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. D66' ers kom je overal tegen 
Anti-globalisten heten ze, de demonstranten die in Seattle en elders de aandacht vroe
gen (en volop kregen) voor de negatieve kanten van globalisering. Gevraagd naar hun 
drijfveer gaven die demonstranten heel verschiUende antwoorden. Vede in de wereld, 
een vuist tegen het kapitalisme, MacDonald's of (bio)technologie, tegen grootschalig
heid, vervlakking van culturen, het militair-industrieel complex of de 'G8'. Naast min 
of meer ideologisch gekleurde bezwaren zijn er ook gewoon bezorgde mensen: over 
toenemende honger en armoede, over Westerse onverschiUigheid en arrogantie. Zij 
slaan geen ruiten in maar delen de ergernis over een harde, koude wereld waarin con
sumptie en economie (te) centraal lijken. 

E en heel divers beeld dus. Ook het World 
Social Forum in januari 2001 in het 
Braziliaanse Porto Alegre, de gelijktijdi-

door Bert Bakker 
welvaart in India, iets wat pas mogelijk werd 
door de onvoorstelbare opkomst van de informa-

ge tegenhanger van het jaarlijkse World Economic Forum in Da
vos, vertoonde zo'n inspirerende maar onsamenhangende wirwar 
van motieven en mogelijke oplossingen. Sommigen pleiten voor de 
terugkeer van kleinschalige, rurale samenlevingen (vooral in ont
wikkelingslanden), anderen willen een wereldregering (vanuit de 
VN) of bepleiten varianten van het socialisme - liefst op wereld
schaal1. 

Ook in eigen land bestaat ongenoegen over het wegvallen van 
grenzen en de vergroting van markten, variërend van de Socialis
tische Partij die na de euro eigenlijk de gulden weer terugwil, tot 
en met ds. Ype Schaaf die de plaatselijke kerk vooral ziet als 'ver
zetscentrum tegen globalisering en schaalvergroting'2. Welke be
leidsagenda brengt (anti-)globalisering het met zich mee voor het 
van oudsher internationaal georiënteerde D66? 

Verfoeide en bepleite liberalisering 

Eigenlijk is globalisering een oude trend. Toen in de zeventiende 
eeuw de Leidse lakenindustrie vertrok naar het armere Twente 
(lager opgeleid, lagere levensstandaard), vreesden velen het einde 
van de welvaart in de bloeiende Hollandse stad. Dat viel mee. 
Zeker, er waren aanpassingsproblemen, maar na enige tijd von
den de lakenwerkers nieuw emplooi, onder meer in de handel met 
de oostelijke steden. Ook in Twente groeide de welvaart door pro
ductie en handel: een win-winsituatie avant-Ia-Iettre. Maar tege
lijk was de handel in de Oost en de West, gepaard met kolonisatie, 
al een treffend voorbeeld van éénzijdige voordelen voor het rijke 
Westen. De grondstoffen voor ons, de kruimels voor hen. 
De arbeidsdeling, die profiteert van de zgn. comparatieve voorde
len van handel en/of productie in bepaalde delen van de wereld, 
wordt ook tegenwoordig veelal gezien als drijvende kracht achter 
de globalisering. Een recent voorbeeld betreft de verplaatsing van 
administraties van grote westerse maatschappijen naar India: 
goed opgeleide computerspecialisten doen voor lagere loonkosten 
het werk in onze nachtelijke uren. Lagere kosten hier en werk en 
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tie- en communicatietechnologie (ICT). Dezelfde 
ICT wordt vaak als belangrijkste stimulans gezien voor de gewel
dige versnelling van de liberalisering, die weliswaar al eeuwen 
plaatsvindt maar toch vooral door het verfoeide en even fel beplei
te neoliberalisme eind vorige eeuw tot snelle ontwikkeling kwam. 

Flitskapitaal 

Volgens de economische theorie is internationale handel met com
paratieve voordelen per saldo welvaartsverhogend voor alle be
trokken landen. Maar toch niet voor elk land in dezelfde mate. De 
theorie stelt evenmin dat kapitaalstromen zich overal even vrij 
over de aardbol moeten bewegen. Zeker, geldstromen zijn de te
genhanger van wereldhandel, maar er is een verschil tussen wel
bewuste investeringsstromen en speculatiefflitskapitaal. De voor
delen van wereldhandel doen zich al evenmin automatisch voor. 
Markten zijn niet overal even transparant en competitief en (in
ter)nationale overheden stellen zich niet overal verstandig op. 
Niet alleen marktfalen, ook overheidsfalen is verantwoordelijk 
voor belangrijke nadelen van de grote internationale handelsstro
men. Westerse markten stellen zich soms schandelijk protectionis
tisch op (de EU o.a. met landbouwproducten en textiel uit derde 
landen), ontwikkelingslanden investeren niet altijd gebalanceerd 
in eigen onderwijs en welvaart en internationale instellingen 
(IMF, Wereldbank) stellen vaak vrijwel onmogelijke - en lang niet 
altijd noodzakelijke- eisen aan hub aanpassingsproces. 

Historische trend en kans 

De twintigste eeuw heeft een spectaculaire impuls gegeven aan de 
internationale ontwikkeling. Steeds meer mensen (en in hun kiel
zog producten en diensten) kunnen over de wereldbol reizen, eerst 
per boot, later per vliegtuig, nog later virtueel en massaal via tele
visie, internet en telecommunicatie. Behalve economische had 
deze internationalisering ook geweldige politieke, sociaal-culture
le en maatschappelijke gevolgen. Grote kansen, want voor het 
eerst zijn grote delen van de wereld zich bewust van elkaars be
staan en denken. Maar ook grote risico's, want dit bewustzijn leid
de behalve tot wederzijds begrip en culturele verrijking ook tot 
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polarisatie, grote migratiestromen en proliferatie van wapens en 
oorlogsfanatisme. Het is daarbij van belang op te merken dat D66 
van oudsher een positieve houding heeft. D66 was niet alleen al
tijd al een drijvende kracht achter de europeanisering van politiek 
en democratie, zij heeft uiteindelijk ook vertrouwen in de moge
lijkheden om met internationale samenwerking (waaronder ont
wikkelingshulp) en internationale politieke instituties als VN en 
Wereldbank overal doorslaggevende verbeteringen te brengen. 
D66'ers kom je overal in die internationale gemeenschap tegen -
een welsprekend feit. 

Historische opgaven nu 

Die positieve grondhouding van D66 en haar sociaal-liberale ach
tergrond bepalen natuurlijk in hoge mate ook de houding tegen
over de globalisering. D66'ers zijn pro-globalisten, maar dat wil 
niet zeggen dat alle huidige verschijningsvormen onze goedkeu
ring wegdragen. 
De Belgische premier Verhofstadt wees op de paradox van het 
anti-globalisme3: de grote wereldwijde tekortkomingen in kli
maatbeleid, kinderarbeid en kapitaalverkeer, waarover de anti
globalisten zich terecht grote zorgen maken, verlangen eerder 
mondiale antwoorden dan lokale afscherming of re-nationalise
ring. Hij bepleit dan ook een G8 van handelsblokken, waarin de 
Afrikaanse Unie met het Europese en Noord-Amerikaanse han
delsblok en andere samenwerkingsverbanden werkt aan globale 
ethische standaarden voor sociale en milieunormen en armoede
bestrijding. Een inspirerende gedachte, al valt ogenblikkelijk in te 
brengen dat een dergelijke G8 weinig democratie toevoegt aan de 
huidige G8 van rijke landen en de EU. Misschien kunnen we beter 
vertrouwen op de versterking en uitbreiding van bestaande inter
nationale instituties. Maar Verhofstadt geeft wel aan waarom het 
gaat. Niet een teveel, maar eerder een tekort aan globalisering 
leidt tot onverdraaglijke armoede, ernstige milieuproblemen, 
internationale mensenhandel en sociale misstanden. 
Wat moet dus de internationale agenda zijn? Ik zie zeven agenda
punten. 

1. Werkelijke vrijmaking van wereldhandel 

De rijke landen weten zich tot dusver effectief te beschermen 
tegen de import van goederen en diensten door hoge importtarie
ven, lage importquota en vergaande subsidiëring van de eigen pro
ductie (Europees landbouwbeleid). Gelukkig is onlangs in Qatar 
besloten tot een nieuwe internationale handelsronde die dat moet 
aanpakken. Ongetwijfeld mede onder invloed van de verscherpte 
internationale verhoudingen sinds de terreuraanslagen van 11 
september kon eindelijk belangrijke voortgang worden geboekt, al 
is Qatar nog niet veel meer dan een agenda. Op één punt biedt 
Qatar ook een echte oplossing: het 'Trips-verdrag' zorgt ervoor dat 
intellectueel eigendom niet zo ver gaat dat belangrijke medicijnen 
tegen aids (en andere ziektes) door hoge prijzen buiten bereik blij
ven van de miljoenen Afrikanen die hieraan dringend behoefte 
hebben. Want de aids-crisis is niet alleen een humanitaire of socia
le ramp (op zich reden genoeg om patenten te doorbreken), maar 
bovendien een langdurige rem op economische ontwikkeling. 

2. Versterking in.ternationale ;,nstituties 

Sinds halverwege de twintigste eeuw hebben VN en de zgn, 
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Bretton Woods-instellingen (IMF en Wereldbank) een belangrijk 
rol gespeeld in de aanpak van internationale problemen, maar 
tegelijkertijd bleken zij te vaak niet in staat tot een effectieve aan 
pak, Grote politieke tegenstellingen (Koude Oorlog), maar ook te 
Westers georiënteerde voorwaarden voor internationale leninge 
(IMF) belemmerden lange tijd effectief internationaal optreden e 
succesvolle armoedebestrijding. Ook het wisselend commitmen 
van met name de VS (velen vreesden met Bush een verder isola
tionisme van de grootste economie) leidde tot scepsis of VN e 
soortgelijke organen vooruitgang konden boeken, Toch ligt daartoe 
in die organen de enige mogelijkheid, want in andere multilatera 
Ie samenwerking spelen ontwikkelingslanden te vaak een te mar 
ginale of afhankelijke roL 

3. Aan.passing financiële instnlmen.ten 

IMF en Wereldbank zijn voor veel arme(re) landen onmisbaar olili 
de eigen economie op orde te krijgen, Maar deze instellingen stel
len vaak tegenstrijdige eisen. Vooral het IMF is wel erg Wester . 
georiënteerd. Veelal leidt de conditionaliteit van leningen niet al
leen tot vergroting van de transparantie en democratie, maar OOK 
tot sanering (=vermindering) van de overheidsfinanciën. Een be
grijpelijke, vaak noodzakelijke eis maar contraproduktief als to 
al minimale inspanningen in gezondheidszorg of onderwijs nog 
verder worden teruggebracht. Dat is niet alleen sociaal onaan
vaardbaar, het is ook economisch onverstandig. Gelukkig wordt d 
laatste jaren minder statisch tegen de IMF-condities aangekeken. 
Nederland moet hierin (mede namens arme landen) vooroplopen. 
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4. Ruimte voor regulering kapitaalverkeer 

Eén van de IMF-eisen betreft de vrijmaking van het kapitaals
verkeer. Internationale handel vereist, en leidt weer tot kapi
taalsstromen. Op zichzelf een noodzakelijk equivalent, bijvoor

beeld voor investeringen in ontwikkeling en bedrijfsleven. Veel 
landen hebben echter de negatieve kanten ondervonden van kort
lopend kapitaalverkeer, het speculatieve flitskapitaal. Vaak wordt 
de introductie van een wereldwijde 1bbintax bepleit. Het is echter 
zeer de vraag of een dergelijke belasting effectief kan zijn zonder 
contraproductief te werken: het gaat immers niet om een beper
king van kapitaalstromen die met internationaal verkeer samen
hangen. Verstandiger lijkt het om in de IMF-eisen meer ruimte te 
bieden voor beperkingen aan het kapitaalsverkeer voor landen die 
anders te kwetsbaar worden. Daartoe zijn grotere monetaire blok
ken wenselijk, want kleine munten zijn eerder slachtoffer van in
ternationale speculatie. 

5 . Nakomen bestaande afspraken 

Mede dankzij de inzet van de Nederlandse ministers Herfkens en 
Zalm is onlangs in de Europese Unie overeengekomen dat alle lan
den 0,7 procent van het Bruto Nationaal Produkt aan (zuivere) ont
wikkelingssamenwerking zullen besteden. Op zich een positieve 
ontwikkeling, die echter veel eerder had moeten plaatsvinden en 
nog moet worden waargemaakt. Het zou inderdaad een wereld van 
verschil maken indien alle OESO-landen zich hieraan houden. 
Bovendien is sanering van de schuldenlast van arme landen drin
gende noodzaak. Daarover is op zich weer veel te zeggen (hoe bij
voorbeeld voorkomen dat particuliere banken tegen hoge rente 
leningen verstrekken die - als het misloopt - internationale lenin
gen weer moeten afdekken zonder risico's voor die banken). Van be
lang is het zgn. HPIC-initiatieftot drastische schuldvermindering. 
Nederland loopt ook hier voorop, in politiek streven en beschikbaar 
gestelde middelen, maar de grote doorbraak moet nog komen. 

6. Sociale en miliellcondities 

Eén van de lastigste vraagstukken betreft sociale en milieutekor
ten. Een voorbeeld is kinderarbeid, een praktijk die in heel veel 
ontwikkelende landen voorkomt, tot begrijpelijke afschuw van 
veel Westerse consumenten. Maar vaak zijn kinderen in produk
tieve arbeid één van de weinige manieren om te overleven. On
middellijke afschaffing leidt tot nog grotere armoede, nog minder 
kans op ontwikkeling door onderwijs. De werkelijke benadering 
moet genuanceerder zijn. De meest exploitatieve en schadelijke 
kinderarbeid (kinderprostitutie) moet direct krachtig worden bes
treden. Daarnaast zijn investeringen vereist in alternatieven zo
als combinaties van werk en basisscholing, alternatieve verdien
mogelijkheden voor ouders, het stimuleren en waar nodig ver
plichten van (ook multinationale) bedrijven om afte zien van kin
derarbeid en te investeren in lokaal onderwijs. 
Ook op milieuterrein is gemakkelijk te zien dat directe vertaling 
van Westerse eisen niet altijd positief werkt en zelfs kan voeren 
tot nieuw protectionisme. Natuurlijk willen wij een duurzame 
productie die niet ten koste gaat van het natuurlijk milieu en 
rekening houdt met de mogelijkheid van toekomstige generaties 
om in hun behoeften te voorzien. Maar ook hier bestaat een ver
band tussen economische ontwikkeling en ruimte voor milieu
eisen. Wie geen eten heeft zal zich niet allereerst zorgen maken 
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om internationale visquota of aantasting van het regenwoud - al 

ondermijnt dat op langere termijn de mogelijkheid om in die 
behoeftes te voorzien. Een geleidelijke, gedifferentieerde benade
ring is opnieuw de enige optie, met het bevorderen en investere 
in duurzame trends, afzien van tropisch hardhout, stimuleren en 
waar nodig verplichten van bedrijven om milieubedreigende acti
viteiten om te bouwen of te stoppen. 
Sociale standaarden, milieu-eisen, voedselveiligheid: open handel 
en verbeteringen moeten hand in hand gaan, maar de één kan 
geen (absolute) voorwaarde zijn voor de ander. 

7. BetreJ.·ken bedrijfsleven 

Daarom is het noodzakelijk om bedrijven te betrekken bij de inter
nationale ontwikkelingsagenda. Soms met (inter)nationale regels 
of overeenkomsten voor hun activiteiten (zoals het klimaatver
drag van Kyoto). Maar niet altijd zijn die regels voldoende effec
tief. Daarom moeten bedrijven ook maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, zoals dat heet. Ondernemen, ook in derde landen, 
met adequate sociale en milieustandaarden. Niet uit goedertie
renheid (al spelen ook ethische normen een ro1), maar bovenal 
omdat de druk van consumenten en regeringen bedrijven daartoe 
dwingt. Het internationale protest tegen de plannen met de Brent 
Spar in 1995 heeft niet alleen Shell, maar ook andere bedrijven 
doen inzien dat zij hun activiteiten uit eigenbelang beter kunnen 
toetsen aan ook ethische doelstellingen. Maatschappelijk verant
woord ondernemen is internationaal sterk in opkomst, via OESO
standaarden maar ook via het Global Compact-initiatief van VN
secretaris-generaal Kofi Annan. 

Ten slotte 

Ik wees al op het dreigend isolationisme van de VS. Sinds 11 sep
tember is dat isolationisme omgeslagen in een hernieuwde oriën
tatie op internationale samenwerking - ongetwijfeld vooral uit 
eigenbelang en ter ondersteuning van Bush' internationale coali
tie tegen het terrorisme. Op het D66-congres van 17 november 
2001 zei Thom de Graaf: "Juist omdat de wereld solidair is met 
Amerika, kan de wereld ook iets terugvragen.Er zijn 250 miljoen 
Amerikanen die beschermd willen worden tegen gruwelterreur, 
maar er zijn ook 800 miljoen mensen die honger lijden in de 
wereld. Die hebben ook solidariteit nodig. Niet de bescherming 
van westerse belangen moet bij de liberalisering van de wereld
handel vooropstaan, maar, zoals Gerrit Ybema terecht tijdens de 
WTO-bijeenkomst heeft gezegd, de toegang van arme landen tot 
de wereldmarkt. De strijd tegen armoede is even belangrijk als de 
strijd tegen terrorisme." 
Gelukkig is in de internationale gemeenschap inmiddels ook iets 
van dat momentum zichtbaar. Van Qatar tot New York, en van 
Brussel tot Ottawa was een nieuw commitment, zelfs een nieuw 
idealisme zichtbaar. Niet minder triest dat dit pas kon na 11 sep
tember maar te belangrijk om voorbij te laten gaan . • 

Noten 

1. Zie bijvoorbeeld Dick Barrez, De antwoorden van het antigloba
lisme, Leuven, 2001 
2. Hervormd Nederland, 27 oktober 2001 
3. Guy Verhofstadt, 'De paradox van het antiglobalisme, NRC 
Handelsblad, 26 september 2001 
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