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Beschoüwingen over ont
wikkelingshulp lijken in de 
loop der jaren een steeds 
sceptischer toonzetting te 
hebben gekregen. Max van 
den Berg en Bram van Ojik 
hebben een handzaam en 

Globalisering 
of het dreigende 

einde van 
ontwikkelings 
samenwerking 

budget blijkt helemaal niet 
zo gemakkelijk te zijn. Of 
liever gezegd, aan die ver
antwoording zijn in termen 
van zowel doelmatigheid 
als doeltreffendheid steeds 
hogere eisen gesteld. 

gemakkelijk leesbaar boek- In het licht van de steeds 
je geschreven dat de maat
schappelijke discussie in 
gunstige zin wil beïnvloe
den. In Kostbaarder dan kora

len. Beschouwinnen over ont

wikkelinassam~nwerkinB (No
vib/Van Gennep: 1995) 

JAN BREMAN 
kritischer toonzetting valt 
het nauwelijks te verwon
deren dat het totale hulp
volume geen stijging naar 
uiteindelijk anderhalf pro
cent van het netto nationaal 

Als hoonleraar comparatieve sociolaaie en decaan 

van het Centrum voor Azië" Studiën (CASA) 

verbonden aan de Universiteit van Amsterdam 

betogen zij dat hulp in de toekomst nodig blijft en 
dat hulp in het verleden gegeven wel degelijk voor
uitgang heeft gebracht. Beide stellingen hebben 
mijn sympathie, zij het dat ik hun uitwerking niet in 
alle opzichten deel. Mijn kritisch commentaar 
loopt uit op een verruiming van de vraagstelling: 
wat zijn voor ontwikkelingssamenwerking de con
sequenties van de komst van een nieuwe wereldor
de met een uitgesproken neo-liberale signatuur 
waarin het economisch verkeer zich in snel tempo 
aan regeling door de staat onttrekt? 

Hulp is nodia èn nuttin 

De auteurs van Kostbaarder dan koralen bespreken de 
uiteenlopende, veelal aan tijd en plaats gebonden 
motieven die bij de invoering en toename van ont
wikkelingshulp een rol hebben gespeeld. Vrijwel 
vanaf het begin is sprake geweest van een combina
tie van humanitaire bezieling, politiek belang en 
economisch profijt. Terwijl in de publieke presen
tatie aanvankelijk de neiging bestond om de nadruk 
te leggen op de onbaatzuchtigheid van de gulle 
gevers is geleidelijk het inzicht gegroeid dat het om 
een gedeeld belang gaat. Het vooropstellen daarvan 
werd echter een tot weinig verplichtende geloofs
belijdenis. De idealen raakten versleten en de faça
de van grote heiligheid is verdwenen. Het op een 
verantwoorde manier uitgeven van het beschikbare 

inkomen van Nederland te 
zien geeft. De trend in omgekeerde richting begint 
de laatste jaren dicht te komen bij de o. 7 procent 
van het bruto nationaal product door welke de v N 

als norm werd gesteld. Nog steeds is dit een cijfer 
waarmee ons land zich internationaal gunstig blijft 
onderscheiden, want de teruggang doet zich over 
vrijwel de gehele 'donorlinie' voor. Het volume 
bedraagt momenteel nog maar iets meer dan een 
kwart procent van het gezamenlijk bruto nationaal 
product. der rijke landen. Daarbij komt dat de hulp 
hoe langer hoe meer 'vervuild' is geraakt. Een fors 
deel gaat immers op aan uitgaven die met daadwer
kelijke ontwikkeling niets te maken hebben. De 
laatste jaren is steeds minder hulp terecht gekomen 
in de minst ontwikkelde landen, terwijl ook de 
mensen die de grootste behoefte hebben aan bij
stand niet als eersten maar vaak als laatsten daar
voor in aanmerking komen. Ondanks plechtige 
beloftes in de lente van 1995 gedaan op de Sociale 
Top in Kopenhagen ziet het er niet naar uit dat de 
hulpbedragen in de nabije toekomst weer omhoog 
zullen gaan. 

Van den Berg en Van Ojik weigeren echter om 
zich door deze weinig bemoeèligende vooruitzich
ten uit het veld te laten slaan. Op zoek naar goed 
nieuws brengen zij naar voren dat de meer zakelijke 
inslag die het debat over ontwikkelingssamenwer
king is gaan kenmerken corrigerend heeft gewerkt 
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op de al te grote zelfingenomenheid. Naar hun 
mening is de afstand die gaapte tussen voorstelling 
en werkelijkheid erdoor verkleind. In deze ziens
wijze is het alleen maar winst dat als gevolg van de 
herijkingsoperatie het verlichte eigenbelang erken
ning heeft gevonden als organiserend principe van 
het buitenlandse beleid. Hoop putten de auteurs 
vooral uit het feit dat bij alle kritiek die opstijgt de 
publieke steun voor ontwikkelingshulp niet in het 
geding is. Blijmoedig merken zij in dat verband op 
dat iemand als Bolkestein het wel graag anders 
geregeld zou zien en dat het van hem ook wel ietsje 
minder mag, maar dat zelfs hij in laatste instantie 
toch geen voorstander is van stopzetting. Het is een 
weergave van het gedachtegoed vap de neo-liberale 
politicus op dit terrein die ik al even aanvechtbaar 
acht als de meer generale uitspraak dat ontwikke
lingshulp in wezen onomstreden is. 

Een kritische teruoblik 
Van den Berg en Van Ojik stellen dat veel in het 
Nederlandse ontwikkelingsbeleid het verdient om 
overeind te blijven. Hun betoog is genuanceerd en 
mag zeker niet worden uitgelegd als preken voor 
eigen parochie. Armoede is mensenwerk, zo laten 
zij weten, en met de bestrijding ervan is de afgelo
pen dertig jaar ongekende vooruitgang geboekt. 
Zonder aan die heuglijke tijding afbreuk te willen 
doen ben ik geneigd de betekenis ervan te relative
ren . Om te beginnen blijft de impliciete stelling 
onbewezen dat leniging van misère, voorzover tot 
stand gebracht, de uitkomst is van steun uit rijke 
landen. Zonder te willen beweren dat buitenlandse 
hulp geen enkele rol heeft gespeeld bij het bereiken 
van verbeteringen ben ik van mening dat het effect 
van deze steun eerder van marginale dan van domi
nante betekenis is geweest. Nog minder bewezen is 
tenslotte de suggestie, dat van externe hulp bedoeld 
voor armen een voorbeeldwerking uitgaat op 
machthebbers die in de oplossing van dit probleem 
weinig geïnteresseerd zijn. Het zou me geen moei
te kosten de stelling te verdedigen dat ontwikke
lingshulp de tegenstelling in veel Lerde Wereld
landen tussen rijk en arm eerder heeft vergroot dan 
verminderd. Dat heeft niet alleen te maken met 
onwil aan de ontvangende kant om de hulp primair 
ten goede te laten komen aan de onderkant van het 
maatschappelijk bestel. Directe armoedebestrijding 
is ook in het donorbeleid altijd een lage prioriteit 
gebleven. 

De auteurs leveren zelf de argunrtenten voor een 
kritische terugblik . Zij stellen vast dat de rijkste 40 
procent van de bevolking in ontwikkelingslanden 
per hoofd twee keer zo veel hulp heeft ontvangen 
als de armste 40 procent. Nederland onderscheidt 
zich nog in gunstige zin binnen de donorgemeen
schap door bijna 14 procent van de bilaterale hulp 
te bestemmen voor lager onderwijs, primaire ge
zondheidszorg, gezinsplanning, voedingsprogram
ma's en schoon drinkwater. In dit rijtje van eerste 
levensbehoeften is huisvesting nog niet eens opge
nomen. Op de Sociale Top is geen overeenstem
ming bereikt over het voorstel om gevers èn ont
vangers ertoe te verplichten 2o procent van de hulp 
direct te oormerken voor basisvoorzieningen ten 
bate van de armen. Het verlangen van Pronk om 
nog veel krachtiger in deze richting te koersen is al 
eerder stuk gelopen op binnenlands politiek verzet . 
Van den Berg en Van Ojik herinneren eraan dat de 
poging van deze minister om structurele armoede
bestrijding tot de enige doelstelling te maken van 
het hulpbeleid in 1990 werd getorpedeerd door 
zowel CDA als vvD. Het politieke klimaat voor zo'n 
ombuiging is sindsdien eerder verslechterd dan ver
beterd. De herijkingsoperatie door het paarse kabi
net ondernomen heeft een slechte pers gekregen 
vanwege de schimmigheid die rond deze stroomlij
ning van het buitenlands beleid is blijven hangen. 
Het welhaast opzettelijke gebrek aan helderheid 
kan echter niet verbergen dat de bewindsman voor 
ontwikkelingssamenwerking onder curatele is 
geplaatst. Met zijn internationalisme blijft hij grote 
weerstanden oproepen, meer nog binnen dan bui
ten de regeringspartijen. Het is zonder enige twijfel 
waar dat de herijking een openlijker uitstalling van 
de minder altruïstische motieven voor ontwikke
lingshulp mogelijk heeft gemaakt en dat al te over
spannen ambities zijn afgedempt. Maar wijst de 
ontschotting van het buitenlands beleid niet op 
onderschikking van ontwikkelingssamenwerking 
aan het economische en politieke eigenbelang? Hoe 
realistisch is het ook ervan uit te gaan dat deze por
tefeuille in het volgend kabinet, paars of niet, nog 
op ministerieel niveau zal worden gehandhaafd? En 
bovenal, hoe groot is de kans dat het primaat van 
armoedebestrijding nu eindelijk en echt erkenning 
zal vinden? Dit laatste is waarop Van den Berg en 
Van Ojik in het slothoofdstuk met klem aandring
en. En terecht, want ondanks alle vooruitgang 
waarvan zij melding maken is het aantal mensen dat 
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in armoede leeft ook in het ontwikkelingstijdperk 
steeds verder toegenomen: van 770 miljoen in 
197 5 tot boven de 1,1 miljard in 1990. DeUN DP 

gaat uit van een voortgaande stijging tot en voorbij 
het einde vari deze eeuw en noemt voor 2o25 een 
cijfer van 1 ,5 miljard. 

Kostbaarder dan koralen wil niet polemiseren. Het is 
een beroep op redelijkheid en laat zien waarom uit 
een oogpunt van duurzame ontwikkeling het hemd 
niet nader dan de rok kan en mag zijn. De schrijvers 
spannen zich in hun oordeel zo gematigd mogelijk 
te vellen: de programma's van structurele aanpas
sing hebben niet alleen maar negatieve effecten 
gehad en de opmars van het marktdenken heeft het 
al te grote vertrouwen op tussenkomst van de staat 
terecht doorbroken. Maar dit alles neemt niet weg, 
zo stellen zij vast, dat er een wijde kloof gaapt tus
sen waaraan behoefte bestaat en wat in feite 
gebeurt. Voor een fundamentele herbezinning voe
len zij weinig. Volgens de auteurs weten we vrij 
precies wat er gedaan moet worden en is het nu de 
hoogste tijd om tot actie over te gaan. 

Ik bewonder die daadkracht en heb begrip voor 
het ongeduld dat Van den Berg en Van Ojik vertol
ken als belangenbehartigers vanuit de ontwikke
lingspraktijk. Maar naar mijn mening is bijstelling 
slechts op onderdelen van de werkagenda onvol
doende, omdat daarmee vrij achteloos voorbij 
wordt gegaan aan het nieuwe politieke-economi
sche raamwerk dat is ontstaan en waarbinnen ont
wikkelingssamenwerking de afgelopen jaren natio
naal en internationaal gestalte heeft gekregen. 

Het historisch perspectiif 

De geboden analyse in Kostbaarder dan koralen gaat 
uiteindelijk mank aan kortzichtigheid en is nog te 
veel afgestemd op een ontwikkelingsmodel dat niet 
meer als koersbepalend geldt. Laat ik beide bezwa
ren toelichten. 

Wat ik om te beginnen mis is de inpassing van de 
discussie over hulpverlening in een langer historisch 
tracé . Het gaat mij daarbij natuurlijk niet om de 
geschiedschrijving van ontwikkelingssamenwer
king als doel in zichzelf, maar om de vraag hoe uit 
bezinning op het verleden begrip te destilleren valt 
voor de bovennationale transformaties die thans 
gaande zijn en wat de uitwerking daarvan is op de 
vormgeving van nieuw beleid. Zelf beschouw ik de 
ontwikkelingshulp gedurende de afgelopen decen
nia van de rijke aan de arme landen als een over-

brugging van twee tijdperken, gemarkeerd door de 
laat-koloniale politiek uit de eerste helft van de 2oe 
eeuw aan de ene kant en de totstandbrenging van 
een geïntegreerde wereldeconomie op kapitalisti
sche leest geschoeid in dit .fin-de-sièc/e-tijdperk aan 
de andere kant. Hoewel de drukke gedachtenwisse
ling over het globaliseringsproces zich bijna uitslui
tend op de huidige dynamiek toespitst dient het 
kolonialisme natuurlijk als een vroegere ronde 
daarvan te worden opgevat. De politieke vrijwor
ding als natie-staten in het midden van deze eeuw 
bracht wel verandering maar geen verbreking in de 
economische interdependentie. Hulp werd een in
strument om de integratie in termen van productie 
en consumptie van wat nu de Derde Wereld ging 
heten in het mondiale bestel te bevorderen. Uit die 
visie vloeit voort dat armoedebestrijding niet alleen 
feitelijk maar ook ideëel, niettegenstaande plechti
ge verklaringen van het tegendeel, altijd van onder
geschikte betekenis is geweest. 

Het schimmise Europa 

ln het globaliseringsproces komt een schaalvergro
ting tot uiting die grenzen stelt aan regelgeving 
door de nationale staat. Over de hoofdlijnen van het 
ontwikkelingsbeleid wordt niet langer in Den Haag 
beslist maar binnen het verband van de Europese 
Unie. En de vlucht daarheen is maar al te verleide
lijk als het om netelige kwesties gaat. Nog maar 
kort geleden suggereerde onze minister van 
Buitenlandse Zaken de discussie over de mensen
rechtensituatie in Indonesië niet langer in de 
Tweede Kamer te voeren. Naar zijn mening zou 
Straatsburg daarvoor een veel beter platform zijn. 
Nederland heeft trouwens allang niet meer de be
hoefte om als 'gidsland' een voortrekkersrol te ver
vullen. Armoedebestrijding is voor de EU zeker 
geen hoge prioriteit in de hulpverlening. Hoe kan 
het ook anders binnen deze gemeenschap die zelfs 
de eigen armen in de kou laat staan en van geen 
sociale paragraaf wil weten ter flankering van de 
economische harmonisatie. Het Europese ontwik
kelingsbeleid is weinig doorzichtig en staat afwe
rend tegenover politieke controle erop. lk waag 
echter te veronderstellen dat a. het percentage mis
lukkingen en wanbestedingen veel hoger is en b. het 
eigenbelang van de donors h~t voornaamste zo niet 
het enige criterium is voor aanwending van de gel
den. Wat is tegen deze achtergrond het realiteitsge
halte van de hoofdaanbeveling door Van den Berg 
en Van Ojik gedaan? Hun kader is in feite nog te eng 
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nationaal terwijl dit als niveau van beleidsvoering 
sterk aan betekenis heeft ingeboet. 

De voortgaande transnationalisering van econo
mie en cultuur heeft vergaande gevolgen voor de 
verhouding tussen rijke en arme landen. Ver
schillende zaken die hiermee nauw te maken heb
ben komen in hun boekje niet voor. Zeker, het gaat 
om een beknopt overzicht en binnen zo'n kort 
bestek kan nu eenmaal niet alles overhoop worden 
gehaald. Maar het is veelzeggend dat juist enkele 
thema's niet aan de orde komen die tot de kern 
behoren van de internationale vervlechting. Als 
voorbeelden noem ik migratie en de schuldenlast
problematiek. Wat het eerste punt betreft, massale 
arbeidstrek is zeker geen nieuw verschijnsel en ook 
vluchtelingen, verdreven door nood van uiteenlo
pende aard, zijn van alle tijden. Verder is het zo dat 
de Zuid-Zuid verplaatsing veel massaler van om
vang is dan de stroom die van Zuid naar Noord gaat. 
Dit neemt niet weg dat de komst van migranten en 
vluchtelingen in forse aantallen, ondanks de ge
voerde ontmoedigingspolitiek, de Derde Wereld 
binnen onze eigen grenzen zichtbaar heeft gemaakt. 
In het huidige klimaat van bedreigde welvaart roept 
de aanwezigheid van deze grotendeels arme vreem
delingen 'eigen volk eerst' -reacties op die niet kun
nen worden afgedaan als het exclusieve gedachte
goed van extreem-rechtse splintergroepen dat on
der het gros der autochtone bevolking geen enkele 
weerklank vindt. Was het maar waar. Ontwikke
lingswerkers uit de kring waartoe Van den Berg en 
Van Ojik behoren zullen op het thuisfront bij hun 
op mondiale bewustwording en solidariteit gerich
te activiteiten rekening moeten houden met een 
krachtiger wordende tegenstroming. 

Permanente cifhankelijkheid 
Van een geheel andere orde is de uitwerking van de 
gigantische schuldenlast op de plaatsbepaling van de 
voormalige Derde Wereld in de nieuwe constella
tie die is ontstaan. Uitgaande van de stelling dat 
ontwikkelingssamenwerking de weg heeft helpen 
bereiden voor invoeging in het globaliseringsproces 
van de nog niet geïndustrialiseerde landen, meen ik 
dat het accent niet zo zeer lag op hun ontplooiing in 
vrijheid - economische verzelfstandiging en verlos
sing uit armoede - als wel op hun voortgezette 
onderschikking in afhankelijkheid. De hulp heeft 
vooral als instrument gefungeerd voor de poging 
tot handhaving van een hiërarchische gelaagdheid 
waarvoor de basis in de koloniale tijd is gelegd. Die 

taxatie leidt vanzelfsprekend tot een andere waar
dering van de scheefgetrokken Noord-Zuid balans, 
alsmede van de vraag of en hoe die gecorrigeerd kan 
worden. Achterhuis heeft zich in Het rijk van de 
schaarste (Ambo 1988) ten principale tegen ontwik
kelingshulp gekeerd vanwege het intrinsiek ont
wrichtende karakter ervan. De wens het Westen na 
te volgen wordt erdoor versterkt, maar 'de para
dox van de schaarste' staat verwezenlijking van dit 
streven in de weg. In laatste instantie wordt het 
leed door hulp teweeg gebracht alleen maar verer
gerd, aldus Achterhuis. Van den Berg en Van Ojik 
nemen zijn kritiek serieus maar wijzen die toch af. 
Niet alleen omdat zij wel degelijk vooruitgang 
waarnemen, maar meer nog omdat zij weigeren 
zich bij de armoede van een groot deel der mens
heid neer te leggen en deze verworpenen der aarde 
aan hun lot over te laten. Dit standpunt staat mij 
aan. Tegelijkertijd constateer ik nogmaals dat de 
politiek van rijk jegens arm - en ontwikkelingshulp 
is daarvan slechts één dimensie - de tegenstelling 
verder heeft vergroot zonder dat er uitzicht is op 
een wezenlijke omslag in het gevoerde beleid. Inte
gendeel, een nog grotere ongelijkheid lijkt de 
onontkoombare uitkomst te zijn van de neo-libera
le marktleer. 

De onzekerheid van het Noorden 
Nu kom ik terug op mijn opmerking dat het con
ventionele ontwikkelingsmodel dat door Van den 
Berg en Van Ojik in hun analyse en aanbevelingen 
als oriëntatiepunt wordt aangehouden als achter
haald moet worden beschouwd. Dit model met een 
sterk sociaal-democratische inslag ging er immers 
van uit dat ontwikkeling het proces was waarbij 
achtergebleven landen en volken erin zouden sla
gen een maatschappelijke orde op te bouwen, 
welke in het ontwikkelde deel van de wereld al eer
der tot stand was gebracht. Aan deze gedachtegang 
lag de wens en wil ten grondslag dat de welfare state 
die in de loop van de 2oe eeuw in het industrieel
urbane Westen opkwam uiteindelijk gemeengoed 
zou worden voor het grootst mogelijke deel der 
mensheid. Ergens in de toekomst natuurlijk, want 
voor de achterblijvers was de weg naar de inrichting 
van een verzorgingsstaat lang en moeilijk. Zij zou
den echter bij hun streven kunnen rekenen op de 
steun vanuit samenlevingen waar de combinatie van 
economische groei, sociale gelijkheid en politieke 
democratie het bestaan voor allen zowel zekerder 
als ook waardiger heeft gemaakt. 
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Niet alleen is die steun in de vorm van ontwikke
lingshulp slechts mondjesmaat gegeven, maar mis
schien belangrijker is de groeiende twijfel aan hand
having in de toekomst van de hoge bestaanskwali
teit in de rijke landen. Onzekerheid over de econo
mische vooruitzichten vooral voor wat de werkge
legenheid betreft, aantasting van publieke verzor
gingsarrangementen en het terugtreden van de staat 
gaan gepaard met een opvallende terugkeer van zo
wel feitelijke als normatieve ongelijkheid en scher
per wordende tegenstellingen in welzijn. De snel
heid waarmee deze trend zich voordoet loopt uit
een. Zo krachtig is de divergentie die tussen rijk en 
arm in de vs optreedt dat E.N. Luttwak in zijn The 
Endanaered American Dream (New York 1993) van 
'verderdewereldlijking' spreekt. De demonstratie
ve consumptie van uitbundige rijkdom aan de 
bovenkant van het maatschappelijk bestel, samen 
met de opeenhoping van ellende aan de bodem 
ervan is naar zijn mening niet alleen gevolg maar 
ook oorzaak van een proces van onderontwikkeling 
dat zich in deze samenleving voltrekt. We zijn 
inmiddels vertrouwd geraakt met beelden van ste
delijke ghetto' s en verloederde plattelandsgebieden 
in het Noorden die nog in het nabije verleden wer
den vereenzelvigd met uitziehtsloze toestanden in 
het Zuiden. Een zo hoge graad van polarisatie als in 
delen van Noord-Amerika het geval is lijkt zich in 
de meeste Westeuropese landen nog niet af te teke
nen. Maar wie durft te beweren dat het daarop niet 
zal uitdraaien? Het kan geen toeval zijn dat 
Frankrijk, waar het debat over insluiting-uitsluiting 
is begonnen, eind 1995 te maken kreeg met een 
snel escalerende golf van sociale onrust. Het was 
een massaal protest tegen de afbraak van zeker
heidsvoorzieningen waartoe de vakbonden met suc
ces opriepen. Of dit niet meer dan een wanhopig 
achterhoedegevecht was, waarvoor het in onze pers 
doorging, staat nader te bezien. 

Haperende solidariteit 
Het vertrouwen in handhaving en een verdere uit
bouw van de westerse verzorgingsstaat - waaraan 
aanhoudende economische groei en volledige 
werkgelegenheid ten grondslag liggen - is aange
tast. Vrij onverwacht is het zicht op een toekomst 
onzeker geworden, waarin niet alleen het behoud 
van wat is bereikt maar ook de uitbreiding met nog 
méér en beter eigenlijk als vanzelfsprekend golden. 
Van die als maar groter wordende welvaart wilden 
we best wat afstaan aan het grote deel der mensheid 

dat in diepe armoede verzonken was. Maar nu het 
ons zelf duidelijk minder voor de wind gaat neemt 
die bereidheid zienderogen af. Als de solidariteit al 
hapert jegens de kwetsbare onderlaag in de eigen 
samenleving, waarom zou dan nood op afstand zich 
in onverminderde offervaardigheid mogen verheu
gen? De toetreding van de lagere sociale klassen tot 
het burgerlijk bestaan, door sociale strijd vooral in 
de eerste helft van deze eeuw afgedwongen, lijkt 
opnieuw ter discussie te staan. De gelijkheidsideo
logie die de post-industriële samenleving markeer
de is aan erosie onderhevig geraakt. Na enkele 
decennia van nivellering zijn langs legale en minder 
legale weg de inkomensverschillen weer toegeno
men, ook al valt het niet mee om die constatering 
met harde gegevens toe te lichten. Het statistisch 
bestand dat van staatswege wordt bijgehouden ver
toont opvallende lacunes. 

Ik meen dat verharding van de sociale breuklij
nen in eigen huis niet los staat van de maatschappe
lijke herwaardering van de ontwikkelingsopgave 
die thans gaande is. Westerse politieke leiders 
schrikken ervoor terug aan hun achterban uit te leg
gen dat de grenzen van de groei zo ongeveer zijn 
bereikt en dat koopkrachtverlaging voor de minder 
welvarende lagen in de samenleving een reëel voor
uitzicht is. Tegen die achtergrond vol te houden dat 
hulpverlening aan de voormalige Derde Wereld 
een hoge prioriteit moet blijven vergt veel overtui
gingskracht, zowel van de overheid als van non
gouvernementele organisaties. Dit te meer omdat 
economische groei aardig op gang is gekomen in 
een grote verscheidenheid van ontwikkelingslan
den, vooral in Azië. De vooruitgang daar geboekt 
lijkt pas reden tot tevredenheid te geven wanneer 
die niet ten koste gaat van, laat staan een bedreiging 
vormt voor ons eigen welvaartspeil. Want de 
bedoeling van hulp was misschien wel dat arme 
mensen minder arm zouden worden, maar niet dat 
wij onze economische voorsprong zouden kwijtra
ken. 

Populistische politici staan klaar om in te spelen op 
het on behagelijke vermoeden dat tussen de dalende 
armoede dáár en de stagnerende of, wie weet, zelfs 
wegebbende welvaart hier wel degelijk een direct 
verband bestaat. Niettegenstamde de bezwerende 
woorden van de Wereldbank dat vrije markten en 
economische schaalvergroting tot voordeel van alle 
partijen strekt, zet zich een kapitaalsverschuiving in 
de wereld door, waarvan arbeid in de lage loonlan-
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den vooralsnog weinig profijt trekt en arbeid in de 
hoge loonlanden uitgesproken schade ondervindt. 
In dit licht bezien kan het pleidooi om het eigenbe
lang niet uit het oog te verliezen maar, integendeel, 
in het buitenlands beleid voorop te stellen worden 
opgevat als het neutraliseren van de opkomende 
weerstand tegen de meer altruïstische motieven die 
aan ontwikkelingssamenwerking ten grondslag lig
gen. Die lezing is de meer optimistische variant ter 
verklaring van de omslag in het beleidsdenken. In 
een pessimistischer visie daarop heeft hulpverlening 
voornamelijk ten doel economische belangen die in 
Nederland hun thuishaven hebben zo goed mogelijk 
te positioneren in het globaliseringsproces. 

Kok in Azië" 
Getuigt die laatste uitleg van een al te sombere 
voorstelling van zaken? Bij het betwisten ervan 
moet de vraag aan de orde komen of andere onder
delen van de buitenlandse politiek wel sporen met 
de uitgangspunten voor een waarachtig mondiaal 
ontwikkelingsbeleid. Mijn twijfel daarover, waar
van ik al eerder blijk gaf, wil ik in dit slotdeel van 
mijn betoog met een paar actuele voorbeelden illu
streren. 

Om te beginnen, het besluit van Heineken om in 
Birma een bierbrouwerij te openen, nota bene in 
partnerschap met een diensttak uit het hart van de 
militaire dictatuur, zou nog niet zo lang geleden 
ondenkbaar zijn geweest. In reactie op kritiek gaf 
het concern laconiek te kennen deze marktkans te 
willen benutten. Jawel, met de mensenrechten is 
het bar en boos gesteld. Maar de investering kan 
wellicht bijdragen aan een wending ten goede en in 
ieder geval komen er duizend arbeidsplaatsen bij in 
dit straatam1e land. Einde publieke discussie. 
Vroeg in dit jaar zei Pronk met enige terughou
dendheid geen voorstander te zijn van wapenleve
ranties aan Indonesië. Verontwaardiging alom in de 
Tweede Kamer, want deze minister mag zich niet 
meer over Indonesië uitspreken en heeft al evenmin 
de wapenexport in zijn portefeuille. Nederland is 
overigens op dit terrein zeer actief en ontleent veel 
profijt aan deze handel. 1 Tenslotte, minister-presi
dent Kok was een der Europese regeringsleiders die 

kort geleden Bangkok bezocht voor een gezellig 
samenzijn met tal van Aziatische collega's. Tenein
de de goede sfeer niet te verstoren bleef een 
gedachtewisseling over mensenrechten achterwe
ge. Van Bangkok reisde de leider van de PvdA, dat 
is hij per slot van rekening ook, naar Singapore om 
aan te dringen op de openstelling van de Aziatische 
grenzen voor Europese banken met als aanbeveling 
dat de vrije beweging van kapitaal een geweldige 
stimulans zou betekenen voor de ontwikkeling van 
deze regio. Ook bij zijn missie vorigjaar naar China 
vergezeld door Nederlandse captains if in dustry heb 
ik hem geen enkele keer kunnen betrappen op een 
openlijk vertoon van interesse voor het povere lot 
van arbeid: de lage lonen, de lange werktijden, de 
abominabele werkomstandigheden, het ontbreken 
van sociale voorzieningen, de zwakte van vakbon
den, enzovoort. 

Een nieuw internationalisme 
Het is niet overdreven om vast te stellen dat in 
Nederland vanuit heel verschillende politieke kam
pen enthousiast is ingehaakt op de wereldwijde 
wederopstanding van de marktleer. Maar met 
nieuw internationalisme bedoel ik toch wat anders, 
namelijk de bevordering van onderlinge solidariteit 
tussen het grote deel der mensheid dat zich weer
baar probeert te maken tegen het zich krachtig ont
plooiende kapitalisme. Evenmin als voorheen kan 
van die lotsverbondenheid als een organisch gege
ven worden uitgegaan. 

De recente stakingsbeweging in Frankrijk tegen 
ontmanteling van de sociale zorg is inmiddels uitge
roepen tot de eerste opstand tegen het mondialise
ringsproces2. Mijn bange vermoeden is echter dat 
dit verzet beperkt bleef tot behartiging van de 
belangen van de beschermde (publieke sector) ar
beid. De acties richtten zich primair tegen zowel de 
verlaging van het voorzieningenpeil als tegen de 
prijsverhoging daarvan door privatisering. Maar 
indirect zetten de stakers zich ook af tegen de drei
ging uitgaande van de goedkope, onbeschermde en 
ongeorganiseerde arbeid, in het verre buitenland zo 
overvloedig aanwezig. 

Het uitzicht op een gezamenlijke frontvorming 

1. Het geruststellende bericht van Van 
den Berg en Van Ojik (p. 67) dat de 
bewapeningsuitgaven in de wereld sinds 
1989 drastisch zijn gedaald is onjuist. 
Vooral in Azië is het defensiebudget 
sterk opgelopen, een aanwijzing voor 

zowel interne spanning- en en intra
regionale conflicten als ook voor het 
groeiend geo-politiek gewicht van dit 
continent in het nieuwe wereldbesteL 
2. Zie onder andere Bernard Cassen, 
'Quand la société dit "non'"; Claude 

Julien, "'Réfonnes" "modernité", "glo· 
balisation" ... vers I' explosion des mots 
piégés •. Beide artikelen in: Le Monde 
Diplomatique, januari 1996. 
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is vooralsnog niet erg rooskleurig. Terecht wijzen 
Van den Berg en Van Ojik erop dat arm zijn in een 
rijk land heel wat anders is dan arm zijn in een arm 
land. Dit heeft alles te maken met het enorme ver
schil in het absolute welvaartspeil. Zij voegen hier
aan toe dat armoede temidden van rijkdom tot iso
lement en vervreemding leidt. In ontwikkelingslan
den zijn de armen weliswaar in materieel opzicht 
veel kwetsbaarder, maar daar staat tegenover dat zij 
als een aanzienlijk grotere massa een minder margi
nale positie innemen en hun sociale wortels nog 
niet hebben verloren. Hoewel naar mijn mening de 
maatschappelijke aanvaardbaarheid en integratie 
van armen in ontwikkelingslanden niet mag wor
den overschat, valt niet te ontkennen dat er inder
daad wezenlijke verschillen bestaan met de armoe
debeleving in rijke landen3. 

Hinderkracht der armen 

De auteurs van Kostbaarder dan koralen sluiten aan bij 
de stelling dat de verzorgingsstaat is ontstaan dank
zij de hinderkracht der armen en betogen dat die 
opvatting nu ook wereldwijd opgaat. De last en 
risico's opgeleverd door het achtergebleven en ach
tergehouden deel van de mensheid moeten aange
wend worden voor het tot stand brengen van inter
nationale verzorgingsarrangementen. Zonder de 
lotsverbetering van deze massa's staat immers in 
laatste instantie het voortbestaan van allen op het 
spel. Dat laatste neem ik graag aan, maar Van den 
Berg en Van Ojik lijken bij de niet-armen een wel
begrepen eigenbelang te veronderstellen - dat zij 
maar beter wat kunnen inschikken, of anders ... -
waarvan ik mij afvraag of het in die gedaante 
bestaat. Economische, sociale en politieke argu
menten voor de insluiting van misdeelden vinden 
weinig gehoor . De trend wijst voorlopig in de rich
ting van hun maatschappelijke uitsluiting, zowel in 
nationaal verband als wereldwijd. 

Voor het opbouwen van hinderkracht is nieuw 
internationalisme een noodzakelijke voorwaarde: 
de samenwerking tussen allen die zich over de 
nationale breuklijnen heen voor de emancipatie der 
minst bedeelden willen inzetten. Non-gouverne
mentele organisaties kunnen bij het mobiliseren 

3· Voor een uitwerking van de vergelij 
king tussen beide maatschappelijke situ
aties zie Jeremy Seabrook, Victims if 
Development; Resistance and Alternatives, 
London/New York 199 3. 

van het potentieel aan weerbaarheid in het milieu 
der armen zelf een belangrijke rol spelen en doen 
dit in de praktijk ook. De Nederlandse overheid 
trok in 1995 6oo miljoen gulden uit voor hulpverle
ning langs particuliere kanalen. De vier mede
financieringsorganisaties (lcco, Cebemo, Novib en 
Hivos) ontvingen driekwart van dit bedrag voor 
hun werk dat in het teken van armoedebestrijding 
staat. Een evaluatieteam toonde zich enkele jaren 
geleden gematigd positief over de resultaten van de 
ondernomen activiteiten maar voegde aan dit oor
deel toe dat voor de ngo's geen rol is weggelegd als 
derde sector tussen staat en burger. De Tweede 
Kamer had minder reserves en was unaniem in het 
uitspreken van lof voor dit particuliere initiatief. 
De vier 'genoemde organisaties hebben nu hun man
daat verruimd tot de ambitie om door steun aan 
partnerorganisaties een bijdrage te leveren aan de 
opbouw van een civiele samenleving. Onder ver
wijzing naar de explosieve groei van het aantal 
basisorganisaties van en voor armen onderstrepen 
Van den Berg en Van Ojik het succes van deze mis
sie. Ik heb iets minder fiducie, niet alleen in de 
betrouwbaarheid van de cijfers maar ook in het ver
langen om daaruit de groeiende slagkracht van 
armoedebestrijders af te leiden. 

Het standpunt dat de opbouw van een organisa
torisch tegenwicht vanuit de doelgroep gestimu
leerd zou moeten worden heeft zeker mijn instem
ming. Wat de auteurs echter over het hoofd zien is 
dat programma's van structurele aanpassing tevens 
tot functie hebben de overheidsbureaucratie en het 
politiek bedrijf af te schermen van druk van onder
op. Met betrekking tot Latijns-Amerika stellen 
Steve Vieux en Jam es Petras vast dat 

... the drastic cuts in real wages and the rise in 

under- and unemployment are politica] as well as 

economie ]acts. By intensif.ying the individual's 

scramblejor survival and sharpening competition 

among workers, they disorganise the urban masses 

and weaken their weapons rif resistance4 

Ook in de westerse verzorgingsstaten gaat achter 
ontmanteling van de verzorgingsstaat de afbraak 
schuil van maatschappelijke v~rbanden waarin de 

4· Steve Vieux & Jamcs Petras, 'Selling 
Structural Adjustrnent; lntellectuals in 
Uniform', in: Economie and Politica/ 
Weeklj-, vol.31, no .4 , 1996: PE 23 -28. 
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mondigheid van volksklassen eerder deze eeuw 
gestalte heeft gekregen. Aan hun verworven rech
ten, in de neo-liberale newspeak als onduldbare pri
vileges aangeduid, moet snel een einde komen. Het 
flexibiliseringsbeleid blijft niet tot de arbeidsmarkt 
beperkt. De flexi-werkers worden bovendien tot 
klapstoel-burgers gereduceerd. 

Een internationale arbeidersbeweaina? 
Het zijn vooral vakbonden, als de belangenbeharti
gers van georganiseerde arbeid, die voor de vrije 
marktprofeten een lastige hindernis vormen in de 
opmars naar een geïntegreerde en kapitalistische 
wereldeconomie. Naar de geschiedenis heeft aan
getoond zijn juist deze organisati_es het speerpunt 
geweest in de lange strijd tegen armoede, uitbuiting 
en onderdrukking. De Nederlandse vakbonden ver
dienen het, alleen al vanwege hun staat van dienst 
bij de beslechting van het sociale vraagstuk in eigen 
land, ruimer toegang te krijgen tot het budget 
bestemd om de weerbaarheid te helpen vergroten 
van de werkende massa's die in armoede leven in 
ontwikkelingslanden. Vorig jaar ontvingen zij van 
de overheid 2o miljoen gulden voor hun mondiale 
vormings- en bewustwordingswerk, een fractie van 
het bedrag waarmee de vier medefinancieringsor
ganisaties werden beloond. Het enorme verschil in 
maatschappelijke waardering dat hieruit blijkt is 
contra-productief voor de verwezenlijking van het 
gestelde doel. 

De oprechtheidheid gebiedt wel hierbij aan te 
tekenen dat de vakbonden niet bepaald staan te 
trappelen van ongeduld om op deze uitdaging te 
reageren. Bij de belangenbehartiging ligt de nadruk 
immers vrij exclusief op de bescherming van de 
eigen achterban. Het defensief waarin de westerse 
vakbonden zijn gedrongen maakt de verleiding 
groot om het solidariteitsbesef niet verder dan tot 
de eigen kring uit te strekken. Het gevaar is aller
minst denkbeeldig dat toegeven aan die neiging op 
een fiasco van zelfs de primaire taakstelling zal uit
draaien. Kapitaal is losvoetig geworden en trekt 
zich weinig meer aan van nationale 5renzen. Uit die 

s. Zie ook George Ross, 'Noblesse et 
misères du syndicalisme', Le Monde Diplo
matique, januari 1996. 
6. Zie Matthias Stiefel & Marshall Wolfe, 

constatering zou ook de leiding van vakbonden 
inspiratie voor een nieuw internationalisme kunnen 
putten. Bij het opstellen van een plan van actie lijkt 
het nuttig ook Nederlandsengo's in te schakelen. 
Die hebben een rijke ervaring opgedaan tot dicht bij 
of zelfs binnen het milieu van armoede, zij het dat 
hun bemoeienis juist met de sfeer van werk en 
arbeidsverhoudingen betrekkelijk spaarzaam is 
geweest. 

Bijstand aan en samenwerking met de arbeidsbewe
ging in Zuidelijke landen strekt in mijn visie op lan
gere termijn tot voordeel aan de achterban van de 
vakbonden in Noordelijke landen. Hetalternatiefis 
zich voor te bereiden op een situatie waarin van een 
georganiseerde en gebundelde tegenkracht tegen 
het dictaat van de markt nauwelijks meer sprake is5. 
Bij het te voeren overleg over de opstelling van een 
gemeenschappelijke werkagenda zou bovendien 
behalve de belangenbehartiging van de al georgani
seerde arbeid ook aan de orde moeten komen hoe 
lotsverbetering valt te realiseren voor de snel groei
ende legers in Zuid- èn in Noord van informele sec
tor-werkers. Aan dit overgrote deel van de arbei
dende massa in de wereld hebben de vakbonden in 
de rijke noch in de arme landen zich tot de dag van 
vandaag veel gelegen laten liggen. In de strijd tegen 
armoede is mobilisatie van deze gefragmenteerde 
massa's geen utopie maar een gebiedende eis6 . Wat 
de rijke vakbonden, die staan voor de 'geprivili
geerde' werkers, van deze strategie zou kunnen 
weerhouden is de overweging dat uitsluiting in ver
schillende gradaties bestaat. Hinderkracht is hiërar
chisch gelaagd. In die differentiatie ligt een onder
handelingsmoment besloten. Het is altijd mogelijk, 
zo leert ook de sociale strijd in het verleden ge
voerd, een deal met kapitaal aan te gaan die de 
sterksten een relatieve bescherming biedt terwijl de 
zwaksten en minsten aan hun lot worden overgela
ten. Maar als dat de uiteindelijke keuze is valt 
definitief het doek over solidariteit en armoedebe
strijding in het nieuwe wereldbestel op titel van 
ontwikkelingssamenwerking. 

A Voicejor the Excluded; Popu/ar 
Porticipation in Development: Utopia or 
Necessity? London/New Jersey 1994. 
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