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VIJF VRAGEN AAN: 

Jan Paternotte, voorzitter Jonge Democraten 
1. Welke maatregelen kan een westers bedrijf treffen 
om tüdig te ontdekken dat een (voorgenomen) 
investering wellicht maatschappelÜk omstreden is? 
Een westers bedrijf opereert voor haar aandeelhou
ders. Volgens de theorie van het maatschappeliJk 
verantwoord ondernemen waarderen de aandeel
houders naast het rendement op hun investering 
ook zaken waar de samenleving van profiteert. Ook 
al heeft de voortdurende trend van het maatschap
pelijk verantwoord ondernemen er dikwijls alle 
schijn van een farce te zijn wanneer het puur om 
imago draait; het is daardoor juist wel een positieve 
ontwikkeling. Een verslechterd imago heeft name
lijk zo zijn impact op datzelfde rendement. 
Ondernemingen worden daardoor gedwongen om 
de "advocaat van de duivel" in dienst te nemen, 
deze aan het woord te laten en daar ook naar te 
luisteren. Een bedrijf doet er duS verstandig aan in 
nauw contact te staan met diverse maatschappe
lijke belangenorganisaties. Bij iedere investering 
wordt een kosten- en batenanalyse gemaakt op pro
jectbasis waarbij de bovengenoemde advocaat er 
voor zorgt dat deze binnen het juiste maatschappe
lijk kader wordt geplaatst. 

2. Is een discussie over mensenrechten een belangrü
.ke factor bü de besluitvorming over investeringen in 
een 'fout' land? 
Absoluut, en dan juist daar waar het investeringen 
betreft die het regime sterken in haar positfe. Het 
idee achter de kapitalisering van .China is geweest 
dat de burgers in het land door de liberalisering 
van de economie ook een vrijer bestaan in niet
materiële zaken zou geven, maar dit bleek niet het 
geval. Integendeel, in Hong Kong, voorheen een 
vrijstaat op Chinees grondgebied, wordt het welis
waar niet meer communistische maar wel totalitaire 
regime steeds dominanter. Chinezen rijden nu wel 
in een auto, maar hun zoekmachines op internet 
kennen het woord 'oppositie' niet. 
Dit voorbeeld geeft aan dat de neiging om het zake
lijke belang boven het ideële te stellen levensgroot 
is; en overigens niet vreemd voor een wereld waar
in het economisch beleid meer en meer aan de vrije 
markt wordt overgelaten. 

3. Hoe kan de aanwezigheid van westerse onderne
mingen de situatie van de mensenrechten verbete
ren en geen extra voedingsbodem bieden aan cor
ruptie? 
De aanwezigheid van westerse ondernemingen en 
haar investeringen gaan vaak gepaard mef economi
sche vooruitgang. Onderriemingen moeten de lokale 
bevolking laten meedelen in deze vooruitgang. De 
Jonge Democraten zijn in principe niet in leven 
geroepen om grote multinatjol\ale ondernemingen 
te prijzen, maar we zullen er niet voor terugdein
zen om dat wel te doen als dat gepast is. Shell 
spendeert 13% van" haar opbrengsten uit de 
NigeriaanSe Delta aan het helpen van alle bewoners 

hun regio duurzaam te ontwikkelen, bijvoorbeeld 
door het geven van praktisch onderwijs. Het is 
daarbij van belang om niet met contante betalingen 
hulp te bieden, aangezien deze eerder corruptie 
dan transparantie ten goede komen. 
Naast de verbetering van levensomstandigheden en 
ontplooiingsmogelijkheden voor de lokale bevol
king, die op den duur kan leiden naar een bevol
king die steeds vaker haar mensenrechten opeist, 
zorgt de economische ontwikkeling ook voor afhan
kelijkheid van westerse bedrijven. Hoewel afhanke
lijke ontwikkeling geen duurzame ontwikkeling is 
die wij voorstaan, zorgt die er op zijn minst voor 
dat westerse bedrijven meer en meer eisen kunnen 
stellen aan de mensenrechtensitilatie om zo haar 
imago hoog te houden. 

4. Met welke steun aan lokale organisaties enlof 
regelgeving levert de aanwezigheid een büdrage 
aan een verbetering van de situatie van de mensen
rechten? 
Ooit werd er schaamteloos veel geld verdiend met 
investeringen "in Zuid-Afrika doordat de mensen
rechten ,structureel, en juridisch onderbouwd, 
ondermijnd konden worden tijdens het racistische 
apartheidsregime. Na het apartheidsregime werden 
de mensenrechten op de juiste wijze verankerd in 
de nieuwe grondwet. Nu werd echter de economi
sche ontwikkeling dwars gezeten -met anti-liberale, 
contraproductieve, extreem positieve discriminatie, 
met als gevolg dat de armste helft van de bevolking 
relatief armer werd. In beide gevallen, maar om 
zeer verschillende redenen, was de regelgeving dus 
verkeerd. Hoewel iedere onderneming natuurlijk 
binnen de wet dient te handelen, hoeft het zich niet 
te verlagen tot diezelfde wet als die afwijkt van 
onze norm. Bedrijven werden immers destijds niet 
verhinderd door de wet om kleurlingen evenveel te 
betalen als blanken. Ondernemingen kunnen dus 
een bijdrage leveren aan de mensenrechten door 
zelf te handelen zoals ze dat thuis zouden doen. 
Dit houdt overigens ook in dat er keiharde eisen 
gesteld kunnen worden aan haar werknemers. 

5. De milieubelasting van de productie verhuist hier
mee naar landen waar de inwoners slechts in zeer 
beperkte mate ook als consument kunnen meeprofi
teren c.q. meebetalen. Op welke wüze kan in dit 
opzicht een duurzame balans gevonden worden? 
Milieuheffing op grondstoffen enlof importgoede
ren? 
Het principe van "de vervuiler betaalt" past prima 
in het liberalisme van vrijheid en verantwoordelijk- ' 
heid. Het meest logisch is het dan ook om de 
belasting te leggen bij de eindgebruiker en dat is de 
consument. In dit kader lijkt een milieuheffing op 
importgoederen dan ook het meest gepast. 


