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ECONOMISCHE EENZIJDIGHEID 

De bijdrage van Thijs van Steveninck "Waarom Nederland Arbeidsimmigranten nodig heeft" in Idee 
van juni 2003 is mij bepaald in het verkeerde keelgat geschoten. Dat een land als het onze met zo 
veel werklozen en vaak nog heel fitte WAO'ers, arbeidsimmigranten moet toelaten lijkt wel een heel 
eenzijdig·economische benadering die er bij mij niet in gaat. Dit standpunt houdt geen enkele reke
ning met de enorme sOciale, demografische en andere problemen die immigratie in ons land mee
brengt. Voor een econoom mag Nederland misschien niet overvol zijn, vanuit vele andere .gezichts
punten is het dit duidelijk wel. 

ALLARD PLATE . 

Naschrift 
Het spijt mij als ik de heer Plate beledigd heb, maar dat was niet mijn bedoeling. Mijn analyse is 
gericht op de lange termijn wanneer de conjunctuur weer aangetrokken is. Als nu de werkloosheid 
hoog is, zal dit het verkeerde tijdstip zijn om arbeidsmigranten binnen te halen, mdar ik wilde 
alleen maar zeggen dat we er nu serieus over na moeten gaan denken, en niet moeten wachten tot 
het te laat is. De vergrijzing nadert langzaam maar gestaag. Ten tweede is de keuze op de lange 
termijn eigenlijk-heel simpel: àf we halen arbeidsmigranten uit het buitenland, àf we blijven langer 
doorwerken en we gaan onze sociale zekerheid drastisch hervormen. Ik zou kiezen voor een combi
natie hiervan, als de heer Plate kiest voor het tweede is dat een keuze die ik respecteer. Maar de 
keuze moet worden gema~kt, ook door niet-economen. 

THIJS VAN STEVENI.NeK 

GEEN VERSTORING VAN ELKAARS AGRARISCHE 
MARKTEN DOOR VERDERE LIBERALISERING 

Mondiale vrijhandel en bescherming van boeren zowel in noord als zuid zijn op de 
WTO-top in Mexico onverenigbaar gebleken. De EU wilde de importheffingen op 
agrarische producten uit ontwikkelingslanden en de exportsubsidies op de eigen 
productie slechts beperkt verlagen om haar boerenstand niet verder in de proble
men te brengen; zeker niet nu er in europees verband een alternatief systeem voor 
inkomensondersteuning in de maak is. Ook de VS bleken niet bereid om hun land
bouwsteun te verminderen. Waarom je boerenstand opheffen voor een niet blijven
de situatie in de ontwikkelingslanden? 

DOOR ERICH HElFFERICH 

Hierop weigerden 21 ontwikkelingslanden de geagendeerde voorstellen te bespreken om westerse lan
den meer bewegingsvrijheid te geven met betrekking tot investeringen, deelname aan overheidsbestedin
gen, douaneprocedures en erkenning van intellectueel eigendom. Mondiale vrijhandel wordt algemeen 
erkend als de efficiëntste weg naar meer welvaart, waarbij buiten beschouwing blijft dat in onze regio de 
prioriteit van welvaart naar Welzijn aan het verschuiven is. 

Premature vrijhandel heeft in de historie nogal wat problemen opgeleverd. Recentelijk is de vrije groei van 
de intensieve varkens- en kippenhouderij door het ontbreken van een voldoende wettelijk milieu- en dieren
welzijnskader volledig uit de hand gelopen. Terugdraaien van die wildgroei is een moeizaam en conflictu
eus proces, dat overheid en boeren veel geld en goádwill gekost heeft. 
Voorstanders van mondiale vrijhandel stellen subsidiëring nogal eens gelijk met het afhankelijk maken 
van boeren, waardoor ze overschotten produceren en mestproblemen veroorzaken. Maar het is juist de 
vrijhandel met zijn nietsontziende concurrentie die boeren dwingt tot schaal- en productiviteitsvergroting 
zonder acht te slaan op dieren welzijn, voedselveiligheid, milieu, natuur en recreatiewaarde van het land
schap. Het eenzijdige beeld dat subsidiëring van boeren de milieuproblemen veroorzaakt, moet bijgesteld 
worden. Binnen de EU worden met name rundvee en zuivel, graan, bieten, mediterrane olijfolie en katoen 
gesubsidieerd. De intensieve veehouderij va~ varkens en kippen en de teelt van fruit, groente, ·bloemen en 
bomen staan financieel op eigen benen. Maar gesubsidieerd of ongesubsidieerd dragen alle bedrijfstakken 
zonder grenzenstellende wetten meer of minder bij aan de genoemde problemen. 




