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India en de Europese buiten
landse politiek 

Eten voor India 

Sinds het vijftigjaar geleden onaf
hankelijk werd, is India als 'de 
grootste democratie ter wereld' 
beschouwd. Maar in strijd met de 
verwachtingen in het Westen 
verviel het tot een toneel van 
godsdienstoorlogen, terrorisme 
en politieke moorden, en bleven 
er de meest achterlijke sociale 
verhoudingen in stand. 

Het besluit van de toenmalige 
Labour-regering om het Britse 
koloniaal gezag op te geven leidde 
meteen al in I 947 tot een bloedi
ge, fanatiek doorgevoerde op
splitsing van dit subcontinent 
langs godsdienstige grenzen: de 
hindi naar India en de moslims 
naar Pakistan; in de grensprovin
cie Punjab omvatten de twee 
elkaar passerende vluchtelingen
stromen veertien miljoen men
sen. Vervolgens vielen er vele 
doden tijdens militaire confron
taties tussen de strijdkrachten van 
Pakistan en India met betrekking 
tot Kasjmir en BanglaDesh (aan
vankelijk Oost-Pakistan) en in 
door weer andere godsdienst
twisten ingegeven bloedbaden 
binnen de Indiase deelstaten 
Assam, Uttar Pradesj en Punjab. 

De bekendste politieke moor
den waren die op de apostel van 
de geweldloosheid, Mahatma 
Gandhi, en op Indira Gandhi, de 
eerste vrouwelijke minister-pre
sident ter wereld, de dochter van 
de leider van de nationale bewe
ging tegen het Britse kolonialis
me, Jawaharlal Nehru, die zelf 
gedurende zeventien jaar de eer
ste regeringsleider van het onaf
hankelijke India was geweest. 

Nehru verkoos het tijdens de 
Koude Oorlog geen bondgenoot 
van het democratische Westen te 
zijn; hij was er op uit een rol te 
spelen als een van de leiders van 
de niet-gebonden landen tussen 
Oost en West. Wat de binnen
landse politiek betrof zocht hij te 
weinig naar een eigen aanpak van 
de gigantische economische pro
blemen, gebaseerd op de concre
te situatie waarin de Indiase 
bevolking verkeerde, en koerste 
hij op hulp van de Sovjet- Unie bij 
de imitatie van haar vijfjarenplan
nen voor een razendsnelle op
bouw van een eigen zware indus
trie. 

Er heeft zich tijdens de Koude 
Oorlog geen grootser en opzien
barender propaganda how voor 
de Sovjet-politiek voorgedaan 
dan de reizen van Nehru door de 
Sovjet-Unie en van Chroestsjov 
door India. Dit is een van de oor
zaken geweest van de politieke 
verwijdering tussen de Sovjet
Unie en China. In I 96 2 zette men 
vanuit Peking een overrompe
lend militair offensief in tegen 
India; heel de Indiase grensverde
diging werd door de Chinese 
troepen in de pan gehakt, die zich 
vervolgens zonder slag of stoot 
terugtrokken - dit alles bedoeld 
als ernstige waarschuwing aan het 
adres van Moskou de Azië-poli
tiek van de internationale com
munistische beweging af te stem
men op China. Nehru, die om 
Amerikaanse militaire hulp moest 
smeken en tegelijkertijd het fail
liet van zijn Sovjet-industrialisa
tie-politiek onder het oog moest 
zien, kwam het debacle nooit 
meer te boven. 

De huidige Indiase leiders pro-
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beren internationaal prestige op 
te bouwen op basis van interna
tionaal geïsoleerde Indiase ruim
tevaartprogramma's en een ei gen 
kernbewapening en weigeren het 
algemeen aanvaarde non-prolif
eratieverdrag te ondertekenen. 

Hoewel een deel van de ontwik
kelde bevolking in dit land op 
enkele terreinen van wetenschap 
en techruek, onder andere in de 
geavanceerde informatietechno
logie, ook naar internationale 
maatstaven opvallend goed 
scoort, is het welvaartspeil van de 
massa van de bevolking in de afge
lopen halve eeuw dramatisch ach
tergebleven bij dat van de meeste 
andere volkeren in Azië. 

Op wat gezien de hemelter
gende huisvesting en hygiëne kan 
worden beschouwd als een van de 
grootste vuilnisbelten op aarde, 
moeten volgens de statistieken 
van de Wereldbank zo'n 470 
(vierhonderdzeventig) miljoen 
mensen (bijna tweemaal zoveel 
als er in de landen van de Euro
pese Unie wonen) proberen om 
in leven te blijven op basis van een 
inkomen van gemiddeld minder 
dan één dollar per dag. 

De maatschappelijke verhou
dingen worden nog altijd bepaald 
door het afschuwelijke kastensys
teem en de mateloze arrogantie 
van de macht. Bij sommigen in 
het Westen heeft India een goede 
reputatie, gebaseerd op haar 'spi
ritualiteit', maar in de werkelijk
heid van het kastensysteem en 
een hindoeïsme met momenteel 
welgeteld zo'n driehonderd mil
joen goden, is de grens tussen 
religiositeit en oplichterij veelal 
niet te bekennen. De combinatie 
van het kastenstelsel en een des-

ondanks ook daar geheten 'vrije' 
markteconomie, brengt alleen 
profijt voor de rijken, verloede
ring van het ambtenarenapparaat 
en mateloze corruptie met zich 
mee. 

In dit sociale systeem van 'de 
grootste democratie ter wereld' 
is de onderdrukking van de 
vrouw bovendien zo veel erger 
dan die van de man, dat zich op 
duizend mannen slechts 9 2 7 
vrouwen in leven weten te hou
den. 

Een nieuw tijdperk? 
Wie enige hoop voor de toe
komst van deze bevolking koes
tert, put deze sinds kort vaak uit 
het feit dat het mogelijk is geble
ken een kasteloze man te verkie
zen tot staatshoofd. Of dit werke
lijk als 'de vooravond van een 
nieuw tijdvak' mag worden be
schouwd is nog lang niet te voor
zien. 

Buitenlandse investeerders 
hebben op dit moment nog wei
nig vertrouwen in de structuur 
van de Indische samenleving. De 
vergelijking van de twee enige 
landen ter wereld die meer dan 
een miljard inwoners tellen, liegt 
er niet om: voor het democrati
sche India wilde men recentelijk 
in één jaar niet meer dan twee 
miljard dollar neertellen, voor 
communistisch China, de grote 
buur, kwam in dezelfde periode 
achtendertig miljard beschikbaar. 

Belangrijker lijkt de toestand 
langs de oevers van de Ganges. 
Deze vanouds 'heilige rivier' is 
door industriële vergiftiging een 
bron van dood en verderf in India 
geworden; er drijven ook meer 
en meer lijken in af, die niet over
eenkomstig de traditie konden 

worden verbrand omdat de fami
lie het daarvoor benodigde hout 
niet meer kon betalen. Door deze 
ontheiligingen verliest de Ganges 
zijn goddelijkheid en wordt 
onder de grote massa mensen, die 
langs haar oever hun leven pro
beren te rekken zonder zich niet 
uit hun droom van een beter hier
namaals te laten wekken, het ver
lammende geloof ondermijnd dat 
de bestaande sociale ordening 
handhaaft. 

Het brede publiek in ons land 
werd halverwege de jaren zestig 
met India geconfronteerd toen in 
de Noord-Indiase staat Bihar als 
gevolg van de uitzonderlijke 
droogte miljoenen mensen dreig
den te verhongeren. Via het toen 
nog nieuwe, verrassend blikver
ruimende medium televisie leid
de dit tot een historische, onge
kend succesvolle nationale col
lecte ter bestrijding van de ellen
de in de ontwikkelingslanden -
Eten voor India. 

Inmiddels hameren u Na
organisaties er ook dit jaar weer 
op dat de helft van de kinderen in 
India onder de vijfjaar ondervoed 
is en nog altijd honderden miljoe
nen Indiase kleuters dagelijks kin
derarbeid ·moeten verrichten. 
Bijna de helft van de bevolking 
kan momenteellezen noch schrij
ven - tot voor zeer kort stelde 
men vast dat ook onder de huidi
ge adolescente meisjes so pro
cent en onder de adolescente jon
gens 25 procent lezen noch 
schrijven kan. In Zuid-Korea, dat 
vijftig jaar geleden een vergelijk
baar laag ontwikkelingspeil ken
de, wordt thans per leerling per 
jaar 1 3 o (honderddertig) dollar 
uitgetrokken, in India 9 (negen). 



s &.o 9 1997 

HOOFDEN & ZINNEN 

Nu pas, vijftigjaar na de onafhan
kelijkheid, wordt overwogen om 
leerplicht in te voeren. 

We zouden in Nederland onze 
eigenliefde kunnen strelen met 
nieuwe nationale tv-collectes: 
Eten voor de kinderen van India, 
Onderwijs voor de kinderen van 
India, Eten voor de kinderen van 
Afrika, Onderwijs voor de kinde
ren van Afrika - om dan maar te 
zwijgen van de benodigde ele
mentaire medische hulp en voed
sel voor oorlogsslachtoffers in 
Afghanistan en Algerije, Tadjiki
stän en Tsjetsjenië, en al die ande
re rampgebieden tussen India en 
Europa. Maar de publieke 
belangstelling zou ongetwijfeld 
minder zijn geworden - inmid
dels is immers wel doorgedron
gen dat het doen en laten van 
de kleine verwende ukkepuk 
Nederland in het natte laagland 
van het huidige, in de grote 
wereld toch al nauwelijks meer 
invloed uitoefende West-Euro
pa, weinig effect kan hebben. 

Een bewogen PvdA-minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
reist vaak naar Afrika, binnenkort 
zal ook de bezorgde PvdA-pre
mier er een bezoek brengen en 
ongetwijfeld zal het wel ergens 
goed voor zijn. Maar het uit
gangspunt voor de buitenlandse 
politiek zou veel onomwondener 

en consequenter het nuchtere feit 
moeten zijn dat Nederland op 
zich in het wereldgebeuren nau
welijks gewicht heeft. Het is een 
dun, klein stukje schil aan het 
Euraziatische continent, waarvan 
de toekomst wordt bepaald door 
de gang van zaken in China en 
Rusland, Japan en India, en de 
gebieden waar de islam snel aan 
politieke betekenis wint. Zij zul
len gedurende de komende 
decennia, met Amerika, de toe
stand in de wereld bepalen. 
Alleen een politiek verenigd 
Europa, dat niet langer volledig 
afhankelijk blijkt van de manier 
waarop de Verenigde Staten 
menen hun internationale belan
gen te moeten behartigen, zal in 
staat zijn in dit krachtenveld 
invloed uit te oefenen. 

Een buitenlandse politiek die 
de Nederlandse belangen op ter
mijn wil behartigen, dient zich 
dan ook te concentreren op bij
dragen aan de totstandkoming 
van gecoördineerd internationaal 
optreden van een democratisch 
en sociaal Europa. 

Verreweg de belangrijkste 
vraag is echter wanneer de soci
aal-democratie het op Europees 
niveau zal opbrengen om te er
kennen dat verandering van de 
maatschappelijke orde op we
reldschaal allang geen kwestie 
meer is van idealisme en welwil-

lende bewoordingen maar een al 
dwingender noodzaak. Tegen de 
achtergrond van wat zich afspeelt 
in Europese randgebieden waarin 
toenemend geweld de vrije teu
gel wordt gelaten, in het snel 
groeiende Azië en het aan haar 
misère overgeleverde Afrika en 
van de verontrustende vooruit
zichten op klimaatveranderingen 
op onze planeet, kan er alleen 
maar kostbare tijd verloren wor
den zo lang de Europese sociaal
democratie haar verdeeld doen 
en laten niet kritischer onder het 
oog ziet en tot actueler en minder 
kortzichtige visies en een daad
krachtiger gemeenschappelijk 
politiek optreden komt. 

Maar zelfs als ze dat blijft uit
stellen en zich alleen druk lijkt te 
maken over de betrekkelijke 
luxeproblemen in West-Europa, 
blijven er nog altijd twee redenen 
haar in stand te helpen houden. In 
de eerste plaats het feit dat er zich 
nergens aan de horizon een poli
tieke formatie aftekent die het in 
het verleden beter heeft gedaan of 
zich in het heden onderscheidt 
door overtuigender optreden. En 
in de tweede plaats dat er, zo lang 
er nog leven in de beweging blij let 
te zijn, ook nog reden voor ho ,) 
kan bestaan. 

GER VERRIPS 

Redacteur s &.P 
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