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Africa*s Stalled 
Development 
De problemen van Afrika zijn pdlitieke problemen. Zwakke staten zijn niet bij mach· 
te de armoede, ziekte en conflicten het hoofd te bieden. Dat deze zwakke staten nog 
bestaan is echter grotendeels de schuld van de internationale gemeenschap, zo beto
gen hoogleraar politieke wetenschappen David K. Leonard en journalist Scott Straus 
in Africa's Stalled Development. 

DOOR HUGO NIEBER 

Hulp aan Afrikaanse landen kent vele vormen. Ten tijde van de Koude Oorlog ging het vaak om 
militaire steun. Na de Koude Oorlog bleven geld en mensen naar Afrika gestuurd worden. 
Rusland stuurde zelfs een keer sneeuwschuivers naar Guinee. Het is juist deze hulp die er vol
gens Leonard en Straus voor zorgt dat er weinig verandert in Afrika. Ontwikkelingshulp is een 
bron van inkomsten die met relatief weinig moeite geëxploiteerd kan worden. Zij laat zich verge
lijken met de andere grote bron van inkomsten voor Afrikaanse landen: grondstoffen als olie en 
diamanten. 

Harde lijn 
Grondstoffen zijn relatief makkelijk te controleren. Er is geen grote betrokkenheid van de 

bevolking voor nodig om ze te winnen en ze leveren veel geld op. Wie de bronnen beheert, con
troleert tevens het land. Daarnaast maakt het bezit van een bron het. voor rebellen mogelijk lang
durige conflicten gaande te houden. Deze conflicten, zo tonen de auteurs aan, zijn niet het resul
taat van etnische spanningen, maar van winstbejag. Etniciteit wordt slechts gebruikt om conflict 
in het leven te roepen. 
Het Uiteindelijke doel van de rebellen is om de regering te vormen. Dit is de werkelijke jackpot. 
Legitimiteit is namelijk de sleutel tot die andere grote bron: ontwikkelingshulp en dikke contrac
ten met multinationals voor de exploitatie van de grondstoffen. Leonard en Straus verwijten de 
internationale gemeenschap het gemak waarmee zij de regimes in Afrika erkent. De auteurs plei
ten voor een hardere lijn, waarbij goed bestuur niet alleen in naam wordt beloond, maar ook in 
de praktijk. ' 

Nauwe basis 
Volgens Leonard en Straus geeft de internationale gemeenschap op dit moment niet de juiste 

signalen af en stimuleert het de vooruitgang van Afrika niet. Allereerst 'moeten de schulden kwijt 
gescholden worden,samen met het ~rootste gedeelte aan ontwikkelingshulp. Op het moment 
vloeit de meeste hulp terug in de afbetaling van de schulden, een systeem dat geen enkele stimu
lans tot groei biedt. Als de bron van ontwikkelingshulp opdroogt, en er geen schulden meer zijn, 
moet dit de ambtenaren er toe aanzetten de staat rendabel te maken. De staat 'en haar personeel 
moet professioneel worden. Hiertoe sturen donorlanden mensen naar Afrika. Het probleem is 
echter dat personeel uit het buitenland tien keer zoveel verdient als de lokale ambtenaar. Lokaal, 
opgeleid talent vertrekt vaak weer naar het buitenland waar ook zij hoge salarissen verdienen. 
Leonard en Straus bepleiten dan ook een stop op het uitzenden van personeel. naar Afrika. 
Bovenal zouden de Afrikaanse landen brede economieën op moeten gaan bouwen, in plaats van 
op de nauwe basis van bronnen als grondstoffen enontwikkelingshulp. Dit zou moeten gebeuren 
op basis van handelsovereenkomsten tussen Afrikaanse overheden en de internationale gemeen
schap. Deze internationale gemeenschap zou met een militaire interventiemacht de Afrikaanse 
landen een garantie kunnen geven tegen staatsgrepen of opstanden in ruil voor respect voor 
mensenrechten, democratie en onafhankelijke rechtspraak. Afrikaanse overheden zijn .over het 
algemeen meer bezorgd over staatsgrepen dan ze zijn over eventuele oppositiepartijen. 
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Status quo 
Leonard en Straus benadrukken dat hun 

betoog geen vernieuwde versie van de afhan
kelijkheidstheorie is. Deze theorie gaat er 
vanuit dat de rijke westerse .landen de arme · 
Afrikaanse landen in een 
wurggreep houden. Zij 
stellen slechts dat de 
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zijn hierbij de voornaamste 'externe factoren. 
Ook kan de internationale gemeenschap bij
dragen aan een vermindering van conflicten, 
de opbouw van democratie en een brede, 
door het volk gedragen economie. 

Intelligente, getalenteerde en 
toegewijde mensen om de 
ontwikkeling weer in gang te 

Ontwikkelingshulp 
zetten zijn ruim voorradig in 
Afrika. 

relatie tussen de 
Afrikaanse landen en de 
internationale gemeen
schap een status quo 
hàndhaaft en de overhe
den in Afrika niet stimu
leert tot het streven naar 
beter bestuur. 

. is een bron van De auteur is h(storicus en lan
denspecialist (o.a. Guinee
Bissau, Èquatoriaal Guinee en 
Zambia) voor Amnesty 
International. 

inkomsten 

Om de stilstand van 
Afrika op te heffen moe-
ten volgens Leonard en St raus de huidige 
negatieve impulsen verdwijnen. Schulden en 
de financiële- en personele ontwikkelingshulp 
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