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''De hoogste tijd voor veranderingen'' 

Boris Dittrich is de nieuwe woordvoerder voor ontwikkelingssamenwerking in de 
Tweede-Kameifractie van D66. In reactie op de ervaringen van Dick Tommel zet hij 
zijn voornemens op dit beleidsterrein voor de komende periode uiteen. 

D e redactie van Idee vroeg mij om na- . 
mens de Tweede Kamerfractie op de d 0 0 r B 0 r I S 

brief van Dick Tommei te reageren. 
Hoewel de brief (wegens tijdgebrek begrijp ik) niet specifiek is, 
rijst er wel een beeld uit naar voren dat zorgwekkend is. Na
melijk het beeld van een gesloten cultuur waarin geen ruimte is 
voor kritiek. Zozeer zelfs dat mensen niet publiekelijk hun zorgen 
durven te uiten uit angst voor hun baan of uit angst hun bron te 
beschadigen. Misschien dat naast bezorgdheid om de eigen car
rière ook bezorgdheid om het imago van ontwikkelingssamen
werking een rol speelt. 

Hoewel beide motivaties te begrijpen zijn, is het resultaat on
acceptabel, juist voor mensen die het goed voor hebben met in
ternationale samenwerking. Ik ben zelf sinds kort woordvoerder 
Ontwikkelingssamenwerking en kan nog niet uit eigen ervaring 
zeggen of ik de ervaringen van Dick Tommei deel. Maar als hij 
gelijk heeft en die cultuur tot op de dag van vandaag nog bestaat, 
wordt het de hoogste tijd daar verandering in te brengen. 
De Kamer kan haar controlerende taak niet goed vervullen als 
geconstateerde problemen uit het veld niet gemeld worden. Je 
kan de regering niet aanspreken op een probleem als niemand 
publiekelijk durft te zeggen dat er een probleem is. Hierdoor boet 
de democratische controle aan kwaliteit in. 
Onlangs werd door de \IN-ontwikkelingsorganisatie UNDP in 
haar jaarlijkse rapport al geconstateerd, dat er hard gewerkt 
moet worden aan het verdiepen van democratie. De UNDP sig
naleert dat er zich een gedeeltelijke machtsverschuiving voltrok
ken heeft van volksvertegenwoordigingen naar internationale 
instellingen, multinationals en non-gouvernementele organisa
ties (ngo's). Als de taak die het Nederlandse parlement heeft dan 
nog ondermijnd wordt, omdat ze haar controlerende werk niet 
goed kan verrichten, blijft er maar weinig zeggenschap over. 
Op 1 augustus schreef ik samen met mijn OS-medewerkster Ja
nine Odink op de opiniepagina van de Volkskrant dat het van 
groot belang is dat machtige internationale instituties, zoals de 
Wereldbank, maar ook ngo's zoals Greenpeace, zich democratise
ren. Mensen moeten meer directe zeggenschap krijgen over wat 
er door gesloten groepen in hun naam beslist wordt. 

Daarnaast baart het me zorgen dat de gesloten cultuur koren op 
de molen is van mensen die vanuit hele andere motieven kritiek 
hebben op ontwikkelingshulp, namelijk omdat ze sowieso dat 
geld liever in Nederland willen besteden. Juist om niet kwets
baar te zijn voor kritiek vanuit die hoek is het nodig dat er in de 
ontwikkelingswereld open gesproken kan worden over eventuele 
problemen. Er moet op een transparante manier verantwoording 
worden afgelegd over de manier waarop Nederland en Neder
landse organisaties aan ontwikkelingssamenwerking doen. Hier-

. . bij moet het effectief kunnen besteden van het 
D 1 t t r I C h geld vooropstaan. Als die effectiviteit of wijze 

van werken ter discussie gesteld wordt, moet dit 
niet als een aanval op het beleid, maar juist als ondersteuning 
worden gezien om tot betere prestaties te komen. 

De komende tijd zal ik als nieuwe woordvoerder voor ontwikke
lingssamenwerking vele kennismakingsgesprekken gaan voeren 
en daarbij bijzondere aandacht geven aan transparantie, effecti
viteit en controleerbaarheid. Dit najaar zal ik in het kader van de 
begrotingsbesprekingen voor ontwikkelingssamenwerking in de 
Tweede Kamer speciale aandacht aan dit onderwerp geven. De 
suggestie van Dick Tommei om de Algemene Rekenkamer een 
grotere rol te geven dan tot nu toe het geval is, zal ik daarbij ver
der onderzoeken. + 
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