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opmars in het teken leek te staan van de vrije markt
werking. De voorstanders van die leer constateer
den met voldoening dat ideologieen die daarmee 
strijdig waren zoals planmatigheid of de opbouw 
van een verzorgingsstaat in de scenario's van de 
tijgereconomieen buiten beeld bleven . De sprong 
voorwaarts in het Verre Oosten met lange termijn 
groeicijfers tot 7% per jaar gaf nieuwe motorkracht 
aan het proces van globalisering . Daarnaast golden 
de efficientie en de effectiviteit aan het Aziatische 
mirakel toegeschreven als exemplarisch voor het 
minder d~amisch geworden westers model dat 
gebukt blijft gaan onder zware sociale lasten en een 
overheid die excessieve grenzen stelde aan de vrije 
ondernemingsgewijze productie. 

De totale en pijlsnelle ineenstorting van de 
Aziatische aandelenbeurzen en geldmarkten in de 
afgelopen maanden heeft een droom in een nacht
merrie doen veranderen . De crisis zal niet van korte 
duur zijn en de maatschappelijke destabiliteit die 
eruit voortkomt valt op dit ogenblik nog niet te 
overzien. O ver de oorzaken !open de meningen 
uiteen . Het gebrek aan soliditeit en rentabiliteit van 
de investeringen is een eerste verklaring voor de 
implosie . Bij nader inzien is krediet vee! te gemak
kelijk verstrekt en heeft het gemankeerd aan con
trole op naleving van de voorwaarden. De geringe 
transparantie van de financiele injecties komt niet 
voort uit een Aziatische manier van zakendoen maar 
heeft de verhulling ten doe! van nepotisme en cor
ruptie op gigantische schaal. Het is opvallend dat bij 
het aan de kaak stellen van deze wanpraktijken aile 
aandacht is uitgegaan naar de ontvangers van 
guns ten. Wie de discrete verleners ervan zijn en 
wat zij aan de transacties hebben overgehouden 

speculatieve inslag van de 
kapitalistische bedrijvigheid, vooral in de Ianden die 
als de Nieuwe Tijgers bekend staan : Thailand, de 
Filippijnen, Maleisie en Indonesie . De geweldige 
groei wordt in hun geval maar ten dele gedragen 
door een reele stijging van de bruto nationale pro
ductie en in nog vee! mindere mate door een 
oplopende arbeidsproductiviteit' . De beleggingen 
gaan slechts voor een klein percentage naar de 
industriele sector en de technologische vernieuwing 
die uitdrukking geeft aan de economische trans
formatie blijft opvallend achterwege . Meer dan 
toename van het goederenvolume in omvang en 
waarde is het de stijging van onroerend goedprijzen 
en windhandel op de beurzen geweest die tot 
nieuwe rijkdom hebben geleid . 

Kapitaalvlucht was een bijkomende oorzaak die 
op gang kwam kort nadat de recessie inzette. AI 
direct wil ik vaststellen dat deze vlucht, met name 
vanuit Zuidoost-Azie, naar 'veilige' wijkplaatsen , 
zowel door economische als politieke motieven 
werd ingegeven . Als er iets ondoorzichtig is dan is 
het wei de snelle verplaatsing van het flitsgeld . De 
ontwaarding van de Aziatische valuta is ondenkbaar 
zonder verwijzing naar het wegstromen van het roe
rend gehouden bezit van de machthebbers en hun 
zakenvrienden uit de orientaalse groeipolen . 

Een eerste reactie op de vrije val getuigde van 
leedvermaak, zoals een hoofdartikel in HP/ DE TIJD 

( 2 3/ I / I 99 8) uitstraalde : 'hoe de Aziatische econo
mieen onder hun eigen list en bedrog bezwijken' . 
Wat in dit soort kritische beschouwingen ontbreekt 
is hoe het kon gebeuren dat Indonesie een buiten
landse schuld van I so miljard dollar opbouwde , een 
ondragelijke last die de neo-koloniale status van dit 
land onderstreept . Het zijn niet aileen politieke 
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opposanten zoals Megawati Sukarnoputri die appel
leren aan de anti-westerse sentimenten die onder de 
bevolking leven. Ook Mahathir zinspeelt als pre
mier van Maleisie op externe krachten die afbreuk 
doen aan het belang van land en volk. 

Wat aanvankelijk is afgedaan als een crisis in het 
Aziatische huis heeft geleidelijk een wat andere 
belichting gekregen. Voorbij is de onbekommerd
heid waarmee bijvoorbeeld de Association if Dutch 
Businessmen in Singapore commentaar leverde op de 
krach . De vroegtijdige indruk dat het vaderlandse 
bedrijfsleven geen pijn zou lijden is verdwenen en 
vervangen door bezorgdheid. Niet aileen uit angst 
voor verlies van uitstaande schulden en nieuwe 
afzetmarkten maar ook gevoed door een stil ver
moeden dat sommige van de oorzaken vee! minder 
regionaal van karakter zijn dan waarvoor zij door
gaan. Nog urgenter dan de lokale bedwinging van 
de brand is het overslaan ervan naar elders te ver
hinderen. 

Luidt het debacle in Azie het einde van de globa
lisering in? Geenszins, maar wei tekent zich een 
structurele herschikking af die neerkomt op herbe
vestiging van westerse hegemonie. De prijs daar
voor betaald is hoog en lijkt in rekening te worden 
gebracht aan de gewone mensen op het meest volk
rijke continent van de wereld . 

Herstelproaramma 
Het saneringsbeleid uitgestippeld door het 
lnternationale Monetaire Fonds (IMF) belooft een 
herstel van de economie op een termijn van twee 
jaar. De geloofwaardigheid van deze voorspelling is 
uitermate laag. De leningen die aan Korea, 
Indonesie en Thailand zijn toegezegd moeten de 
afbetaling van staatsschulden aan de grote interna
tionale banken garanderen. In aansluiting hierop 
heeft de overheid steunmaatregelen genomen om 
het bankroet van het merendeel der particuliere 
bedrijven te voorkomen. Schuldaflossing en rente
betaling aan buitenlandse crediteurs hoeft voorlopig 
niet. Gekozen is niet voor het afromen van de vaak 
illegaal vergaarde rijkdom - van controle laat staan 
belasting op kapitaal is nauwelijks sprake - maar 
voor bezuiniging op de publieke uitgaven en 
afschaffing van subsidies op de primaire kosten van 

1 . In een artikel dat veel aandacht trok 
oefende Krugman al enkele jaren gele
den scherpe kritiek op wat hij de mythe 
van de economische groei in Azie noem
de (Krugman 1994). 

levensonderhoud . De IMF directeur heeft tijdens 
zijn bliksembezoeken gezegd begaan te zijn met de 
arm en want vooral zij zullen de dupe worden van de 
draconische ingreep. De diversiteit in de regio is 
enorm. Nu al blijkt dat de problemen in Indonesie 
het grootst zijn en dat dit land de zwakste schakel is 
in de hersteloperatie. Toen ik Jakarta eind oktober 
1997 bezocht was de val van de rupiah en van de aan
delenkoersen net in een versnelling geraakt. De 
onmiddellijke reactie was om aile constructiewerk -
de stad is al decennia lang een grote bouwput - stil te 
leggen en het van het platteland afkomstige arbeids
leger op staande voet en zonder loon te ontslaan. 
Sindsdien heeft de uittocht van grote aantallen over
bodig geworden werkers zich voortgezet. Aan hun 
tewerkstelling als tijdelijke en ongeschoolde krach 
ten in de industriele gordel rond] akarta is een einde 
gekomen. 

Het heeft enige moeite gekost om Suharto ertoe 
te brengen de aanwijzingen van zijn buitenlandse 
bazen ook inderdaad uit te voeren. De man die 
samen met zijn farnilie en een vriendenkring 
gewend is om Indonesie als een particulier domein 
uit te baten heeft het voordeel van de twijfel gekre
gen om orde op zaken te stellen. Maar dat zijn toch 
vooral zijn eigen zaken. Suharto's vermogen wordt 
geschat op 5o miljard dollar, de opbrengst die hij 
heeft vergaard door te staat te privati~eren en in 
dienst te stellen van hem en zijn hofhouding. Aan de 
naam van zijn vorig jaar overleden vrouw Jbu Tien 
voegde de volksmond Persen toe, de commissie die 
zij placht te incasseren voor opdrachten die staats
toestemming behoefden. Op zo'n centrale post telt 
dit steek- en smeergeld snel aan. Maar het familief
ortuin is toch vooral ontstaan door kinderen en 
kleinkinderen allerlei monopolies te gunnen voor 
het leveren van bepaalde diensten of de fabricage 
van een aantal producten. 

Staat tegenover de verrijk:ing aan de top niet dat 
de bevolking heeft meegeprofiteerd van de econo
mische hausse onder de Nieuwe Orde? Het inko
m en per hoofd is gestegen van nog geen $ 2oo in 
1960 tot bijna $ 700 in 1994, een vee! hoger accres 
dan bijvoorbeeld van India 2 • Zeker, de sociale sprei
ding van deze bedragen is uiterst ongelijk en de 
reductie tot een gemiddelde miskent de enorme 

2. De bedragen genoemd voor lndia zijn 
iets meer dan$ 2oo in 1 96o en het dub
bele daarvan in 199 3. Human Develop
ment Repon 1997 : 159 en 1 6o . 



afstand tussen de meest en minst bedeelden. Toch is 
het dee! van de bevolking dat beneden de armoede
lijn leeft sterk gedaald. Volgens officiele bronnen 
tot minder dan I 5% in de laatste jaren3. Steunend 
op de uitkomsten van mijn onderzoek aan de bod em 
van de stedelijke en rurale economie op Java in het 
midden van de jaren tachtig heb ik echter bij herha
ling blijk gegeven van mijn scepsis over de resulta
ten van armoedebestrijding in het verleden en de 
optimistische prognoses voor de nabije toekomst4. 
De overheidsgegevens zijn kwantitatief en kwalita
tief onbetrouwbaar, bijeengebracht door politiek 
onwelgevallige informatie weg te zuiveren. 
Correctie van de eerdere schattingen zal niet kun
nen uitblijven. Maar bovendien lijkt de huidige cri
sis de langzame vooruitgang over een lange reeks 
van jaren nagenoeg ongedaan te maken. 

De autoriteiten houden rekening met een inflatie 
van 2o%. De prijsstijging van de eerste levensbe
hoeften bedraagt nu a! een veelvoud ervan. 
Berichten over het wegvallen van de subsidies op 
o.a. rijst, bakolie, suiker en brandstof hebben a! 
voor de doorvoering van deze maatregel sterk kos
tenverhogend gewerkt. Terwijl de dagelijkse uitga
ven toenemen blijven de lonen op zijn best gelijk. 
Het wettelijke minimum bedraagt Rps . I 7 5. ooo = 
ca. 3 o gulden per maand en zelfs dat wordt lang niet 
altijd betaald. Erger nog is het ontstaan van massale 
werkloosheid. Door de stijging van de transport
kosten, de prijs van benzine moet binnenkort 
omhoog, wordt de jacht op werk ver van huis een 
kostbare onderneming die velen zich niet Ianger 
kunnen veroorloven. lntegendeel, arbeid keert in 
grote getale naar de dorpen terug. Niet aileen uit de 
steden maar ook uit Maleisie waar zij in halve ofhele 
illegaliteit Ieven en met laagbetaald werk in de 
bouw, op plantages of als huisbedienden in hun 
bestaan voorzien. De Maleisische overheid heeft al 
de deportatie van een miljoen van deze 'ongewens
te vreemdelingen' aangekondigd. Soortgelijke 
geluiden komen uit Thailand. Van afstemming van 
het beleid in ASEAN verband komt momenteel wei
nig terecht . 

Het grote terugdrijven van arbeid vanuit het bui
tenland en de steden naar het platteland is nog maar 
net begonnen. De idee die hieraan ten grondslag ligt 
is dat de dorpseconomie als de veilige thuishaven 
fungeert van een Ieger van arbeidsnomaden en dat 

3. Voor uiteenlopende visies op deze 
trend zie Dirkse, Hiisken en Rutten 
1993· 

op de plaats van herkomst een overgeleverd stelsel 
van gemeenschapsvoorzieningen intact is gebleven. 
Die referentie aan een traditioneel sociaal vangnet is 
een mythe welke de hedendaagse machthebbers 
met hun koloniale voorgangers delen. De bijstand 
en bescherming in eigen kring is al sinds lang uitge
slepen. De tegenstellingen tussen rijk en arm bin
nen de dorpen is nauwelijks minder groot dan de 
kloof tussen elite en massa op nationaal niveau . De 
migrantenmassa die thans berooid naar het platte
land terugkomt - het gaat om een vijfde tot meer 
dan een derde van de werkende bevolking - kan niet 
op steun van de eigen familie, laat staan op die van 
de overige lokale inwoners rekenen. De bestaans
crisis wordt nog verergerd door de noodtoestand 
waarin de landbouweconomie verkeert. De aan
houdende droogte in het afgelopen jaar heeft behal
ve tot omvangrijke bosbranden eveneens tot zeer 
!age oogstopbrengsten geleid. Uit verschillende 
delen van de archipel wordt acute hongersnood 
gemeld. Daarbij komen nu de voedselrellen waar
mee de bevolking blijkt geeft van haar verzet tegen 
de stijgende winkelprijzen voor de eerste levensbe
hoeften . 

Abdulrahman Wahid, voorman van een van de 
twee grote Muslim organisaties - de Nahdatul 
Ulama met een geschat led ental van 2 6 miljoen -, 
gaf in een persverklaring eind oktober vorig jaar een 
vrij precieze voorspelling over wat Indonesie te 
wachten stond. Hij voorzag sociale onrust op grote 
schaal als gevolg van massa ontslag in combinatie 
met schaarste aan betaalbaar voedsel. Arbeiders zul
len de straat op gaan om hogere Ion en en lagere prij
zen te eisen, zo gafhij te kennen. Als dan de militai
ren opdracht krijgen om op de betogers te schieten 
zullen wij ons tegen het Ieger keren, aldus zijn· ver
klaring. Die beloofde stellingname is opmerkelijk 
omdat de Nieuwe Orde de macht greep met steun 
van de Muslim beweging. Maar juist de herinnering 
aan de bloedige omwenteling in I 96 5 lijkt voorals
nog remmend te werken op een escalatie van de 
onvrede. Voor hoe lang nog? 

Staat en legitimiteit 
In het crisisbeleid staat een krachtig overheidsoptre
den centraal. Is dat niet in strijd met het marktdog
ma dat van geen sturing wil weten en het vrije spel 
der maatschappelijke krachten als de enige remedie 

4· Breman 1 995; zie ook Dirkse e .a. 
1993' 259· 
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voorschrijft? De orthodoxe aanhangers van dit 
credo hebben vol afschuw gereageerd op de bijstand 
door de IMF geboden. Daarmee is immers een pre
mie gezet op de lichtzinnigheid van commerciele 
banken om te investeren in wat als een zeepbel is 
uiteengespat. Deze zienswijze wordt niet gedeeld 
door prominente beleidsmakers die de tussenkomst 
van de staat als onvermijdelijk beoordelen om de 
gunstige voorwaarden te scheppen nodig voor een 
gezond financieel beheer en maximale ontplooiing 
van de economische productie. Die opvatting klinkt 
luid en helder door in het laatste jaarrapport van de 
W ereldbank5. Dat de Bank niet van haar eerder 
geloof is gevallen blijkt uit wat zij onder bad manaae

ment verstaat, namelijk de weigering van de diena
ren der staat om de intrinsieke wijsheid van de 
markt tot uitgangspunt van hun handelen te verhef
fen. Good aovernance is natuurlijk het omgekeerde 
daarvan en gelukkig gaat de ontwikkeling in die 
richting: 

The alobal intesration if economies and the spread if 
democracy have narrowed the scope jar arbitrary and 

capricious behavior' (p . 2) 

Het is een weergave van de toestand in de wereld 
die bij mij het gevoel oproept op een andere planeet 
te Ieven. Hoe laat die hoopvolle mededeling zich rij
men met de werkelijkheid van Oost-Europa, 
Afrika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en 
grote delen van Azie? Het rapport erkent dat het 
vermogen van de staat niet altijd wordt gebruikt in 
het belang van de samenleving, maar onduidelijk 
blijft wat 'het belang van de samenleving' is en wie 
dit vaststelt. Met genoegen merkt de Bank op dat de 
roep om een meer effectieve overheid steeds krach
tiger wordt zonder echter in te gaan op de daarach
ter liggende politieke agenda. Termen als sood 
sovernance en transparantie hebben voor alles een 
technocratische lading en zeggen heel weinig over 
de medezeggenschap van de bevolking in zaken van 
bestuur en beleid . Hoe de politieke strijd over en 
binnen de staat wordt gevoerd, wie belast zijn met 
het stelsel van privileges en sancties, wat gebeurt 
met het publieke monopolie voor de handhaving 
van rust en orde, etc., aan dit alles maakt het docu
ment weinig woorden vuil. 

Het gros der Aziatische regimes blinkt niet uit 
door een hoog democratisch gehalte. Toch krijgt 
het autoritaire karakter van het staatsbestel weinig 

aandacht bij het zoeken naar antwoord op de vraag 
waarom de recessie op een zo totale ontreddering 
van de economie is uitgelopen . lntegendeel, het 
heeft nooit ontbroken aan analisten die in het 
Aziatische groeimirakel het bewijs zagen voor de 
stelling dat politieke democratie eerder een hinder 
nis dan een voorwaarde is voor verhoging van de 
welvaart. De eigenaar van een grote bank in 
Hongkong - als een komeet opgekomen en nu fail
liet gegaan - had slechts een woord nodig om geme
ten naar economische groei 'het succes' van China 
en 'het falen ' van India te verklaren: democratie. 
De wijsheid van deze a! weer uit de bocht gevlogen 
wonderbankier gaat niet aileen in financiele kringen 
door voor een politiek zeer correcte opvatting. 

In niet mis te verstane taal hebben de IMF heelmees
ters Iaten weten dat de verlangens van de arbeiden
de bevolking, opgewekt door het vaak uitbundige 
vertoon van rijkdom dat zij van nabij mocht aan
schouwen, drastisch beteugeld moeten worden. De 
minsten zullen de zwaarste lasten dragen, zo erken
de Camdessus aan het einde van zijn besprekingen in 
Seoul en Jakarta . Vol mededogen sprak hij over 
slechte tijden die staan te wachten voor hen die wei
nig hebben en eigenlijk niets kunnen missen. Toch 
bleek uit zijn woorden een interessant verschil in 
regie ten aanzien van Korea en Indonesie. De IMF 

directeur riep overheid, bedrijfsleven en vakbonden 
in het eerste land op om in eendrachtige samenwer
king de crisis het hoofd te bieden. De nauwe betrok
kenheid van de vakbonden in de beleidsvoering 
komt voort uit het stellige besef dat zonder mede
werking van deze partij pijnlijke maatregelen zoals 
massa ontslag en krimp van de sociale uitgaven zul
len stuiten op hardnekkig en zelfs gewelddadig ver
zet. In dit verband herinner ik eraan dat de vakbe
weging haar plaats aan de beleidstafel heeft vero
verd na jaren van harde sociale strijd . Ten tijde van 
de dictatoriale heerschappij was er geen enkele 
ruimte voor de behartiging van arbeidsbelangen. De 
verruiming van de politieke arena is niet van boven
af welwillend toegestaan maar moest door harde 
actie , gedurende een lange reeks van jaren zowel in 
de fabrieken als op straat gevoerd, worden afge
dwongen. In die periode hebben de W ereldbank of 
het IMF het nooit opportuun gevonden om het mili
taire regime ertoe te bewegen aan de eisen van de 
werkende bevolking in r edelijkheid toe te geven. 
Volgens de spelregels van sood sovernance moeten de 

s. World Development Report 1997: 
The State in a Chanaina World. 



Koreaanse vakbondsleiders nu wel hun achterban 
vragen om afstand te doen van verworven rechten 
teneinde het vertrouwen van buitenlandse inves
teerders in de economie te helpen herstellen . Het 
uitgestippelde scenario is in lijn m et de rol die de 
W ereldbank voor de vakbeweging ziet weggelegd. 
In haar jaarrapport voor 1995 pleit de Bank voor 
wat zij een positieve bijdrage van de vakbonden 
noemt, zoals versterking van arbeidsdiscipline en 
verhoging van efficientie in de bedrijven. Contra
productief heet daarentegen het gedrag van vakbon
den als zij zich verzetten tegen de zo noodzakelijke 
programma's van structurele aanpassing of verbete
ring van arbeidsvoorwaarden nastreven ten koste 
van de eigenaars van kapitaal6 . Overigens moet nog 
maar blijken of in Korea het als 'goed' aangeduide 
gezicht van de vakbonden de overhand zal krijgen. 

Met betrekking tot Indonesie spreekt de IMF 

regie niet over de inschakeling van de vakbeweging 
bij de aanpak van de gerezen problemen. Hoe zou 
dat ook mogelijk zijn? In dit land heeft het regime 
het recht om vrije vakverenigingen te vormen nooit 
erkend. Elke paging daartoe is krachtdadig onder
drukt. De bonden die bestaan zijn pseudo-organisa
ties zonder !eden en met een leiderschap dat ope
reert als verlengstuk van het overheidssapparaat 
waarin militairen de dienst uitmaken . Van een geln
stitutioneerd tegenwicht tegen de machtskliek van 
Suharto en de met de regeringspartij gelijkgescha
kelde organen van de staat is nauwelijks sprake. 
Good aovernance betekent hier kennelijk blind varen 
op de niet tot aftreden over te halen Ieider van de 
Nieuwe Orde. Waarom die onvoorwaardelijke en 
zonder aarzelen gegeven steun van zijn schutspa
troons in het buitenland? In ieder geval niet omdat 
Suharto zo vee! verstand heeft van de economie en 
haar wetrnatigheden. De aanvankelijke onwil van de 
oude heer om de IMF directieven onverkort en ter
stond uit te voeren is geweten aan zijn onwil om 
afbreuk te doen aan de zakelijke belangen van de 
hem omringende farnilieclan en cronies. Die overwe
ging speelt ongetwijfeld een belangrijke rol maar 
daarbij komt dat het aan de hoogste top eenvoudig 
ontbreekt aan verstand van zaken en management 
vermogen . Het paleis in Jakarta verkeerde, volgens 
bronnen nourri dans le serail, op het dieptepunt van 
de crisis in een toestand van schok en opperste ver
warring. De Ieiding van de staat had geen flauw idee 
hoe de crisis te bestrijden. De ironie wilde dat de 

internationale 6nanciele instellingen bij gebrek aan 
een alternatief niet vee! anders konden doen dan van 
hun krachtige steun aan Suharto te getuigen. De 
telefonische aanmoedigingen en stoet van begrip
volle bezoekers die hij uit het buitenland ontving 
hebben stellig een voortijdig eclips van de President 
van lndonesie voorkomen. Het voordeel van de 
twijfel werd hem gegund, zij het dat achter de alles
is-onder-controle fac;:ade een volstrekte dadeloos
heid schuilging. De koele zakelijkheid van de inter
nationale haute .finance botste af op een zwoele en 
bijna mystieke sultanaatssfeer . Ruim dertig jaar stel
selmatige depolitisering tot op het grondvlak van de 
samenleving heeft een zwart gat gecreeerd. Een 
levensvatbare oppositie heeft zich niet kunnen uit
kristalliseren, van buitenaf noch van binnenuit, 
gereed en bekwaam om de macht over te nemen . 

W at niet genoeg kan worden benadrukt is dat de 
aanvoerder van de Nieuwe Orde elke legitimiteit 
heeft verloren. De wahju - het aura van hemelse 
genade en inspiratie waarmee de Javaanse vorsten 
liun gezag schraagden - is Suharto voorgoed kwijt. 
Zijn ontluistering dateert niet van vandaag of giste
ren . Het is de uitkomst van een langjarig proces dat 
hem transformeerde van een machtig, hoewel geen 
benevolent heerser tot een parvenu- achtige figuur 
die zijn eigen negotie dreef ten koste van het welzijn 
van land en volk. Het is een teken aan de wand dat 
de kritiek op hem nu openlijk wordt geventileerd. 
Niet aileen bekenden in huiselijke kring maar ook 
wildvreemden vertellen elkaar in toevallige ont
moetingen zonder schroom grappen over Suharto 
en zijn trawanten die geen vrolijk einde hebben. 
Maar geruchten over naderend onheil bereiken het 
hof van de sultan altijd later dan de hazar. En altijd te 
laat om het tij te keren. Het beeld van een keizer
zonder-kleren is, ondanks de aanhoudende censuur, 
hoe Ianger hoe meer ook in de media terug te vin
den . De herleefde faam van Sukarno, meer patriot 
en man van het volk dan Suharto ooit geweest is, 
moet tegen deze achtergrond worden begrepen. Zal 
de laatste die zijn voorganger heeft afgezet nu zelf 
gedwongen worden het toneel te verlaten? 

Arbeid en democratie, kinderen van de rekeninB 

Wanneer de economische vooruitzichten in 
Indonesie aanzienlijk ongunstiger zijn dan voor 
Korea dan komt dit omdat in het laatste land tegen 
autocratische verdrukking in een stelsel van checks-

6. World Development Report 
1995 :79-86; Brernan 1995b:453. 
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and-balances is ontstaan. Druk van onderop beperkt 
de manoeuvreerruimte voor de beleidsmakers en 
het zal veel lastiger zijn om in deze samenleving aan 
buitenlandse belangen voorrang te geven hoven die 
van de eigen bevolking. Maar juist de opkomst van 
cauntervailing power bevordert de democratische 
kwaliteit van beleidsvoering en biedt hoop voor 
ontwikkeling in de richting van een open maat
schappelijk bestel waarmee, en zeker niet in de laat
ste plaats, ook de groei van de Koreaanse economie 
is gediend. 

Het oordeel over toestand en dynamiek in delen 
van Zuidoost-Azie valt somberder uit . De vastbera
den maar nog krampachtiger geworden voortzet 
ting van het r epressieve Nieuwe Orde r egime in 
Indonesie moet reden zijn om de naaste toekomst 
van met name dit land met grote bezorgdheid tege
moet te zien. Een welwillende uitleg voor het tot 
nader order aanblijven van Suharto - hij heeft zijn 
voordracht door de staatspartij voor een zevende 
ambtstermijn aanvaard - is dat de man zoals het een 
goed soldaat betaamt in moeilijke tijden zijn post 
niet in de steek willaten. Platvloerser hoewel zon
der enige twijfel realistischer is de versie volgens 
welke hij dit besluit heeft genomen onder druk van 
familie en vrienden die aile red en hebben om te vre
zen dat zijn vertrek zal uitlopen op totale instorting 
van het zakenimperium rond hem opgebouwd. Ik 
vraag nogmaals aandacht voor het feit dat het in 
functie blijven van Suharto toen de crisis uitbrak 
door buitenlandse machthebbers en insteilingen 
niet aileen is gedoogd maar met kracht werd bevor
derd. Dit onmiskenbare signaal dat haaks staat op 
het met de mond beleden verlangen naar zowel 
politieke als sociale democratisering is ook aan de 
Indonesische bevolking niet voorbijgegaan en heeft 
de al bestaande anti-westerse gevoelens versterkt. 

Het zou natuurlijk onjuist zijn om in de analyse 
van de gang van zaken de aandacht a! te zeer op de 
Leider te concentreren. Suharto is door en vanuit 
het Ieger opgekomen. Geen reguliere kandidaat 
voor de opvolging zal het aandurven zijn ofhaar nek 
uit te steken zonder uitdrukkelijke steun vanuit 
deze hoek. Maar is het waarschijnlijk dat de aflossing 
van de wacht op reguliere wijze tot stand zal 
komen? Naar het antwoord op die vraag kan men 
slechts gissen. Vee! gemakkelijker valt te voorzien 

wat de militaire reactie op iedere poging tot disloca
tie van het regime zal zijn. Handhaving van orde en 
rust geldt onder de Nieuwe Ordeals de hoogste pri
oriteit en de ervaring heeft geleerd dat het Ieger zich 
gemakkelijk laat provoceren om op de bevolking te 
schieten. Ongeacht ofhet gaat om het verzet te bre
ken van opstandelingen elders in het land - het 
gevaar van afscheidingsbewegingen is allesbehalve 
denkbeeldig - of om een eind te maken aan demon
straties en reilen in de grote steden of op het platte
land van Java. Van grote betekenis is dat vanuit het 
buitenland (door Japan en het W esten) een sterke 
presentie van het Ieger wordt beschouwd als een 
factor die de maatschappelijke stabiliteit in de regio 
waarborgt. Voor die doelsteiling moet alweer de 
bevordering van het democratisch proces wijken. In 
dit Iicht hoeft het geen verwondering te wekken dat 
van de bezuinigingen opgelegd aan Aziatische over
heden de defensie uitgaven zijn uitgezonderd7 . 

Hoe ziet het verdere verloop eruit? Wonderen, ook 
in Azie, zijn nu eenmaal niet te voorspeilen. Een 
drietal conclusies laat zich echter met redelijke 
zekerheid trekken. De eerste constatering luidt dat 
de economische crisis in Oost- en Zuidoost-Azie het 
neo-koloniale karakter van het proces van mondiali
sering nog sterker doet uitkomen dan eerder al het 
geval was. Onder de vlag van directe en omvangrij
ke leniging van de financiele nood worden tal van 
conditionaliteiten opgelegd waarvan openstelling 
van de Aziatische markten voor westers kapitaal en 
bedrijfsleven stellig de belangrijkste is . De blijde 
boodschap is dat de crisis slechts van tijdelijke aard 
zal zijn en eigenlijk hard nodig was om orde op 
zaken te steilen. De bijsteiling van de nationale eco
nomieen in de richting van het Atlantisch model 
gaat ten koste van de eigen identiteit en zelfstandig
heid in de toekomst. Onze immer alerte Minister 
van Economische Zaken is niet de enige die heeft 
Iaten weten dat nu de tijd rijp is om voor een zachte 
prijs ondernemingen en banken in de regio over te 
nemen. De behartigers van deze belangen hebben 
moeite om hun enthousiasm e op een beheerste 
wijze te tonen . Mahathir heeft zich tot spreekbuis 
gemaakt van een wijdverbreide golf van woede en 
wrok. Hij staat te hoek als vurig pleitbezorger van 
een Asia Fund . Het initiatief daartoe is uitgegaan van 

7. Volgens kranteberichten verzetten de 
V.S. zich tegen de voorgenomen ver
mindering door de Koreaanse regering 
op het defensie budget terwijl 

Amerikaanse leveranciers van militaire 
goederen van W ashington opdracht heb
ben gekregen om, ongeacht betalings
problemen, te blijven voorzien in wat de 

behoeften van Thailand worden 
genoemd. Zie NRC Handelsblad, 17 en 
22 januari 1998. 
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Japan terwijl de Asian Development Bank ook van 
haar belangstelling gewag heeft gemaakt. Na 
onmiddellijk en heftig verzet vooral vanuit de V.S. 
zijn de plannen weer in de ijskast beland8. Wat in de 
westerse publiciteit vooralsnog minder aandacht 
heeft gekregen is dat zich achter de verschuiving in 
intemationale kapitaalstromen een dramatische 
verzwakking van de economische en politieke 
macht van Japan in de eigen achtertuin lijkt te vol
trekken. Wanneer de malaise in Zuidoost-Azie, en 
Indonesie in de allereerste plaats, zich verder door
zet en onbeheersbaar blijft ziet het ernaar uit dat aan 
een financieel debacle van enorme omvang in Japan 
nauwelijks te ontkomen valt. 

Een tweede conclusie is dat er een heel reele 
kans bestaat op het uitbreken van sociale onrust op 
grote schaal. Verspreide berichten maken melding 
van arbeiders in Thailand, Maleisie en Korea die 
zich verzetten tegen de sluiting van hun bedrijf met 
onmiddellijke ingang en van voedselrellen in de 
straten van grote en kleine steden op Java waarbij 
winkeliers gedwongen worden om hun woekerprij
zen te verlagen. Deze eerste signalen van een zich 
uitweg banende onvrede komen op een vroeg 
moment. Met de afschaffing van de subsidies op de 
hoogst noodzakelijke levensbehoeften is bijvoor
beeld nog niet eens een begin gemaakt. Oat de op
lopende spanning zich zal ontladen staat wei vast, 
niet hoe en waar dit zal gebeuren . Het schijnt dat de 
W ereldbank zo bezorgd is voor deze escalatie dat de 
president van deze instelling onlangs, aan het einde 
van een korte rondreis door Azie, heeft Iaten weten 
voorstander te zijn van het aanbrengen van een soci
aal vangnet. Daarmee komt hij terug op eerdere 
rapportage van de Bank waarin weinig tot geen 
ruimte wordt gegund voor de publieke bestrijding 
van armoede en werkloosheid9. 

In de laatste plaats stel ik vast dat het verlangen 
naar politieke en economische democratisering, het 
meebeslissen van de gewone mensen over de inrich
ting van hun samenleving en hun meedelen op rui
mere wijze in de opbrengst van de economische 
productie, van onderop komt en niet van bovenaf. 

8. Th e Economist (2 2 november 1997) is 
op deze kwestie uitvoerig ingegaan. 

De heersende bovenlaag en het internationale 
krachtenveld daarmee verbonden tonen weinig 
bereidheid om aan die druk toe te geven. In het 
Atlantische dee! van de wereld, West-Europa in de 
eerste plaats, is de laatste jaren een interessant de bat 
op gang gekomen over de dynamiek van insluiting 
en uitsluiting. Het is in essentie een nieuwe formu
lering voor de oude sociale kwestie zoals die ruim 
een eeuw geleden werd gesteld. Zonder ook maar 
enigszins af te dingen aan de urgentie van dit debat 
binnen het kader van de EEG, ben ik toch geneigd 
om aandacht te vragen voor de omvang en intensi
teit van uitsluiting zoals die zich in Azie manifes
teert. Toch meen ik dat ook in deze verre contrei
en, bewoond en bewerkt door twee derde van de 
mensheid, zich een trend tot insluiting wei degeHjk 
aftekent. Maar ik moet toegeven dat bij die slotcon
clusie de wens wei eens de vader van de gedachte 
zou kunnen zijn. 

Januari 1998 
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