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I{oopman of dominee 
Handelsmissie Gerrii Ybema naar China 

I
n 1727 kregen de Hollanders vaste 
voet in het Chinese Keizerrijk. Uit 
die tijd dateren de eerste reisbe

schrijvingen, kaarten en studies van de 
Jezuïeten. Net zoals de Hollanders ston
den de Chinezen bekend als gewiekste 
kooplieden. Het belangrijkste doel was 
handel te drijven en een aspect als men
senrechten speelde gedurende lange tijd 
voor geen van beide landen een rol van 
betekenis. Dat is de afgelopen decennia 
ingrijpend veranderd. 

Mensenrechten 

De maatschappelijke en internationale 
verhoudingen zijn aanzienlijk gewijzigd. 
Na een jarenlange periode van isolement 
heeft China in de jaren zeventig met haar 
Open Deur-beleid de handel met het bui
tenland weer op gang willen brengen. 
Waar het Westen ethische kwesties zoals 
democratie en respect voor mensenrechten 
tot gemeengoed probeert te maken, be
perkt het Chinese overheidsbeleid zich 
nog tot economische vooruitgang. 
De Chinese woordenschat kent het woord 
'mensenrechten' niet. Volgens de Chinese 
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Koopman of dominee: het 
eeuwige dilemma. Moeten we 

bij internationale handels
relaties uitsluitend naar het 

economische gewin kijken of 
moeten we elke kans aan
grijpen om wantoestanden 
aan de kaak te stellen? Die 

vraag was andermaal actueel 
toen staatssecretaris Gerrit 

Ybema (Economische Zaken) 
met een handelsdelegatie 

naar China vertrok. 
De Werkgroep Mensenrechten 

pleit ervoor het thema 
'mensenrechten' niet onder

geschikt te maken aan 
economisch gewin. 

trekkingen met China. Tot de sprekers 
behoorde staatssecretaris Ybema, die 
China in november met een handelsdele
gatie bezocht. Vooruitlopend op dat bezoek 
wilde de Werkgroep Mensenrechten op de
ze conferentie met een schets van de pro
blematiek en aanbevelingen graag een 
lans breken voor een duidelijker plaats 
van mensenrechten. 
Aanwezig was ook Mona Zhimin-Brum
mer-Tang, schrijfster van de autobiografie 
Tranen over TIananmen waarin zij ook 
haar ervaringen als hongerstaker op het 
Plein van de Hemelse Vrede beschrijft. Zij 
is tevens oprichtster van de stichting 'Mor
gen gaat het beter', die streeft naar bevor
dering van de vrijheid van meningsuiting 
van Chinezen. De stichting bestrijdt niet 
dat voedsel van primair belang is, maar 
ziet daarin geen rechtvaardiging om hun 
andere mensenrechten te onthouden, 
zoals dat op onderwijs, op godsdienstsvrij
heid en op vrijheid van meningsuiting. 
Bovendien, als boeren het (bepaald niet 
Chinese) marxistische communisme kun
nen bevatten, waarom zouden zij dan niet 
begrijpen wat democratie is? De stichting 
wil met haar activiteiten aansluiten bij de 

overheid is het belangrijkste recht van de mens het recht op eten. 
Zij verdedigt haar beleid als volgt: China is een groot en arm land. 
Eerste taak van de overheid is te zorgen voor voldoende voedsel 
voor haar burgers. En democratie leidt tot maatschappelijke cha
os; kijk maar naar de voormalige Sovjetunie. Dat willen wij voor
komen. Chinezen hebben gemiddeld een lage opleiding en zijn niet 
in staat om de Westerse democratie te begrijpen. Met geregelde 
verwijzingen naar de maatschappelijke chaos in Rusland wil de 
Chinese regering de antidemocratische gevoelens van haar bevol
king in stand houden. 

belevingswereld van de Chinese bevolking en spreekt daarom lie
ver over 'menselijk geluk' dan over 'mensenrechten', over 'gelijk
waardigheid onder verschillende mensen' (democratie) en over 
'ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zonder anderen te hinde
ren' (vrijheid). 

En het Chinese volk wil wel degelijk meer vrijheid en democratie. 
Daarvan getuigde de hongerstaking van studenten rond 
Tiananmenplein in 1989, die dankzij overheidsingrijpen in een 
bloedbad eindigde. Volgens Amnesty International heeft China op 
het gebied van de mensenrechten een zeer bedenkelijke staat van 
dienst. De laatste tien jaar zijn 18.000 mensen terechtgesteld. Een 
kwart miljoen mensen zit gedetineerd in kampen voor 'hervor
ming door arbeid'. Onafhankelijke vakbonden zijn verboden en 
protesten tegen ontslagen en slechte arbeidsomstandigheden wor
den hardhandig onderdrukt. 

Op 8 april dit jaar organiseerde de SWB-Werkgroep Mensen
rechten een conferentie over mensenrechten versus handelsbe-
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Spanningsveld 

De huidige politieke en economische contacten tussen China en 
het Westen verlopen moeizaam. De Chinese overheid heeft het 
Nederlandse dilemma heel goed door en speelt daar handig op in. 
China is een van de belangrijkste aandachtsgebieden van de 
Werkgroep Mensenrechten. Enerzijds vanwege de ernst van de 
mensenrechtensituatie, anderzijds vanwege de complexe relatie 
met het Westen. Meer dan waar ook ter wereld is hier sprake van 
de gespannen verhouding tussen handelsbelangen en mensen
rechten. 
Centrale doelstelling van de China-conferentie was dan ook om te 
komen tot aanbevelingen om de mensenrechtensituatie te verbe
teren zonder de handelsbetrekkingen te schaden. Het was duide
lijk dat dit niet eenvoudig zou zijn; er is een levensgroot dilemma 
voor welvarende kleine landen die de mensenrechten respecteren 
en handel willen drijven met grote landen die de mensenrechten 
schenden. Immers: wie zwijgt stemt toe. Met onze kritiek op 
China in de internationale fora stellen wij ons uitermate kwets
baar op. De Chinese regering dreigt dan gezichtsverlies te lijden, 
dus gebruikt zij al haar macht om ons daarvan te weerhouden. 
Nederland en Denemarken kregen dan ook de wind van voren 
toen zij zich in 1997 voor een veroordeling beijverden in de VN
Mensenrechtencommissie in Genève en nieuwe handelscontacten 
werden een tijdlang bevroren. Ministeriële handelsmissies, zoals 
die van toenmalig minister Hans Wij ers (EZ), werden door China 
afgezegd. 
Dus hoe zou staatssecretaris Gerrit Ybema met dit dilemma om
gaan? De sprekers op de conferentie, hoewel van zeer uiteenlo
pende pluimage, probeerden de oude dogma's te vermijden zodat 
iedereen constructief dieper op de complexe materie kon ingaan. 
Dit resulteerde in een aantal conclusies en aanbevelingen voor 
bedrijfsleven en Economische Zaken. 

Aanbevelingen 

1) Het bedrijfsleven dient zich openlijk te verbinden aan gedrags
regels, die gecontroleerd (kunnen) worden. 

2) Ondernemingen die in China investeren dienen een mensen
rechtenbeleid te ontwikkelen dat voortkomt uit internationale 
mensenrechten- en arbeidsnormen. 

Internationaal opererende bedrijven kunnen zich niet langer ont
trekken aan discussies over mogelijke mensenrechtenaspecten 
aan hun activiteiten. Zij bewijzen zichzelf een dienst als zij actief 
streven naar respect voor mensenrechten. Schendingen leiden im
mers tot sociale instabiliteit en dus tot onzekerheid over het inves
teringsklimaat. De catastrofale gevolgen in Indonesië spreken 
boekdelen. Maar ook in rustiger periodes schaadt gebrek aan posi
tieve actie de reputatie van een bedrijf. VNO-NCW zegt in haar 
brochure Ondernemen en de rechten van de mens: 'De geloofwaar
digheid van het mensenrechtenbeleid is afhankelijk van de inten
tie en capaciteit van de onderneming om het beleid ook daadwer
kelijk na te leven. Daarom is het van belang, dat het mensenrech
tenbeleid wordt ondersteund op alle relevante niveaus binnen de 
onderneming.' 
In zijn toespraak gaf Ybema aan dat hij graag zou zien dat 
Nederlandse bedrijven in het buitenland opereren met de in 
Nederland geldende normen en waarden in het achterhoofd. Mili
eunormen, maar ook voor sociale normen en mensenrechten. De 
globalisering vertaalt zich volgens hem in grotere wereldwijde 
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transparantie op deze gebieden. EZ en VNO-NCW voeren daarom 
dit najaar samen een promotiecampagne rond de OESO-gedrags
code, die voor een belangrijk deel de mensenrechten betreft. En 
Economische Zaken heeft een Contactpunt ingesteld dat toeziet op 
naleving van de OESO-richtlijnen en klachten in behandeling 
neemt die binnenkomen over gedragingen van Nederlandse 
ondernemingen in het buitenland. 
3) Ter voorkoming van afhankelijkheid van 'goodwill' bij de be

treffende bewindspersoon is het van belang dat aandachtspun
ten voor mensenrechten geïnstitutionaliseerd worden. 

4) Nederland (en EU) moet mensenrechtenbeleid met betrekking 
tot China deels richten op Chinese vakbonden, Chinees bedrijfs
leven, lokale en provinciale overheden. 

5) De derde aanbeveling helpt voorkomen dat het beleid dat nu 
wordt uitgezet door opvolgers weer teniet wordt gedaan. Voor
taan zouden ook vakbondsmensen en vertegenwoordigers van 
niet-gouvernementele organisaties (NGO's) moeten kunnen 
deelnemen aan handelsmissies. Ybema heeft daar zelf op zijn 
ministerie al een begin mee gemaakt. Tijdens zijn laatste han
delsmissie naar Cuba maakte een CNV'er al deel uit van de offi
ciële delegatie. Wat in Cuba kon, moet ook in China kunnen, 
zeker omdat de mensenrechtenschendingen daar veel ernstiger 
zijn. Deelname van vakbonds- en NGO- vertegenwoordigers bij 
het bezoek in november zijn van groot belang voor de politieke 
emancipatie aan China. 

6) NederlandIEU moet meer gebruik maken van contacten en des
kundigheid bij NGO's inzake mensenrechten en ontwikkelings
steun voor gemarginaliseerde bevolkingsgroepen zoals de Tibe
tanen. 

Eén van de sprekers op 8 april was de heer Tideman. Hij is direc
teur Europa van de in 1996 opgerichte stichting 'The Bridge 
Fund', die Tibetanen ondersteunt met projecten op het gebied van 
financiën, marketing, onderwijs en milieu. Dit doet zij succesvol in 
alle Chinese provincies waar Tibetanen wonen, niet alleen in de 
Tibet Autonomous Region (TAR), de regio waarop de meeste ont
wikkelingsorganisaties zich richten. Tideman was vijftien jaar 
lang werkzaam voor Nederlandse banken in Taiwan, Hong Kong 
en China en dus een zakenman die handel ziet in samenhang met 
ethische kwesties. 
7) Hoewel succesvolle veranderingen in China in de eerste plaats 

van binnenuit moeten komen, doet dit niets af aan het belang 
van actieve betrokkenheid vanuit het Westen van zowel be
windslieden als het bedrijfsleven bij mensenrechten. 

Hoewel een aantal deelnemers de conferentie liever had herdoopt 
tot 'handelsbetrekkingen én mensenrechten', constateerde men na 
afloop in het algemeen nog steeds een spanningsveld tussen de 
ethische en de commerciële belangen. De nadruk werd gelegd op 
de eigen verantwoordelijkheid van zowel het bedrijfsleven als de 
overheid. Beiden dienen zich in hun dialoog met China openbaar 
voor mensenrechten uit te spreken en te streven naar concrete 
resultaten. Nemen zij bovenstaande aanbevelingen daarbij in 
acht, dan zal dit naast economische ongetwijfeld ook tot politieke 
vooruitgang in China leiden . • 

Het verslag van de China conferentie is verkrijgbaar via het secre
tariaat SWB, tel. 070 356 60 41, e-mail: swb@d66.nl 
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