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De noden van voll~en zonder stein 
Het probleem van hulp aan ontwikkelende natiestaten, binnen het grotere perspectief 
van de economische en politieke noord-zuid relaties, hangt samen met zaken als ont
wikkeling van lonen en sancties, de effecten daarvan op good governance, 'ontwik
keling' en de verbeteringvan het 'welzijn van de populatie', meent Eduardo Welsh van 
de Unrepresented Nations and Peoples Organisation UNPO. 

UNPO vertegenwoordigt primair een be
scheiden forum om voor hun rechten te lob-
byen. Deze fora kunnen een manier zijn om 

simpele zaken als discriminatie in werkgelegenheid aan de orde 
te stellen. Een inheemse bevolking kan bijvoorbeeld pleiten voor 
de toewijzing van een percentage van de werkgelegenheid (waar
van ze meestal wordt uitgesloten) bij de uitvoering van een pro
ject in haar gebied. Donorfora kunnen effectief zijn om dergelijke 
zaken weer aan de orde te stellen omdat van buiten betrokken-
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verschillende politieke implicaties. 
De hulp bij natuurgeweld is één van 

de meest belangrijke vormen van hulp, bovendien niet contro
versieel en bijzonder effectief. Hulp bij humanitaire interventie 
in door de mens veroorzaakte rampen is echter al sneller een con
troversieel onderwerp. Door de inadequate manier waarop men 
kijkt naar structureel geweld en de politieke oorzaken tegengaat, 
bereikt men vaak niet de gewenste resultaten. Deze ontwikke
lingshulp brengt vragen aan het licht over de economische en po
litieke relatie tussen de ontwikkelde en ontwikkelende wereld; 
tussen regeringen en organisaties die de programma's implemen
teren; de mensen en volkeren die er profijt van moeten hebben. 
Militaire hulp is zonder twijfel de meest controversiële vorm, 
vooral wanneer die zich richt tot zogenaamde zwakke staten, die 
de hulp vooral inzetten om hun eigen bevolking in bedwang te 
houden. Daartegenover staan economische sancties, waarbij een 
regering (maar ook het volk) gestraft wordt voor zijn internatio
nale of nationale handelen. 

Morele druk 

Bijeenkomsten van hulpdonoren vormen voor de volkeren die 
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heid bestaat bij de opzet en implementatie van programma's en 
controlemechanismen voor de verantwoordelijkheden. Effectie-
ver dan prominentere fora zoals de VN-Mensenrechtencommissie 
of de VN-Commissie ter Eliminatie van Racisme en Discrimina
tie, die alleen een morele druk op regeringen kunnen leggen. Het 
blijft echter de vraag of enig mechanisme in staat is om de echt 
fundamentele vragen over structureel geweld aan de orde te stel
len, waarmee de noodzaak van humanitaire en ontwikkelings
hulp immers wereldwijd af zou nemen. 

Good governance 

De staten van de Europese Unie hebben maar één voorwaarde 
voor hulp aan derdewereldsta ten: good governance. In de afgelo
pen zes maanden heeft UNPO in naam van haar leden brieven 
geschreven aan twee bijeenkomsten van donororganisaties en 

ontving daarop gun
stige reacties van 
zulke instituties als 
Wereldbank, de VN
ontwikkelingsorgani
satie UNDP en een 
aantal donorstaten. 
Maar het blijft inte
ressant enige proble
men in dit verband 
nader te bekijken. 
Moet de interpretatie 
van good gavernanee 
bijvoorbeeld absoluut 
of lokaal zijn? Als de 
regering van een 
staat een minderheid 
of inheemse bevol
king in een gebied 
discrimineert, wordt 
de gehele staat dan 
hulp onthouden of al
leen projecten in dat 
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gebied? In de Chittagong Hili Tracts van Bangladesj bijvoorbeeld 
konden ontwikkelingsprojecten niet plaatsvinden omdat de rege

rende instituties nog altijd niet voldeden aan het vredesakkoord 
van 1997. Sterker nog, de regering van Bangladesj zou hulp heb
ben geweigerd voor bepaalde doelen zoals de uitvoering van 
delen van het vredesakkoord aangaande het verplaatsen van 
Bengaalse kolonisten. Hoe selectiefkunnen regeringen zijn in de 
hulpprojecten die ze honoreren en hoe flexibel zouden donoren 
moeten zijn bij de beoordeling van de gehele situatie? 

Wondenniddel 

Vergelijkbaar lijken veel donorlanden 'democratie' te beschouwen 
als het wondermiddel terwijl het een bron van conflict kan zijn 
voor bepaalde volkeren, die altijd een minderheid zullen zijn zon
der een adequate vertegenwoordiging om hun rechten te waar
borgen. In dergelijke gevallen kunnen hulpprogramma's de situ
atie voor sommige minderheden alleen maar verslechteren, ter
wijl de structurele oorzaken niet aangepakt worden. Het Khmer 
Krom-verzoek om baanquotas kan in een bepaald project werken 
maar hun discriminatie en vervolging in Vietnam als geheel wor
den niet aan de kaak gesteld of veranderd. 
Dit idee van hulp is vergelijkbaar met de hoop op een versterking 
van de civil society om de groei van democratie veilig te stellen 
tegenover corrupte regeringen van zogenaamd zwakke staten. 
Het idee is op zichzelf prima, maar werkt contraproductief als 
diezelfde regeringen partners zijn in zakelijke transacties die de 
gegeven hulp buitenproportioneel afremmen. UNPO was vorig 
jaar aanwezig op een bijeenkomst over civil society-vredesinitia
tieven in Angola. Het initiatief was prijzenswaardig, maar het 
voornaamste doel van het evenement leek de werving te zijn van 
fondsen voor die civil society-projecten. Onder normale omstan
digheden zou dat geweldig zijn, maar Angola heeft nu juist een 
enorme overdaad aan natuurlijke rijkdommen en de regering kan 
dergelijke initiatieven makkelijk zelf betalen. De regering is ech
ter bijzonder corrupt waardoor westerse multinationals kunnen 
profiteren van een gemakkelijke toegang tot die natuurlijke rijk
dommen. Welke prijs heeft partnership? Zelfs als een donorland 
niet direct betrokken is bij zaken kun je je afvragen of hulp wel 
zin heeft. Is het misschien zinvoller om de diepere economische en 
politieke oorzaken aan de kaak te stellen, inclusief de betrokken
heid van multinationals en diens Eerste Wereld-partners? 

Werkelijke behoefte 

Ontwikkeling heeft verschillende betekenissen voor verschillende 
volkeren. Ontwikkelingshulp is ook deel van het grotere geheel 
van internationale economische relaties, inclusief de financiering 
van salarissen van regeringen. Ook is er een verschil hoe staten 
en hoe volken ontwikkeling ervaren. Voor staten zijn economische 
statistieken het belangrijkst, voor volkeren is de kwaliteit van het 
leven van belang. Deze twee elementen gaan niet noodzakelijk 
samen. Dit wordt nog veel belangrijker in de omgang met inheem
se volkeren die de waarde van de natuur boven welvaart plaatsen 
en tevreden zijn met de bestaande economie. Inheemse volkeren 
kunnen rijk zijn maar hun welvaart hoeft niet per definitie be
noembaar te zijn in een economische statistiek. Recentelijk is 
UNDP verschillende benaderingen gaan gebruiken om ontwikke
ling te evalueren in niet puur economische termen, onder meer 
door daarin 'menselijke ontwikkeling' mee te nemen. In het alge-
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meen zien mensen de retoriek van 'ontwikkeling' als een truc om 
hun land, natuurlijke bronnen en arbeid te bemachtigen. Justice 
Guisse merkte tijdens de laatste VN-Werkgroep inzake Inheemse 
Volkeren (WGIP) op dat als inheemse volkeren eenmaal van hun 
land verjaagd zijn "we niet meer over een ontwikkeling maar 
alleen over hun armoede kunnen spreken". 
Degenen die 'ontwikkeling' bepleiten twisten al langer met vol
keren die geraakt worden door deze initiatieven en daar eerder 
armer dan rijker van zeggen te worden. Bij de laatste WGIP stel
de professor Yokota maatregelen voor om inheemse volkeren bin
nen een staat te ontwikkelen, analoog aan de maatregelen van 
UNDP voor de ontwikkeling van gehele staten. Op deze manier 
kan men verifiëren of inheemse volkeren profiteren van ontwik
keling of dat anderen profiteren ten koste van inheemse volke
ren. Bij mijn weten is zijn suggestie niet opgepakt. Het is niet 
zozeer de ontwikkeling zelf waar mensen bang voor zijn, of zich 
tegen verzetten. Het is veeleer wat ánderen bedoelen met 'ont
wikkeling'. En hetzelfde geldt voor ontwikkelingshulp. Hoewel 
ontwikkelingshulp in veel gevallen onmisbaar is voor een bevol
king die snakt naar eten, veiligheid, medicijnen en dergelijke, 
moet altijd de werkelijke behoefte in de gaten gehouden worden. 
Als regeringen werkelijk inheemse volkeren willen helpen, kun
nen zij het beste de VN-Verklaring van Inheemse Volkeren onder
tekenen en hun recht op zelfbeschikking erkennen. 

Adequaat respect 

Natuurlijk is hulp van vitaal belang en zij wordt bijna zonder uit
zondering van harte ontvangen. Maar tegelijkertijd moet hulp 
ook functioneren in de bredere relaties tussen staten en volke
ren. Wil hulp betekenis hebben, dan moet het netto-resultaat van 
deze dialoog het welzijn van de bevolking zijn. Waar dit niet zo 
is, is ontwikkelingshulp een farce. 
Veel behoefte aan ontwikkelingshulp kan bovendien voorkomen 
worden als de rechten van mensen adequaat gerespecteerd en 
beschermd zouden worden; als de soevereiniteit van het land en 
de natuurlijke levensbronnen veilig zouden zijn gesteld. Er zou 
absoluut minder werk voor de VN-Mensenrechtencommissie zijn 
als alle volkeren eerlijk zouden worden vertegenwoordigd in de 
Verenigde Naties en als alle volkeren zelfbeschikkingsrecht had
den. Helaas is het zelfbeschikkingsrecht academisch en bestaat 
het slechts in het VN-Handvest en plechtige verklaringen. Het 
alleen al noemen van dit woord stuurt rillingen door de interna
tionale gemeenschap alsof onmiddellijk chaos zou uitbreken. 
Waarom denkt niemand eens na over de mogelijkheden die het 
zelfbeschikkingsrecht kan hebben voor een brede vrede, stabili
teit en welvaart? Want zo liggen de kaarten. Laten we ontwikke
lingshulp dan maar in hemelsnaam accepteren, al was het maar 
om de stem hoorbaar te houden van volkeren die niet vertegen
woordigd zijn in de internationale gemeenschap. + 

Donaties kunnen gestuurd worden naar: 
Stichting UNPO 
Eisenhowerlaan 136 
DenHaag 
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