietwat anders articuleert dan 
de overige fracties die de tegenwoordige 
coalitie steunen. AI deze onderwerpen ko
men ter sprake in hoofdstuk 3 van deze 
notitie. 
Bij een welhaast gelijkblijvend niveau van 
de middelen wordt efficiency aan de uit
gavenzijde nog meer dan anders belang
rijk. Het beleidsinstrumentarium moet 
voortdurend opnieuw worden geijkt met 
het oog op de comparatieve effectiviteit 
van de verschillende delen, zowel op korte 
als langcre termijn, zowel in het belang 
van de Derdc Wereld als waar het een ge
recbtvaardigd eigenbelang betreft. 
Ten aanzien van bet eigenlijke hulpbeleid 
zal de Kerngroep in hoofdstuk 2 haar visie 
geven inzake de toerekeningen aan het 
budgettaire plafond, de keuze van kanalen 
en sectoren, en de exportbevordering c.q. 
werkgelegenheid. Het zijn onderwerpen 
welke ook aan de orde zijn gesteld door de 
Commissie Heroverwegingen Collectieve 
Uitgaven; de aanbevelingen op het gebied 
van ontwikkelingssamenwerking gedaan 
door de Commissie worden door de Kern
groep over bet algemeen niet onderschre
ven. 
De belangrijkste vernieuwende elementen 
in bet ontwikkelingssamenwerkingsbeleid 
gedurende de komende kabinetsperiode 
zullen naar het inzicht van de Kerngroep 
moeten worden gevonden in de nadere 
versterking van de positie van de minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking bij de 
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nationale besluitvorming in meer struc
turele aangelegenheden (conform het ver
kiezingsprogramma van het CDA), en in 
een accentverscbuiving bij het gebruik 
van internationale besluitvormingsmecha
nismen ten gunste van de Europese Ge
meenschap. Beide punten raken ten nauw
ste aan de positie van de minister voor 
Ontwikkelingssamcnwerking in het kabi
net, en aan de afbakening van zijn be
voegdbeden ten overstaan van (vooral) de 
ministers en staatssecretarissen van Bui
tenlandse Zaken, Economische Zaken en 
Financien en (in mindere mate) van On
derwijs, Landbouw en Antilliaanse Zaken. 

1. Besluitvormingsmechanismen 

Nationaal 
Al sinds geruime tijd heeft de problema
tick van de ontwikkelingslanden een eigen 
plaats gekregen in het Nederlands rege
ringsbeleid. De minister voor Ontwikke
lingssamenwerking heeft hierbij zowel een 
coordinerende als een themavoerende 
functie. Hem is geen afzonderlijk ministe
rie ter beschikking gesteld, omdat dit ertoe 
zou kunnen leiden dat de ontwikkelings
samenwerking zich zou verwijderen van 
het algemeen beleid en dat de themavoe
rende rol ten opzichte van andere sectoren 
van overbeidsbeleid zou kunnen vervagen, 
of zelfs zou kunnen worden verdrongen 
door een concurrerende positie. De geko
zen oplossing - een minister zonder por
tefeuille - onderstreept dat de minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking een 
'staf' -functie heeft ten opzichte van de 
'lijn' -ministeries. Het is volgens de Kern
groep niet juist om te stellen (zoals de 
Commissie-Vonhoff doet) dat de hulpver
lening als thema zo gering belang zou 
hebben dat die wel bij een andere minister 
kan worden ondergebracht en dat een 
staatssecretaris kan worden belast met het 
beheer van de hulpverlening. Van de an
dere kant mag de minister voor Ontwik
kelingssamenwerking ook niet (zoals onder 
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meer de Werkgroep Kerk en Ontwikke
lingssamenwerking wenst) worden belast 
met zo grote bevoegdheden ten aanzien 
van vraagstukken van vrede en veiligheid 
dat de grenzen van zijn thema daardoor 
vervagen en zijn coordinerende verant
woordelijkheden onvoldoende gericht blij
ven. 
Door middel van afspraken bij de kabi
netsformatie is de verantwoordelijkheid 
van de minister voor Ontwikkelingssamen
werking nader bepaald en zijn hem de be
voegdheden en andere middelen toegewe
zen om zijn themavoerende functie te ver
vullen. De Kerngroep onderschrijft de 
passage van het formatie-akkoord waarbij 
de primaire verantwoordelijkheid van de 
minister voor Ontwikkelingssamenwerking 
ten aanzien van de Wereldbankinstellingen, 
de Ontwikkelingsbanken en Speciale 
Fondsen alsmede de OECD/DAC is er
kend. Zekere spanningen tussen deze en 
andere aan de minister toekomende 'staf'
functies en de veschillende 'lijn' -departe
menten zullen hiermee overigens niet voor
goed uit de wereld zijn. Ook inzake 
UNCTAD, GATT en IMF, en bij de be
paling en de uitvoering van het beleid ten 
aanzien van de Europese Gemeenschap 
moet de minister voor Ontwikkelingssa
menwerking meer dan tot nu toe een 
(mede-)leidinggevende functie verkrijgen. 
Een van de aangewezen middelen hiertoe 
is de revitalisatie van de (thans slechts 
sluimerend bestaande) interdepartementa
le coordinatiecommissie. De voorberei
ding van de Nederlandse deelname aan de 
internationale politieke besluitvorming 
zou in toenemende mate via deze com
missie- waarin de minister en zijn staf 
een initierende rol kunnen spelen - moe
ten geschieden. 
De Kerngroep acht het voorts noodzake
lijk dat de minister voor Ontwikkelingssa
menwerking de eerst-verantwoordelijke 
bewindsman is voor de zogenaamde ver
breding van de ontwikkelingssamenwer
king zoals beoogd in de nota 'Ontwikke-
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lingssamenwerking in Wereldekonomisch 
Perspectief', en zoals reeds in India een
maal beproefd en voor lndonesie in voor
bereiding. Ten slotte acht de Kerngroep 
het van groot belang dat de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking de eerst
verantwoordelijke bewindsman (en daar
mee voorzitter van de Nederlandse dele
gatie in Brussel) wordt bij de komende 
onderhandelingen van de Europese Ge
meenschap inzake het Lome-verdrag. 

T nternationaal 
In het buitenland heeft Nederland zich op 
het gebied van de ontwikkelingssamenwer
king een zekere reputatie verworven door 
de omvang van zijn bijdragen en door zijn 
opstelling in het internationaal-politieke 
overleg. V oor het eerste is de waardering 
altijd meer eensluidend geweest dan voor 
het tweede. Niet zozeer de opstelling zelf, 
welke getuigde van vee! begrip voor de 
ontwikkelingslanden, als wei de ongenuan
ceerde wijze waarop deze in internationale 
fora werd gepresenteerd hecft er enkele 
jaren geleden toe geleid dat Nederland 
meer waardcring oogstte bij de ontwikke
lingslanden dan bij de meer ontwikkelde 
Ianden. In de perceptie van veel Europese 
Ianden (en soms zelfs van de 'gelijkgezin
den') getuigde het Nederlandse optreden 
niet van voldoende realiteitszin; de Neder
landse bijdragen werden daarom in afne
mende mate au scrieux genomen. Gedu
rende de laatste kabinetsperiode is gepro
beeld door middel van een meer subtiele 
benadering de functie van 'koploper' te 
blijven vervullen zonder daarom het con
tact met het 'peloton' te veronachtzamen. 
De gegeven aanzetten tot een werkelijke 
brugfunctie tussen Noord en Zuid nader 
uit te werken behoort naar het inzicht van 
de Kerngroep tot een van de voornaamste 
taken voor de komende kabinetsperiode. 
Een hernieuwde aandacht voor de Euro
pese Gemeenschap als kader van en in
strument voor internationale besluitvor
ming verdient hierbij hoge prioriteit. 
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De ervaringen van de zevcntiger jaren heb
ben aangetoond dat de Vcrenigde Naties 
met hun stelsel van wereldomspannende 
organen en grate internationale conferen
ties niet in alle gevallen het meest ge
schikte kader vormen om te komen tot een 
versterking van de positie van de ontwik
kelingslanden in het mondiaal politiek
economische systeem, en dat de nog altijd 
uitdijende bureaucratic van telkens weer 
nieuwc intcrnationale secretariaten een 
relatief duur en niet altijd optimaal instru
ment vormt voor de bestrijding van ar
moede en onderdrukking. Ondanks het 
feit dat juist in de mondiale fora - waar 
de stemmen van de ontwikkelingslanden 
relatief luid klinken- de Nederlandse in
tenties vaak het mcest gewaardcerd wor
den, moet toch (met hct oog op de boven
genoemde noodzaak tot groter effectivi
teit) worden ovcrwogcn of de Nederlandse 
voorkeur voor het mondiale stelsel niet 
op wat selectiever wijze moct worden ge
uit. Terzelfdertijd kan worden bedacht dat 
Nederland binnen de Europesc Gemeen
schap een zwaarder stem heeft dan in het 
mondiale gesprek, en dat de Europese 
Gemeenschap in het mondiale gesprek een 
zwaarder stem heeft dan Nederland alleen. 
Het Nederlandsc optrcden in de interna
tionale politieke besluitvorming kan der
halve aan rendement winnen wanneer het 
meer plaatsvindt binnen het kader van 
de Europese Gemeenschap. 

Een dergelijke accentverschuiving door 
Nederland zou, met name door de ont
wikkelingslanden, kunnen worden uitge
legd als een terugtocht - onder invloed 
van de moeilijker economische omstandig
heden - naar een voor de ontwikkelings
landen minder gunstige stelling. Hiertegen 
kan de minister zich wapenen (a) door 
vanaf zijn cerste optreden aansluiting te 
zoeken met (en versterking na te streven 
van) de op dit gebied meer gelijkgezinde 
krachten binnen de Europesc Gemeen
schap, (b) door binnen het moeizame on
derhandelingscircuit van de Europese Ge-
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meenschap de meer ge"inspireerde geluiden 
te Iaten klinken welke de ontwikkelings
landen juist zo van Nederland waarderen, 
en (c) door in Europees verband aandacht 
te gcven aan die thema's waaraan de ont
wikkelingslanden bijzonder belang hech
ten. 

(ad a.) 
De mogelijkheden tot een creatief ontwik
kelingsbeleid in Europees verband lijken 
te zijn toegenomen door het optreden van 
de nieuwe Franse regering (ministers 
Cheysson en Cot) en van de nieuwe EG
commissaris voor Ontwikkelingssamen
werking (Pisani). In samenwerking met 
hen (en anderen) kan op Europees niveau 
meer aandacht voor de ontwikkelingssa
menwerking tot uitdrukking worden ge
bracht door 

- versterking van de positie van de zoge
naamde Ontwikkelingsraad; 

- een groterc inbreng van de ministers 
voor Ontwikkelingssamenwerking in de 
Algemene Raad; 

- toenemende bevoegdheden van de Euro
pese Commissic ten aanzien van de con
crete uitvoering van het Europees ontwik
kelings beleid; 

- meer aandacht voor de ontwikkelings
landen bij de behandeling van andere on
derwerpen van Europees beleid welke 
mede de ontwikkelingslanden raken (met 
name landbouwaangelegenheden en han
delspolitiek); 

- waar mogelijk een meer gecoordineerd 
optreden met andere Ianden van de Euro
pese Gcmeenschap in mondiale fora. 

(ad b.) 
De malaise-sfeer welke versterking van de 
Europese samenwerking verhindert en 
volgens sommigen a! tot een proces van 
afbraak op Europees niveau aan het leiden 
is, kan aileen overwonnen worden wan
neer Europa zichzelf een nieuwe uitdaging 
stelt. De Europese samenwerking is na 
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de tweede wereldoorlog gegrondvest op 
een ideaal dat werd gevoed door nuchtere 
belangen van de deelnemende Ianden 
(zoals het voorkomen van nog een onder
linge oorlog, de noodzaak van gezamen
lijke wederopbouw, de economische sa
menwerking). Een nieuwe fase kan waar
schijnlijk aileen worden ingeluid door een 
herneming van het oude ideaal in een 
nieuwe context (sinds het begin van de 
Europese samenwerking zijn de meeste 
deelnemende Ianden hun kolonien kwijt
geraakt en in een nieuwe relatie tot de 
rest van de wereld komen te staan), weder
om gevoed door nuchtere overwegingen 
(zoals de ideologische gevaren van voort
durende ellende en onderdrukking, de 
economische interdependentie van Noord 
en Zuid, enz.). 

(ad c.) 

De voornaamste thema's welke in Euro
pees verband meer aandacht verdienen 
zijn de internationale handel en de voed
selsituatie in de wereld. Het zijn twee ter
reinen waarop Nederland aileen niet veel 
vooruitgang kan boeken vanwege de ver
vlochtenheid van de Nederlandse handels
en landbouwpolitiek in Europees verband. 

Het zijn echter ook de twee onderwerpen 
die voor de ontwikkelingslanden van de 
meest cruciale betekenis zijn, de voedsel
produktie- en voedingsprogramma's voor 
de overleving van miljoenen van hun bur
gers op korte termijn, en de internationale 
handelsafspraken voor de meer structurele 
verbetering van hun internationale positie 
op langere termijn. Andere belangrijke 
thema's voor een ontwikkelingssamen
werkingsbeleid op internationaal niveau 
zijn, volgens de Kerngroep, de energie
vraagstukken, de monetaire en financiele 
zaken, de directe investeringen, en de re
gionale samenwerking tussen de ontwik
kelingslanden onderling en van de ontwik
kelingslanden met de EG (Asean, Andes
groep, Lome- of ACP-groep). 
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2. Hulpbeleid 
Met het noemen van enkele thema's wordt 
eigenlijk al geraakt aan de inhoud van het 
beleid. De Kerngroep heeft zich bij haar 
bespreking van het hulpbeleid allereerst 
georicnteerd op de zogenaamde Herover
wegingen - en geconcludeerd dat deze 
weinig reele aanknopingspunten bieden 
voor een mogelijke bijsturing van het ont
wikkelingsbeleid. Vervolgens heeft de 
Kerngroep zich meer in het bijzonder ge
richt op de relatie tussen ontwikkelings
beleid en de bevordering van de Neder
landse export c.q. wcrkgelegenheid; zij 
komt tot de slotsom dat een beschouwing 
van het ontwikkelingsbeleid vanuit het 
perspectief van de Nederlandse economi
sche belangen geen aanleiding geeft tot 
wezenlijke veranderingen in dat ontwik
kelingsbeleid. 

Het Plafond 

De totaal beschikbare begrotingsruimte 
voor ontwikkelingssamenwerking is ge
fixeerd op 1,5 % NNI. De bedragen die 
onder dit plafond worden geboekt betref
fen zowel 'echte' ontwikkelingssamenwer
king als posten die slechts in verwijderd 
verband met de problematiek van de ont
wikkelingslanden kunnen worden gezien: 
subsidies aan instituten in Nederland, 
fondsen voor exportbevordering en derge
lijke. In het formatie-akkoord van 27 juli 
1981 is gesteld dat deze oneigenlijke toe
rekeningen aan het hulpbudget reeds in de 
begroting voor 1982 zullen worden beein
digd en vervolgens gedurende de komende 
kabinetsperiode niet weer zullen opduiken. 

Op de uitvoering van deze maatregel- die 
onder andere een ingrijpende 'schoning' 
van de geconcipieerde begroting voor 1982 
vergt - moet door de minister voor Ont
wikkelingssamenwerking nauwlettend 
worden toegezien. Zo verdient het aanbe
veling dat onder het plafond voor ontwik
kelingssamenwerking voorshands niet 
meer wordt toegewezen voor exportbevor-
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dering dan de reeds op zekere voorwaarden 
gcaccepteerde post van f 100 miljoen. 

Kanalen 
De thans geldende verdcling van de hulp
fondsen over de verschillende kanalen (de 
hoofdgroepen zijn: multilateraal-bilate
raal-niet-gouvernementeel) is niet het re
sultaat van een bewuste afweging aan de 
hand van bepaalde criteria, maar is histo
risch gegroeid zonder dat tt.:ssentijds vol
doende is gelet op de comparatieve effec
tiviteit van de verschillende kanalen. Op 
ambtelijk nivcau is nu een aanzet gegeven 
om tot rationele afweging en eventueel 
herordening te komen; deze exercitie ver
loopt moeizaam omdat hij raakt aan ge
vestigde bclangen en groepen binnen het 
departement. Toch is het van betekenis dat 
de afweging met kracht wordt doorge
vocrd en dat de resultaten daarvan in het 
parlement ter sprake komen. en wel om 
drie redenen: 
a) De veronderstellingen en argumenten 
welke aan de bestaande verdeling ten 
grondslag liggen, dateren vaak nog uit de 
vijftiger en zestiger jaren. Zij moeten 
dringend opnieuw worden getoetst, met 
name om te zien of de verschillende vor
men van hulp inderdaad de politieke en 
zakelijke effecten hebben welke eraan 
worden toegeschreven. 
b) De publiekc opinie heeft zich over de 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 
een ander beeld gevormd dan met de 
werkelijkheid overeenkomt (relatief wei
nig bekendheid van het multilaterale ka
naal en vee! van het niet-gouvernemente
le). Beeld en werkelijkheid moeten beter 
op elkaar worden afgestemd om te voor
komen dat de hulpbcrcidheid van de Ne
derlandse bevolking tcrugloopt: de Neder
bndse regering kan immers niet volhou
den dat het beleid is gericht op hulp voor 
de allerarmsten en terzelfdertijd een zo 
groot deel van de fondsen in de multila
terale machinerie Iaten verdwijnen. 
c) Het gebrek aan recent gevalideerde 
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argumenten en de onduidelijkheid bij het 
grote publiek vinden hun weerslag in een 
zekere irritatie bij bep~alde belangengroe
pen die onvoldoende elementen van hard
heid en/of zakelijkheid in de ontwikke
lingssamenwerking bespeuren en op om
buigingen aandringen. Alleen al uit de
fensieve overwegingen moet het Neder
landse hulpbeleid van een meer nuchtere 
en gedegen onderbouw worden voorzien 
- uiteraard zondcr daaraan de ethische en 
humanitaire overwegingen te offeren. 

V ooruitlopend op de uitkomsten van de 
nieuwe afweging moet de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking volgens de 
Kerngroep minder ongedefinieerde extra 
bijdragen beschikbaar stellen aan multila
terale programma's (zoals het UNDP) en 
eventuele extra multilaterale bijdragen 
slechts doen in bepaalde sectoren en aan 
organen die een effectieve besteding kun
nen garanderen. Is de afwegingsoperatie 
eenmaal voltooid, dan moeten voorwaar
den worden geschapen voor een regelma
tige herhaling ervan; een vergelijking van 
de effectiviteit van de kanalen zou - zo
wel voor de hele begroting als voor afzon
derlijke programma's- om de twee of vier 
jaar moeten plaatsvinden. 
Wanneer het gaat om de aanpak van be
paalde vraagstukken welke eigenlijk te ge
compliceerd zijn om via een enkel kanaal 
te worden benaderd, of wanneer een be
paald kanaal om welke reden dan ook ge
blokkeerd is, zou men tot zekere meng
vormen kunnen komen. Het feit bijvoor
beeld dat Nicaragua geen concentratieland 
is en Nederland daar geen ambassade 
heeft, mag nog geen reden zijn om tiental
len miljoenen guldens zonder noemens
waardige begeleiding ter beschikking te 
stellen; van de andere kant hoeft ten de
partemente geen speciale Nicaragua-desk 
te worden ingericht wanneer in Nederland 
al zoveel kennis en ervaring van dit land 
beschikbaar is bij niet-gouvernementele 
organisaties. Ook zijn er al goede voor-
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beelden van samenwerking tussen de We
reid bank en particuliere organisaties. 

Sectoren 
Vanuit het streven de hinderlijke effecten 
van een stringente scheiding der kanalen 
te ondervangen, is gedurende de afgelopen 
kabinetsperiode een aanvang gemaakt met 
een sector-gewijze benadering. De sector 
'voedsel' is als eerste formeel als speciaal 
aandachtsveld erkend door het parlement, 
in een aparte begrotingscategorie onderge
bracht, en ter uitvoering aan de afzon
derlijke organisatorische eenheid toever
trouwd. In de komende jaren zal de sec
torele orientatie in het beleid moeten wor
den uitgebouwd. 

Met het oog op maximale effectiviteit mag 
de Nederlandsc inspanning niet verdeeld 
worden over een te groot aantal sectoren; 
van de andere kant zullen zeer uiteenlo
pende belangengroepen elk voor 'hun' 
sector komen pleiten bij de minister. De 
beleidskeuze zal zich moeten richten op 
een beperkt aantal sectoren die veel ver
schillende invalshoeken hebben, die ver
takkingen hebben maar multilaterale, 
gouvernementele en niet-gouvernementele 
organisaties, en die aansluiten bij in Ne
derlandse instellingen en bedrijven be
schikbare specifieke kennis en ervaring. 

De sectoren waaraan prioriteit gegeven 
zou moeten worden kunnen op dit mo
ment niet volledig worden gedefinieerd. 

De keuze zou onder meer mede moeten 
worden bepaald door de expertise die in 
ons Ian aanwezig is en door de waarde die 
deze heeft voor het vasthouden van de 
motivatie voor ontwikkelingshulp. Zowel 
het 'armoedespoor' als het 'verzelfstandi
gingsspoor' kunnen op basis van een rele
vante keuze van thema's een verduidelij
king verkrijgen, waardoor de ontwikke
lingsinspanning zijn elan kan behouden. 

Thema's welke hiervoor in aanmerking 
komen kunnen zijn: kleinbedrijf, water, 
energie, streekontwikkeling, volkswoning-
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bouw, de rol van de vrouw en voedsel
produktie. 

W erkgelegenheid en exportbevordering 
De betekenis van de ontwikkelingssamen
werking voor de exportbevordering en 
daarmee voor de Nederlandse werkgele
genheid wordt verschillend gewaardeerd 
overeenkomstig de verwachtingen van de 
uiteenlopende groeperingen, maar niet op 
grond van harde cijfers. De tegenstanders 
van een koppeling tussen hulp en export
bevordering wijzen op de ingrijpende 
veranderingen van het beleid die bij voort
schrijdende koppeling zouden moeten wor
den aangebracht. Nederland, dat altijd 
voorstander is geweest van ontbinding van 
de hulp, zou zich dan moeten terugtrek
ken uit de groep van donorlanden die 
partiele ontbinding zijn overeengekomen, 
het rendement van de hulp voor de ont
vangende Ianden zou een 30 % Jager wor
den; en dan nog zou men zich af moeten 
vragen of het Nederlandse aanbod vol
doende op de behoeften van de ontwikke
lingslanden zou aansluiten en of de export 
naar ontwikkelingslanden aanmerkelijk 
zou toenemen. Van de ongebonden hulp 
wordt nu reeds een zeer groot percentage 
in Nederland besteed. 
De voorstandcrs van een koppeling tussen 
hulp en exportbevordering wijzen op het 
Duitse of Franse model. Zij gaan evenwel 
voorbij aan de prealabele vraag of het 
Duitse en Franse bedrijfsleven tesamen 
het de betrokken overheden reeds dyna
misch op export georienteerd waren 
(waarbij de hulp goed aansloot), of dat de 
hulp inderdaad de motor van een effec
tieve exportdynamiek is gewecst. Eenzelf
de soort vraagstelling zou ook voor de 
Nederlandsc situatie kunnen worden ge
hanteerd: is het exportbevorderingsbcleid 
dynamisch en effectief genoeg geweest, 
met name voor de kleine bedrijven? Be
staan thans inderdaad zodanige exportbe
vorderende structuren dat alleen nog maar 
de fondsen ontbreken om een groot elan 
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van de export te genereren? Zijn de erva
ringen met het zogenaamde f 100 miljoen
programma voldoende gunstig geweest 
om nog meer fondsen voor ontwikkelings
samenwerking aan de exportbevordering 
te koppelen? 
Pas wanneer deze vragen in alle nuchter
heid onder ogen zijn gezien, kan worden 
afgewogen of de prijs die ontwikkelings
landen zouden moeten betalen voor een in
grijpende wijziging van hei Nederlandse 
hulpbeleid, opweegt tegen de verwachte 
baten van de beleidswijziging voor de Ne
derlandse werkgelcgenheid. 
Vooropgesteld dat de versterking van de 
interne economische structuur van de ont
wikkelingslanden en van hun positie in de 
mondiale context een primair oogmerk 
blijft van het Nedcrlandse ontwikkclings
samenwerkingsbeleid, kan toch meer dan 
tot nu toe worden gedaan om het Neder
landse bedrijfsleven op te nemen in die 
brede basis waarop de integrale aanpak 
van de ontwikkelingsproblematiek stoelt. 
Nuchtere becijferingen moeten het be
drijfsleven ervan overtuigen dat verdere 
binding van de hulp meer nadclen voor de 
ontwikkelingslanden dan voordelen voor 
Nederland mecbrengt. De door Nederland 
tegen concurrerende voorwaarden lever
bare en in het ontwikkelingsproces bruik
bare goederen en diensten moeten voortdu
rend worden gelnventariseerd: aan deze 
inventarissen kan zowcl in Nederland als 
in de ontwikkelingslanden meer actief be
kendheid worden gegeven (studiereizen, 
tentoonstellingen enz.). Het aandeel van 
het Nederlandse bedrijfsleven in de aan
bestedingen van multilaterale instellingen 
en van het Europees Ontwikkelingsfonds 
kan worden vergroot door een meer actie
ve begeleiding (door speciaal daartoe op
geleide ambtenaren) voor Nederlandse 
zakenlieden in het complexe proces van 
a an bested ingsproced ures. 

3. Speciale onderwerpen 
Publieke opinie 
De bereidheid tot voortgezette hulp, zelfs 
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in een situatie van economische teruggang, 
kan ernstig worden aangetast wanneer de 
gevoelens van teleurstelling en zelfs defai
tisme - welke nu nog betrekkelijk spaar
zaam tot klinken worden gebracht- veel 
ruimere weerklank zouden gaan vinden. 
Men hoort de Jaatste jaren steeds vaker 
dat na zoveel decennia van ontwikkelings
samenwerking de kloof tussen arm en rijk 
toch alleen maar wijder wordt, dat de 
vicieuze cirkels van ellende en onderdruk
king toch niet te doorbreken zijn, dat wij 
er hier toch niet echt iets aan kunnen 
doen. Het draagvlak voor de Nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking zou ongetwij
fcld worden verstevigd - of althans voor 
afbrokkeling behoed - wanneer bij de 
voorlichting meer dan tot nu toe aandacht 
besteed zou worden aan positieve effecten 
van ontwikkelingssamenwerking. Naast 
tegenvallers kunnen meevallers worden 
vermeld (bijvoorbeeld: de export van de 
ontwikkelingslanden groeide gedurende 
het laatste decennium sneller dan die van 
de industrielanden); naast verhalen va:1 
onderdrukking kunnen verhalen van be
vrijding staan (bijvoorbeeld: de wederop
bouw van Zimbabwe, die vergeleken met 
de voorafgaande oorlog nauwelijks aan
dacht krijgt); naast sombere zijn er ook 
hoopvolle tekenen te duiden (bijvoorbeeld: 
de 'abertura politica' in Brazilie). 

Een reden tot zorg is het feit dat het 
draagvlak voor de gedachte van interna
tionale solidariteit van twee kanten be
dreigd wordt: bij het groter worden van de 
begrotingstekorten en bij het scherper 
worden van de economische crisis, wordt 
luider de vraag gesteld naar het eigenlijke 
waarom van de 'onverplichte' uitgaven 
van f 4 miljard per jaar of naar een struc
tuurbelcid dat ruimte laat voor de vruch
ten van de arbeid uit de Derde Wereld. 
Maar deze aarzeling in de publieke opinie 
valt samen met een nieuw fenomeen, waar
van de importantie met betrekking tot de 
gedachte van de internationale solidariteit 
nag moeilijk te meten valt. Het valt niet 
te ontkennen dat in de achter ons liggende 
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jaren het draagvlak telkens weer opnieuw 
aangevuld en verstevigd werd door groe
peringen vanuit de kerk, vanuit kringen 
die zich bijzonder bezighielden met de in
ternationale problematiek en ook in sterke 
mate vanuit de sfeer der jongeren. Het 
engagement met de toekomst en de recht
vaardigheid van onze samenleving lijkt 
zich echter in zeer sterke mate te gaan 
concentreren op de problematiek van de 
toekomst van het menselijk geslacht en 
met name die van de vrede en veiligheid. 
Binnen die bezorgdheid wordt niet voorbij 
gegaan aan de negatieve consequenties 
van de bewapeningswedloop tussen Oost 
en West voor de ontwikkelingslanden, 
maar er moet aandacht besteed worden 
aan het gegeven dat zoveel energie, die 
tot nu toe aan de Noord/Zuidverhouding 
in het algemeen besteed werd, zich nu 
concentrecrt op de vraagstukken van nu
cleaire energie, nucleaire bewapening en 
de bewapeningswedloop in het algemeen. 
De aandacht voor dit nieuwe blikveld kan 
belangrijke gevolgen hebben voor de pu
blieke opinie ten aanzien van de ontwik
kelingssamenwerking en haar draagvlak. 
Voor dit fenomeen wordt dan ook bijzon
der belangsteiling gevraagd. 

De aandacht voor de publieke opinie moet 
verder worden uitgebouwd in de richting 
van een juiste balans tussen emotionele 
en rationele componenten, dit niet aileen 
omdat de beschikbare middelen mede af
hankelijk zijn van de goodwill van het 
publiek maar ook en vooral omdat de her
structurering van de Nederlandse econo
mic (met aile pijnen en kosten vandien) 
aileen voor een ruimer publiek verklaar
baar is tegen de achtergrond van een 
mondialc noodzaak. Wanneer voorts de 
voorlichtingsactiviteiten niet aileen gericht 
zijn op bewustwording van sociaal-econo
mische vraagstukken in de wereld in hun 
onderlinge samenhang, maar ook afge
stemd worden op een besluitvorming in 
Nederland welke rekening houdt met de 
repercussies van Nederlandse besluiten 
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voor ontwikkelingslanden, dan moeten zij 
naast zeer algemene ook zcer specifieke 
componenten bevatten. Tc denken valt 
aan briefings inzake speciale onderwerpen 
ten behoeve van speciale groepen (werk
gevers- en werknemersorganisaties, vak
pcrs, wetenschappelijke onderzoekers 
enz.); hierbij zou de Voorlichtingsdienst 
Ontwikkelingssamenwerking (VDO) zich 
meer dan tot nu toe moeten verstaan met 
andere voorlichtingsdiensten. 
Bijzondere aandacht verdienen in dit ver
band de medefinancieringsorganisaties, 
die zich in toenemende mate bewust wor
den van hun verantwoordelijkheid om aan 
de Nedcrlandse bevolking rekenschap af 
te leggen over de besteding van de toever
trouwde gelden en om bij te dragen aan 
het inzicht in de concrete problemen en 
mogelijkheden van ontwikkelingsproces
sen; op zoek naar aangepaste vormen van 
voorlichting, zullen de medefinancierings
organisaties niet afkerig zijn van een ze
kere coordinatie met (en eventueel ook 
tegenspel door) de VDO. 

Het functioneren van de Nationale Com
missie Voorlichting en Bewustwording 
Ontwikkelingssamenwerking (NCO) heeft 
gedurende de afgelopen kabinetsperiode 
kritische vragen opgeroepen. Het is een 
open vraag of de NCO met haar activitei
ten niet de grenzen van het voorlichtings
en bewustwordingswerk heeft bereikt. 
Zeker is dat de taak van het NCO niet ligt 
in het creeren van een nieuwe wereldorde, 
maar in het geven van conscientiserende 
aanzetten omtrent de noodzaak van zo'n 
nieuwe wereldorde. De invoering van een 
programmasubsidie heeft ertoe geleid dat 
de NCO een zelfstandig beleid is gaan 
voeren dat ernstige politieke implicaties 
kan hebben, zonder dat de minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking in staat is 
effectief overleg hierover te voeren. Zo
Jang niet meer duidelijkheid bestaat over 
de richting waarheen de grotere zelfstan
digheid van de NCO leidt, en niet is ge
garandeerd dat deze richting een zekere 
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breedte en pluriformiteit vertoont, mag de 
huidige proef met het programmasubsi
ciiemodel voor de NCO niet zonder meer 
in ongewijzigde vorm worden voortgezet. 

Suriname 
De nieuwe regering zal veel aandacht 
moetcn besteden aan de Surinaamse pro
blematiek. Voor wat bctreft de ontwikke
lingssamenwerking kan hct beleid van de 
laatste jaren in grate lijnen worden voort
gezct. Hierbij moet voortdurend crop wor
den toegezien dat de Nederlandse hulp
gelden niet meer dan onvermijdelijk is, 
worden gebruikt voor de versterking van 
het militaire bewind als zodanig. De in 
Paramaribo gevoen.le processen hebben 
bovendien duidelijk gemaakt dat het in 
het verleden relatief eenvoudig was om 
mee te profiteren van de Nederlandse ont
wikkelingsfondsen; de procedures voor 
beheer en controle van de hulpverlening 
moeten dan ook worden herijkt. 
De effectiviteit van de projectkeuze heeft 
in het verleden vraagtekens opgeroepen, 
en doet dat feitelijk nog altijd. De Ne
derlandse !eden van de CONS (onder wie 
overigens de christen-democratische in
breng niet voldoende herkenbaar is geble
ven) zouden erop moeten !etten dat de be
palingen van het verdrag door Nederland
se en Surinaamse instanties inzake de 
hulpverlening nauwlettender worden na
geleefd, zowel voor wat betreft de keuze 
van de projecten als voor de verdere ver
antwoording van de bestedingen. Artikel 
13 van de genoemde overeenkomst - in
zake de bevordering van de export van in 
Suriname vervaardigde produkten naar 
Nederland - verdient hierbij bijzondere 
aandacht. 
Het Comite van Christelijke Kerken is de 
erfgenaam van de belangrijke rol die voor
heen missie en zending speelden in de op
bouw van de Surinaamse sarnenleving. In 
deze kring beschikt men over ruime kennis 
van de situatie en geeft men op verant
woorde wijze gestalte aan de matigende 
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en corrigerende invloed van de christelijke 
kerken op dit moment. In de komende ka
binetsperiode moeten dan oak maatregelen 
worden genomen om deze kerkelijke groe
pen meer dan tot nu toe bij de beleidsbe
paling te betrekken. Deze en andere echte 
particuliere initiatieven moeten voorts 
- evenals in het recente verleden - in 
staat worden gestcld blijven worden om 
met fondsen uit de ontwikkelingspot hun 
gerichte doelgroepen- en sectorenprogram
ma's te continueren. De hiervoor gereser
veerde gelden mogen uiteraard niet (onder 
pressie) worden aangewend voor oneigen
lijke doeleinden. 

Nederlandse Antillen 
De behartiging van de zaken betreffende 
de Nederlandse Antillen is in de laatste 
decennia vrijwel onafgebroken in handen 
van christen-democratische bewindslieden 
geweest. Zij zijn er mede verantwoordelijk 
voor geweest dat weinig Ianden ter wereld 
zoveel ontwikkelingshulp ontvangen als de 
Nederlandse Antillen - dat toch statistisch 
bezien tot de minst arme van de ontwik
kelingslanden behoort. De twee voornaam
ste argumenten welke in het verleden voor 
deze omvangrijke hulpverlening zijn aan
gevoerd - namelijk: a) het feit dat on
danks alles eenvijfde deel van de bevol
king beneden het bestaansminimum leeft, 
en b) de historische verbondenheid van 
Nederland - moeten thans dringend aan 
een kritische herwaardering worden on
derworpen. 

(ad a.) 
Een merkwaardig gegeven, in aanmerking 
genomen de signatuur van de opeenvol
gende bewindslieden, is dat juist op de 
Nederlandse Antillen de Nederlandse 
overheid niet het instrumentarium ter be
schikking heeft waarmee het overal elders 
de armste doelgroepen kan bereiken. Er 
is op de Antillen geen volwaardig mede
financieringsprogramraa van de grond ge
komen, ondanks aandrang vanuit de sfeer 
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der kerken en ondanks toezeggingen sedcrt 
de on Justen van 1969. Wei zijn er in de 
laatste jaren enkele verbeteringen tot stand 
gekomen, maar in de praktijk is het nag 
steeds zo dat het gemakkelijker is om 
grootschalige, dikwijls van Nederland ge
kopieerde projccten op te zetten dan een 
gericht doelgrocpenbeleid te vocren dat 
juist de sociaal zwakkeren ten goede komt. 
Met de culturele activiteiten welke met 
Nederlandse fondsen op de eilanden wor
den gefinancierd, lijkt zelfs een omge
keerd, elitair, doelgroepenbeleid gevoerd 
tc worden. 

(ad b.) 
Mede dankzij de historische banden (denk 
aan de rol van Shell en andere Nedcrland
sc maatschappijen) zijn de Antillen relatief 
welvarend; zij hebben mcer geld over 
voor kortlopende consumptieve kredieten 
en voor beleggingen in het buitenland dan 
zij aan ontwikkelingsfondsen ontvangen. 
Aan dezelfde historische banden is het 
echter oak te wijten dat de economische 
structuur van het land zodanig is dat de 
Antilliaanse overheid weinig greep heeft 
op juist die economische activiteiten wclke 
de middelen moeten genereren voor voort
gezette economische en socialc ontwikke
ling. 
Een ontwikkclingshulp die bijdraagt tot 
versterking of instandhouding van be
staande machtsverhoudingen en structuren 
is in de gegeven omstandigheden meer op 
het verleden dan op de toekomst afge
stemd; zo'n hulp vormt geen bijdrage op 
de weg naar de Antilliaanse onafhanke
lijkheid. Die hulp zal oak niet gemakkelijk 
kunnen worden vermindcrd, tcrwijl tach 
juist een dcrgelijke bijstand aan cen rela
tief welvarend land op langere termijn 
steeds moeilijker te rechtvaardigen zal 
zijn. De ontwikkelingssamenwerking met 
de Ncderlandse Antillen moct dan ook in 
dit Iicht worden herbezien. 

Om beide elementen (het doelgroepeabe-
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leid en de economische hcrstructurering) 
welke in de ontwikkelingssamenwerking 
met andere Ianden gemeengocd zijn, oak 
tot hun recht te Iaten komen in de relaties 
met de Nederlandsc Antillen. vcrdient het 
aanbeveling om de minister van Ontwik
kelingssamenwerking meer dan tot nu toe 
bij dezc relaties te betrekken; bijvoorbeeld 
door middcl van cen interdepartementale 
werkgroep en pcriodiek overleg op minis
teriecl niveau. Dit zou het bijkomende 
voordeel hebben dat in de bctrekkingen 
met de Antillen geleidelijk meer en meer 
onderscheid kan worden gemaakt tussen 
de economische, sociale en culturele rela
ties enerzijds (een gebied waarop de An
tillen formeel autonoom zijn) en de poli
tieke en militairc betrekkingen anderzijds 
(waarbij Nederland ook formeel nog ten 
nauwste is bctrokken). Het zijn relaties 
die na het bereiken van de Antilliaanse 
onafhankelijkheid onder de competentie 
van respectievelijk DGIS en DGPZ zullen 
ressorteren. 

De medefinanciering 
Voor bet CDA is het mcdefinancierings
programma altijd een punt van bijzondere 
aandacht gewecst. Hierin kon de lijn van 
missie en zending duidelijk worden door
getrokken naar ontwikkelingssamenwer
king. Zowel bij de publieke beeldvorming 
als bij de daadwerkelijke inspanningen 
was er een traditie om op voort te bou
wen: goodwill. expertise, netwerken van 
contacten, en - last but not least - een 
inspiratic welke over de beperkingen van 
technische vooruitgang heen probeerde te 
reiken naar de mens als subject van de 
ontwikkeling. De medcfinancieringsorga
nisaties dankten hun ontstaan aan het ver
trouwen dat zowel de regering als het pu
bliek hen schonk. Hun voortbestaan wordt 
nog altijd bepaald door bet vertrouwen 
van de zijde van de Nederlandse overheid 
(in het programmafinancieringsmodcl con
erect gemaakt), door een breed draagvlak 
in de Nederlandse samenleving (waarop 
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voorlichting en ontwikkelingseducatie 
mecr nog dan tot nu toe moeten worden 
afgestemd) en in toenemcnde mate ook 
door hun concrete operaties en grote po
tentieel in de Derde Wereld. 
Sinds enige tijd zijn het niet Ianger aileen 
de belanghebbenden zelf die wijzen op de 
waarde van particuliere organisaties in de 
ontwikkelingssamenwerking en al die ini
tiatieven die in dit kader aan de basis en 
juist voor en met de armsten van de Derde 
Wereld worden ontplooid. De wensclijk
heid. en onder bepaalde omstandighcden 
zelfs: de noodzaak, tot inschakeling van 
particuliere organisaties wordt de laatste 
jaren in toenemende mate erkend. (Tijdens 
de recente conferentie van de Verenigde 
Natics over de minst ontwikkelde Ianden, 
bijvoorbeeld, gebeurde dit zcer nadrukke
lijk door regeringsdelegaties en door 
woordvoerders van internationale organi
saties.) Dcze erkenning bcrust op verschil
lende gronden: 
- Eerstens is het inzicht gegroeid dat de 
multilaterale kanalen aan zekere beper
kingen gebonden zijn die aan hun verwer
kingscapaciteit of aan een effectief hulp
bcleid in de weg kunnen staan (zie onder 
andere hetgeen boven is gezegd over de 
groci van het stelsel van internationale 
organisaties). 
- Het stelsel van bilaterale relaties op 
gouvernementeel niveau staat eveneens 
onder druk. Aan Nederlandse zijde blijkt 
dit bijvoorbeeld uit de vraagtekens welke 
worden gezet bij het concentratie-landen
beleid. De verwachtingen ten aanzien van 
de rol van de rcgeringen in de Derde-We
reldlanden zijn lang niet altijd uitgeko
mcn. Sommige regeringen mogen zelfs 
gcen partner zijn van de Nederlandse over
heid vanwege hun ideologische of repres
sieve karakter; andere regeringen signale
ren officieel een afgenomen absorptiever
mogen of ecn verminderde kapitaalbehoef
te op nationaal niveau terwijl toch een 
belangrijk deel van hun bevolking drin
gend behoefte heeft aan directe basisge-
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richte hulp. 
- Tntussen zijn de sociale organisaties en 
basisbewegingen die bijna overal in de 
Derde Wereld naar voren komen, gewor
den tot niet meer weg te denken instru
menten in het ontwikkelingsproces van de 
Ianden als geheel en van de armste groe
pen in het bijzonder. AI dan niet van ker
kelijke oorsprong of karakter, hebben 
deze organisaties de laatste jaren een 
enorme vitaliteit getoond. Zij zijn niet 
Ianger bereid het ontwikkelingsproces ge
heel en al over te Iaten aan de overheden 
met hun bilateralc en multilaterale pro
gramma's welke vaak niet zijn afgestemd 
op de werkelijke noden van de samenle
ving; ook zijn ze niet meer tevreden met 
de vrijblijvende en marginale positie welke 
bepaalde overheden hen als franje aan 
het nationale ontwikkelingsbeleid toelaten. 
Zij zoeken steeds meer naar aanzetten 
binnen de eigen groep, de eigen organi
satie, gemeente of parochie. Een zekere 
complementariteit met de gouvernemen
tele (bilateraal of multilateraal gesteunde) 
programma's is hierbij, althans in enkele 
Ianden, niet uitgesloten. 

Enkele jaren geleden was er nog aanlei
ding voor een afwachtende houding ten 
aanzien van het medefinancieringspro
gramma; voorzichtigheid werd toen ook 
door de medcfinancieringsorganisaties be
pleit. Momenteel echter hebben de parti
culiere en basisinitiatieven hun vitaliteit 
voldoende bewezen. Er is een infrastruc
tuur- vanouds aanwezig vanuit autoch
tone structuren of vanuit de kerken, dan
wei opgebouwd of gestimuleerd vanuit het 
buitenland - die met sterk sociaal engage
ment op de lijn van het Nederlandse doel
groepenbeleid zit. De initiatieven welke 
vanuit deze infrastructuur ter medefinan
ciering worden aangeboden zijn aanzien
lijk in kwaliteit gestegen. Het medefinan
cieringsprogramma is zodoende gedurende 
de laatste jaren wezenlijk van karakter 
veranderd. Van vooral een instrument tot 
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het verschaffen van voorzieningen in de 
sfeer van gezondheidszorg en onderwijs, 
is het duidelijk gegroeid tot een kanaal 
waarlangs op honderden plaatsen gewerkt 
wordt aan cooperatie-opbouw, platte
landsontwikkeling, preventieve gezond
heidszorg, vrouwenvorming, sociale be
wustvlording, slumverbetering en derge
lijke. 
De medefinancieringsorganisaties zien zich 
gesteld tegenover de uitdaging om aan dit 
veranderde karakter recht te doen. Reeds 
is hun wijze van werken voor een belang
rijk deel aangepast (mede dankzij de mo
gelijkheden welke het programmafinan
cieringsmodel hen bood). Thans staan zij 
voor de opdracht ook in de omvang van 
hun operaties recht te doen aan het toene
mende beroep dat vanuit de Derde We
reid tot hen komt. 
De nominalc omvang van het medefinan
cieringsprogramma is niet meer dan trend
matig verhoogd sinds die in 1977 is be
paald op 5 % van de ODA-hulp. De wer
kelijke hulpinspanning welke met de toe
gewezen bedragen kon worden gereali
seerd is echter gelijk gebleven of zelfs af
genomen. Met het stijgend budget kan 
steeds minder worden gedaan in Ianden 
waar de inflatie voortholt en/ of waar de 
nationale munt is gekoppeld aan de dollar. 
Omdat het medefinancieringsprogramma 
uit de aard van haar werkzaamheden 
overwegend lokale kosten financiert en 
weinig importgoederen, wordt het zwaar
der door de monetaire ontwikkelingen ge
troffen dan de bilaterale of multilaterale 
programma's. Voegt men daarbij de toe
genomen betekenis van de niet-gouverne
mentele organisaties in de Derde Wereld 
bij het realiseren van het Nederlands doel
groepenbeleid, dan lijkt er aile aanleiding 
het aandeel van het medefinancierings
programma in de ODA-hulp nog eens te 
bezien. Een dergelijke heroverweging zou 
naar de mening van de werkgroep moeten 
plaatsvinden in het kader van de hiervoor 
reeds bepleite onderlinge afweging van de 
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kanalen waarlangs de Nederlandse ont
wikkelingssamenwerking gestalte krijgt 
(zie hoofdstuk 2). Mede gezien de welwil
lende opmerkingen ten aanzien van het 
medefinancieringsprogramma welke de 
laatste tijd te beluisteren zijn geweest in 
kringen van PvdA en 0'66, mag worden 
verwacht dat met steun van het CDA een 
verhoging van het aandeel van het mede
financieringsprogramma in de CDA- fond
sen bespreekbaar kan zijn en ook politick 
haalbaar zal zijn. 

Resolutie CDA-partijbestuur 
Op 6 maart j.l. is deze notitie in het partij
bestuur van het CDA besproken. 
Daarbij is een resolutie aanvaard waarin 
het partijbestuur constateert: 

- met instemming dat het regeerak
koord van het kabinet de omvang van de 
Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 
stelt op ten minste I ,5 % van het netto
nationaal inkomen per jaar en dat even
tuele bezuinigingen in het totale ovcrheids
budget daarin geen verandering mogen 
brengen. 

en uitspreekt: 
- dat in een periode van steeds schaar
ser wordende overheidsmiddelen het meer 
dan ooit aankomt op de noodzaak van 
een effectief en kwalitatief hoogwaardig 
beleid teneinde een breed draagvlak voor 
de Nederlandse ontwikkelingssamenwer
king te waarborgen en te verstevigen. 

- dat, mede gelet op de toegenomen be
tekenis van de niet-gouvernementele orga
nisaties in de derde wereld, de rol van 
particuliere medefinancieringsorganisaties 
van essentiele betekenis is, en dringt aan 
op een versterking van hun aandeel in 
het totale ontwikkelingsbeleid. 
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