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HOOFDEN & ZINNEN 

Buren 

Van tijd tot tijd moet een mens op
ruimen wat tot een niet meer ter
zake verleden behoort. Maar met 
themanummers van twee gezag
hebbende Amerikaanse tijdschrif
ten in mijn hand boven de de pa
pierbak, aarzelde ik. Het betrof 
Fortune's An American Vision jor the 
1990's van 26 maart 1990, en SAIS 

Review Uohns Hopkins University, 
Washington) van begin 1990, met 
als thema American Foreian Policy in 
the 1990's. Wat verwachtte de poli
tieke elite in de Verenigde Staten 
tien jaar geleden van de wereld 
waarin we nu verkeren? 

De redactie van Fortune inter
viewde today's leaders - 126 thinkers 
jrom around the world: wetenschaps
mensen, specialisten in moderne 
technieken, bankiers, economen, 
bedrijfsleiders en politici, onder 
wie Bil! Clinton, toentertijd nog 
gouverneur van Arkansas. In haar 
samenvattende conclusie was de 
Fortuneredactie een en al opti
misme: 'Rarely has a decade star
ted with so many fresh prospects. 
Global revolutions are underway 
in managing, in polities, in techno
logy, in communications. We are 
entering an age ofboundless mobi
lity and competition for bussiness, 
for ideas, for people - truly an un
paralleled era of possibilities.' 

Nergens was enige twijfel te be
speuren bij de gedachte dat na de 
ineenstorting van de Sovjet-Uwe 
in de internationale politiek nog 
leehts voor de Verenigde Staten 

een dominerende rol zou zijn 
weggelegd. Zbigniew Brzezinski, 
onder president Carter adviseur 
voor internationale veiligheid in 
het Witte Huis, was de enige die 
zich iets terughoudender toonde. 

Hij pleitte ervoor dat Amerika 
in de nieuwe wereldorde niet lan
ger de rol van politieman-orde
bewaarder zou vervullen, maar 
als verkeersleider zou optreden, 
wiens instructies voortaan worden 
opgevolgd omdat niemand onge
lukken wil meemaken. 

Dat voorspeld werd dat de revo
luties in de communicatie en de in
formatica het dagelijks leven in
grijpend zouden veranderen, zal 
niemand verbazen. Een opval
lende aanbeveling was meer immi
granten toe te laten in de Verenigde 
Staten. De reden: omdat ze veelal 
meer energie en creativiteit tonen 
en zouden kunnen verzekeren dat 
de vs in de jaren negentig over de 
jongste, meest productieve ar
beidskrachten zouden kunnen be
schikken in vergelijking met an
dere industrielanden. 

Nu terugblikkend is het meest 
opmerkelijke in de uitspraken van 
today's leaders van destijds dat elke 
aandacht ontbreekt voor iets fun
damenteels, namelijk de wereld 
buiten de vs, de betrekkingen met 
de buren. 

Er tekende zich in de vs in de 
jaren negentig een steeds sterker 
toenemende consumptiedrift af. 
De aankoop van overdadige 
weelde stijgt per jaar met twintig 
procent, een groeipercentage dat 
viermaal zo hoog ligt als dat voor 
overige uitgaven. 

De Amerikaanse econoom Ro
bert H. Frank, die pleit voor een 
consumptiebelasting, stelt: 'Er zijn 
nu eenmaal veel prachtige en 
heerlijke dingen, en die willen de 
meeste mensen graag hebben. Het 
zit in de menselijke natuur om je te 
spiegelen aan wat je om je heen 
ziet, aan wat je b~urman heeft' (in
terview door Juurd Eijsvogel: 'De 
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dwangmatige zucht naar luxe. Een 
zware last', NRC Handelsblad 2 8 
sept. 1999). Wat dan het meest 
frappeert is dat er blijkbaar alleen 
oog is voor de buren in Main Street 
en enkele zijstraten binnen de vs 
en, misschien nu en dan, in West
Europa en Japan en dat de overige 
buren die de planeet Aarde bewo
nen door de gefortuneerden volle
dig over het hoofd worden gezien. 

Toch zijn dat er nogal wat. De 
wereldbevolking nam in de jaren 
negentig toe met gemiddeld 8o 
miljoen mensen per jaar en zij 
wonen bijna allen buiten de geïn
dustrialiseerde landen van het 
Westen (inclusief Japan). Terwijl 
het aantal mensen op Aarde toe
nam van 1, 8 in 1900 naar 6 miljard 
in 2ooo, daalde het aandeel van de, 
in verhouding tot de rest van de 
wereld sterk vergrijzende, bevol
king in het Westen tot onder de 
twintig procent. 

De nieuwe demografische ver-
. houdingen gingen jaar in jaar uit 

gepaard met een verbreding en 
verdieping van de kloof tussen de 
armoede en ellende in de grote 
niet-welvarende regio in de we
reld (gemiddelde leeftijd 2o+) en 
het kleiner wordende deel van 
mensheid dat zich in Noord-Ame
rika en West-Europa zeer eenzijdig 
blijft verrijken. Hoewel het al heel 
lang algemeen bekend is dat ar
moede leidt tot ernstige tekorten 
aan elementaire voorzieningen als 
water, tot vervuiling en ziekte, tot 
ontbossing en andere ernstige aan
tasting van het milieu die heel de 
menselijke soort bedreigt. Een 
aantasting van de natuurlijke be
staansvoorwaarden die totnutoe 
en nog steeds vooral door de in
dustrielanden worden onder
mijnd. 

Op dit punt staken de beschou
wingen in de SAIS Review gunstig af 
bij de Fortune-publicatie. Er werd 
gewaarschuwd voor 'een vals ge
voel van veiligheid' in de Verenigde 
Staten' dat men nergens anders ter 
wereld tegenkomt' en vastgesteld 
dat de achterstand van de ontwik
kelingslanden ten opzichte van de 
rijke landen inmiddels groter is 
dan zij voor de Eerste Wereldoor
log was. De koele constatering 
luidde in 1990: As the century 
draws to an end ... the end of this 
divergence is nowhere in sight'. 

De meest klemmende vraag in 
de internationale politiek bij de 
overgang naar het derde mUlen
niurn is dan ook hoe er uitzicht kan 
worden geboden op verbetering 
van de betrekkingen tussen de 
rijke en de arme landen. De maat
schappelijke ongelijkheid tussen 
de rijke elites en de armste bewo
ners van de aarde in termen van 
voeding, huisvesting, gezondheid 
en veiligheid neemt niet alleen 
toe, het contrast is dankzij demo
derne media en communicatie 
overal zichtbaarder en wordt ster
ker dan ooit het geval is geweest als 
onrecht beleefd. Ze is in elk geval 
in strijd met de universele doel
stellingen van gelijkwaardigheid 
en gerechtigheid voor alle mensen 
die de Westerse democratieën pre
tenderen te ambiëren. 

'In veel westerse landen stre
ven sociaal-democratische par
tijen naar het tegengaan van uit
sluiting van groepen mensen in de 
eigen samenleving. Dit idee zou 
ook moeten doordringen tot het 
buitenlands beleid en de interna
tionale politi .. ek. Een groot aantal 
wereldburgers deelt niet mee in de 
economische, sociale en politieke 
vooruitgang die wordt geboekt, 

terwijl zij het meest kwetsbaar zijn 
voor de negatieve gevolgen van de 
mondialisering,' merkt Barbara 
Hogenboom op in Hedendaags ka
pitalisme (p 7 3), het Twintigste, 
meest recente Jaarboek voor het de
mocratisch socialisme. Het blijkt dat 
de gezamenlijke rijkdom van de 
ruim tweehonderd rijkste mensen 
op aarde voldoende zou zijn om 25 
jaar wereldwijd universeel basis
onderwijs, elementaire gezond
heidszorg, voedsel, schoon drink
water en riolering voor alle mede
mensen te bekostigen. Zelfs al zou 
men deze zinneloze, perverse per
soonlijke rijkdom halveren, zou
den de betrokkenen er in hun 
eigen bestaan niets van merken en 
menigeen onder hen waarschijn
lijk nog altijd van gekkigheid niet 
weten waar zij het geld moeten 
laten. Met die helft kunnen alle 
bovenstaande voorzieningen dan 
in elk geval voor twaalf jaar wor
den geregeld . 

Misschien kunnen sociaal-de
mocraten en moderne liberalen 
elkaar vinden in afspraken om 'in 
een wereld van wanorde' daad
werkelijk' een wonderbaarlijke te
rugkeer van solidariteit' te realise
ren - om nog een te herinneren 
aan een discussie die in de Partij 
van de Arbeid werd aangesne
den door Paul Kalma en na de 
opening al te snel werd stopgezet. 

Is er, buiten het tot stand bren
gen van een sterker Europa, dat 
ook buiten dit continent een eigen 
rol kan spelen, een urgenter poli
tiek thema denkbaar? In de jaren 
negentig stierven er bij onze buren 
overzee dag in dag uit negentien
duizend kinderen de hongerdood. 
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