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De Noord-Zuid 

Ik ben er vast van overtuigd 
dat de wereld een nieuw 
tijdperk ingaat waarin het 
concept van veiligheid zal 
veranderen - en deze veran
dering zeer ingrijpend. Vei
ligheid zal worden opgevat 
als: veiligheid van personen, 
niet slechts van grondge
bied; als veiligheid van indi-

samenwerking 
op de helling 

ken van de wereld. Als per
sonen reizen, brengen zij 
veel dynamiek en creativi
teit met zich mee. Wanneer 
alleen hun armoede rond
reist brengt dat niets dan 
menselijke ellende met zich 
mee. 

Een nieuw concept 

van mondiale 

veiliaheidl 
Er zal nog een besef ver-

anderen. Erkend zal wor
viduen, niet slechts van vol
ken; als veiligheid door 
duurzame ontwikkeling, 
niet door wapens en als vei
ligheid van alle personen 
overal - thuis, op het werk, 
op straat, in hun gemeen
schappen, in hun omgeving. 

MAHUB UL HAQ 
den dat het gemakkelijker, 
menselijker en goedkoper is 
om de nieuwe kwesties van 
menselijke veiligheid 
'stroomopwaarts', dus pre
ventief, aan te pakken in 
plaats van 'stroomaf
waarts'. Was het erg zinnig 
om in het afgelopen decen
nium het ontstellende be-

Oud-minister van Financiiin van Pakistan, 

oud-directeur van het Ontwikkelinaifonds van 
de v N; momenteel president Hu man 

Development Centre, Islamabad, Pakistan 

Er zal nog een nieuw 
besef ontstaan: menselijke 
veiligheid zal worden gezien 

(vertaling P.M. Vilters) 

als uruverseel, mondiaal en ondeelbaar . Dezelfde 
snelheid die veel moderne produkten en diensten 
clichterbij heeft gebracht, nam ook veel menselijke 
misère met zich mee. Elke drug clie geluidloos 
moordt, elke ziekte die zich in stilte verspreidt, 
elke vorm van vervuiling clie over de aarde dwaalt, 
elke terroristische daad die leven zinloos verwoest 
- stelt u zich een moment voor dat zij allen een eti
ket met het land van herkomst zouden dragen, zoals 
handelsgoederen, en er zal een plotselinge schok 
van herkenillng zijn dat menselijke veiligheids-aan
gelegenheden tegenwoordig mondialer zijn dan 
moncliale handel. 

Een derde inzicht zal verander"'!n: erkend zal 
worden dat armoede niet kan worden tegengehou
den bij nationale grenzen. Arme mensen kunnen 
worden tegengehouden. Maar niet de tragische 
gevolgen van hun armoede. Deze gevolgen reizen 
zonder paspoort - en in onaangename vormen. 
Drugs, A I os, vervuiling en terrorisme stoppen 
tegenwoordig niet bij nationale grenzen. Zij kun
nen met vernietigende snelheid toeslaan in alle hoe-

drag van 24-o miljard dollar 
uit te geven ter bestrijding van H rv/ AIDS, wanneer 
slechts een fractie van dat bedrag, mits goed geïn
vesteerd in eerstelijns gezondheidszorg en gezins
planning, een dergelijke snelle verspreiding van 
deze dodelijke ziekte had kunnen voorkomen? 
Maakt de internationale diplomatie goede sier door 
twee miljard dollar in één enkel jaar te besteden aan 
humanitaire hulp voor Somalië, wanneer een der
gelijk bedrag, veel eerder geïnvesteerd in toegeno
men binnenlandse voedselproduktie, de uiteindelij
ke menselijke tragedie had kunnen afwenden - niet 
voor slechts een jaar, maar voor een veel langere 
periode? Is het een voorbeeld van menselijk vernuft 
dat we bereid zijn om honderden miljarden dollars 
te spenderen aan drugs-preventie en rehabilitatie, 
maar nog geen klein deel aan het creëren van alter
natieve middelen van bestaan in de arme landen clie 
drugs leveren? 

Wat we tegenwoordig nodig hebben is een nieuw 
concept van menselijke veiligheid - weerspiegeld 
in de levens van de mensen, niet in de wapens van 
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hun landen. Menselijke veiligheid is niet een zaak 
van wapens, het is een zaak van menselijke waardig
heid. In laatste instantie betreft het een kind dat niet 
is gestorven, een ziekte die zich niet heeft ver
spreid, een etnische spanning die niet tot uitbar
sting is gekomen, een dissident die niet tot zwijgen 
is gebracht, een menselijke geest die niet vernietigd 
is. 

Als ·een machtig, revolutionair idee dringt het 
opkomende concept van menselijke veiligheid ons 
een nieuwe moraal op, door het besef dat ons 
voortbestaan door gemeenschappelijke bedreigin
gen gevaar loopt. Het concept van menselijke vei
ligheid komt niet voort uit de wetenschappelijke 
werken van geleerden, maar uit de dagelijkse zor
gen van mensen - uit de vrees van een vrouw dat ze 
's nachts in een verlaten straat misschien verkracht 
zal worden, uit de angst van ouders voor de ver
spreiding van drugs onder hun kinderen, uit het 
verstikkende bestaan van welvarende gemeen
schappen in toenemend verontreinigde steden, uit 
de angst voor terrorisme dat plotseling welk leven 
waar dan ook zonder reden treft. Als een menselijk 
concept en een menselijke zorg wordt de menselij
ke veiligheid weerspiegeld in de verschrompelde 
gezichten van onschuldige kinderen, in het gekwel
de bestaan van de daklozen, in de constante angst 
van de werklozen, in de stille vertwijfeling van 
degenen zonder hoop. 

ZES WEZENLIJKE STAPPEN 

Uit het opkomende concept van menselijke veilig
heid vloeien veel hoopvolle inzichten en beleids
voorschriften voort. Menselijke veiligheid kan ook 
dienen als basis voor een nieuwe menselijke 
wereldorde. Dit vereist ten minste zes bepaalde 
stappen. 

Duurzame rechtvaardisheid 
sT A P 1 . Streef een nieuw concept van duurzame 

ontwikkeling na. 
Er moet gezocht worden naar ontwikkelingsmodel
len die menselijk leven niet marginaliseren, maar 
bevorderen; beschouw een groei van het Bruto 
Nationaal Produkt (a NP) als een middel, niet als 
doel; verdeel inkomen rechtvaardig; vul natuurlijke 

r. Dit artikel is een bewerking van de 
inleidende toespraak 'Duurzame 
Ontwikkeling voor Mondiale Menselijke 
Veiligheid' die Mahub ul Haq hield op de 
conferentie 'In Actie voor Milieu en 

hulpbronnen aan voor toekomstige generaties, ver
nietig deze niet; en stimuleer de deelname van 
mensen aan gebeurtenissen en processen die hun 

leven bepalen. 
Het gaat hier niet om groei als zodanig, maar om 

zijn karakter en verdeling. Diegenen die een funda
menteel conflict tussen economische groei en duur
zame menselijke ontwikkeling vooronderstellen, 
bewijzen de arme landen geen goede dienst. Om 
armoede aan te pakken is groei geen keuze - het is 
een noodzaak. Maar wat voor soort groei? Wie 
neemt er aan deel? En wie heeft er profijt van? Dit is 
waar het werkelijk om gaat. Om aan de meerder
heid ten goede te komen, moeten de groeimoge
lijkheden rechtvaardig worden verdeeld. En zij 
moeten duurzaam zijn van een generatie op de 
ander . 

De kern van dit concept is rechtvaardigheid -
binnen en tussen generaties. Maar het is rechtvaar
digheid in kansen, niet noodzakelijkerwijs in resul
taten. Wat mensen doen met hun kansen is hun 
eigen verantwoordelijkheid - maar een gelijke kans 
om hun menselijke capaciteiten te ontwikkelen mag 
hen niet ontzegd worden. Een dergelijke rechtvaar
dige verdeling vereist echter veel structurele veran
deringen: een betere verdeling van produktiemid
delen (inclusief land en krediet), vrije toegang tot 
de markt, een gunstige beleidsomgeving om banen 
te scheppen, en sociale vangnetten voor diegenen 
aan wie de markt is voorbijgegaan. 

De opkomende zorg voor duurzaamheid brengt 
deze dialoog een stap verder. Ontwikkelingskansen 
moeten niet alleen aan de huidige generaties, maar 
ook aan toekomstige generaties verschaft worden. 
Dit betekent niet dat elke vorm van natuurlijk kapi
taal, elke hulpbron of elke diersoort beschermd 
moet worden. Als efficiëntere vervangers beschik
baar zijn, moeten deze gebruikt worden. Wat wel 
beschermd moet worden is menselijk leven - want 
de mens is de meest bedreigde soort op aarde. 
Economische groei of bescherming van het milieu 
zijn slechts middelen. Het echte doel is menselijk 
welzijn. 

De ethische en filosofische fundering van het 
nieuwe ontwikkelingsmodel is de erkenning van 
het universele recht op leven . Geen enkel pasgebo-

Werk. Over duurzame ontwikkeHng, 
werkgelegenheid en armoedebestrijding 
in Zuid en Noord ' van de Evert Vermeer 
Stichting, op zaterdag r6 maart 1996 in 
Amersfoort. 
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ren kind mag ontwikkelingskansen ontzegd worden 
louter omdat het kind toevallig in de 'verkeerde 
klasse' of in het 'verkeerde land' geboren is, of van 
een 'verkeerd geslacht' is. Voor mensen moet het 
doel van ontwikkeling liggen in het vergroten van 
hun keuzes, het gelijkstellen van hun kansen en in 
de mogelijkheid op gelijke voet deel te nemen aan 
de markt. Dat is de werkelijke essentie van duurza
me menselijke ontwikkelingsstrategiën. 

Baan-aerichte aroei 
sT A P 2. Ontwerp nieuwe ontwikkellngsstrategiën 

voor baan-gerichte in plaats van baanloze groei. 
Een van de meest cruciale schakels tussen economi
sche groei en menselijke ontwikkeling is de uitbrei
ding van werkgelegenheidskansen. Dit waarborgt 
dat men niet alleen deelneemt aan het groeiproces, 
maar er ook van profiteert. 

Economische groei breidt normaal gesproken 
de kansen op werk uit. Maar dit proces verloopt 
niet vanzelf. We waren recentelijk getuige van 
enkele periodes van 'baanloze groei'. En zelfs wan
neer banen werden gecreëerd, gingen deze vaak 
voorbij aan hele groepen in de samenleving- inclu
sief jongeren, ongeschoolden, onervarenen en 
bepaalde etnische groeperingen . 

Latijns-Amerika levert een duidelijk voorbeeld 
van wat er fout kan gaan. Gedurende de periode 
196o-r98o was de jaarlijkse economische groei in 
Brazilië 7,4%, in Mexico 6,8% en in Costa Rica 
6, r %. Deze krachtige groei werd echter vergezeld 
noch door een uitbreiding van de werkgelegen
heidskansen, noch door een netto loonstijging. 
Sterker nog, in de jaren tachtig daalde het mini
mumloon met 2 5 procent. De groei beperkte zich 
veelal tot lage-produktiviteits activiteiten in de 
landbouw en in de dienstensector. De groei die wel 
plaatsvond in de industriële sector zat in de import
vervangende industrieën, die dikwijls kapitaal
intensief waren en relatief weinig nieuwe banen 
boden. In het algemeen nam de gemiddelde jaarlijk
se produktie per arbeider met slechts o,5% toe. 

De Latijns-Amerikaanse ervaring taat in scherp 
contrast tot die in Oost-Azië. Hier was een snelle 
groei in dezelfde periode gebaseerd op arbeidsin
tensieve industrialisatie die bijna tot volledige 
werkgelegenheid leidde. De gemiddelde produktie 
per arbeider in de nieuwe geïndustrialiseerde eco
nomieën nam hierdoor jaarlijks met bijna 4% toe . 
Dit had een scherpe stijging van de nettolonen tot 

gevolg- in Taiwan (Chinese provincie) namen ze 
toe met 7,5% per jaar. Deze hogere lonen ver
spreidden zich van de industrie naar de rest van de 
economie, breidde de binnenlandse vraag uit en sti
muleerde de verdere groei. 

De geïndustrialiseerde landen hebben ook een uit
eenlopende en soms deprimerende werkgelegen
heidservaring gehad. In het algemeen kregen zij een 
gestage daling van de jaarlijkse vermogensgroei te 
verduren: gedurende de periode I 965-73 was de 
groei 3 ,7%, hij zakte naar 2.3% in de jaren I 973-80 
en van I 98o tot I 993 daalde hij naar 2, I%. 
Verschillende landen reageerden op verschillende 
manieren op deze vertragingen. 

De eerste reactie was om werkgelegenheid te 
behouden door nieuwe lage-lonen/lage-produktie 
banen te scheppen. Dit hield veel mensen aan het 
werk en hield de werkloosheid op ongeveer 6%, 
maar creëerde ook grote aantallen 'werkende 
armen'. 

De tweede reactie was om het tekort aan werk 
in de particuliere sector te compenseren met het 
scheppen van nieuwe banen in de publieke sector. 
Dit verminderde ook de werkloosheid, maar vaak 
ten koste van de gemeenschapsgelden en met een 
toenemende inflatie als gevolg. In Zweden, bij
voorbeeld, bleek deze strategie uiteindelijk on
houdbaar, en als gevolg van pogingen om de begro
ting in I 990- I 99 3 kloppend te maken, steeg de 
werkloosheid van I ,6% naar 8, 2%. 

De derde reactie was om zich te richten op die
genen die hun baan gelukkigkonden behouden, en 
om hun inkomens en arbeidsvoorwaarden te be
schermen. De anderen blijven achter als een pool 
van werklozen - onderhouden door een kostbaar 
systeem van werkloosheidsuitkeringen en bijstand. 
De totale werkloosheid kan in deze landen opmer
kelijk hoog zijn. Het is echter nog zorgwekkender 
dat deze werkloosheid zich vooral voordoet bij 
specifieke groepen, in het bijzonder de jeugd: de 
jeugdwerkloosheid bedraagt 2o% in Frankrijk en 
25% in Ierland en Italië. 

Beleidsconclusies 
Uit de ervaringen van economieën met een hoge 
werkgelegenheid is het mogelijk een paar beleids
conclusies te trekken: 

I. Het belang van de politieke wil tot volledige 
werkgelegenheid. De landen die de beste resul-
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taten op het gebied van de werkgelegenheid 
hebben behaald, stelden zich dit in het algemeen 
ook nadrukkelijk vooraf ten doel. ln plaats van 
te veronderstellen dat werkgelegenheid auto
matisch tot stand zou komen hebben zij dit 
openlijk vastgesteld als een wezenlijk beleids
doel. 
2. Investering in mensen. Economieën met hoge 
werkgelegenheid hebben in het algemeen ook 
fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van mense
lijke capaciteiten - in het bijzonder in onderwijs 
en gezondheid. Zij hebben ook voortdurend 
technische vaardigheden opgewaardeerd om 
werknemers de mogelijkheid te bieden zich aan 
de snel veranderende internationale omstandig
heden aan te passen. 
3. Toegang tot kredieten. Veel landen hebben 
de kans op werk - in het bijzonder het starten 
van een eigen onderneming - verhoogd door de 
toegang tot kredieten uit te breiden. Er zijn vele 
bemoedigende voorbeelden onder kleine boe
ren, kleine ondernemingen, en arme en gemar
ginaliseerde gemeenschappen. 
4· Onderzoek en ontwikkeling. Een ander ele
ment van succesvolle werkgelegenheidsstrate
gieën zijn verregaande investeringen in onder
zoek en ontwikkelingen op het gebied van 
arbeids-intensieve technologie. Men onder
zoekt bovendien de mogelijkheden om geïm
porteerde kapitaal-intensieve technologieën aan 
te passen aan plaatselijke behoeften. Dit gebeurt 
vooral in Japan en Oost-Azië. 

De 'Koude Oorlog' in het Zuiden 

STAP 3· Ga van veiligheid door middel van wapens 
naar menselijke veiligheid en gebruik het vrij
komende vredes-dividend om de uitbreidende 
sociale agenda van de mensheid te financieren. 

De Koude Oorlog is nog niet voorbij. De klus is 
slechts half geklaard. We hebben de Koude Oorlog 
in Oost-West relaties geleidelijk doen verdwijnen. 
Maar we zijn vergeten om deze in de Derde Wereld 
op te heffen. Niet één Derde-Wereldleider nam 
deel aan de ontwapeningsgesprekken in Genève; 
het was uitsluitend een zaak tussen Oost en West. 

Wordt het geen tijd om de leiders van de Derde 
Wereld te vragen: Waarom staan zij er op om twee 
of drie keer zo veel aan wapens uit te geven als aan 
scholing en gezondheid van hun volk?; Waarom 
hebben zij twintig keer zoveel soldaten als artsen?; 

waar vinden zij de betaalmiddelen voor jeeps met 
airconditioning voor hun generaals, terwijl hun kin
deren in de schaarse klaslokalen die er zijn, 
flauwvallen van de hitte? 

En wordt het geen tijd om de leiders van de rijke 
landen te vragen om te stoppen met de voortduren
de becijfering van dood en verderf in de Derde 
Wereld - waar 2 2 miljoen mensen zijn gestorven in 
meer dan 120 conflicten tijdens de zogenaamde 
'vreedzame overgang' sinds de Tweede Wereld
oorlog? Zouden zij niet een concreet tijdschema -
voor, laten we zeggen, de komende drie jaar -
moeten vaststellen om: alle buitenlandse militaire 
bases in ontwikkelingslanden te sluiten; alle be
staande militaire hulp om te zetten in economische 
hulpverlening; de wapenleveranties van meer dan 
3 5 miljard dollar per jaar, die grote winsten maken 
ten koste van ongelukkige landen, stop te zetten; 
subsidies aan wapen-exporteurs stop te zetten en 
hun werknemers om te scholen voor banen in bur
gerlijke industrieën? 

De volgende uitdaging is om de enorme uitgave aan 
wapens van 130 miljard dollar per jaar in de arme 
landen te verminderen en om in plaats daarvan dit 
geld te investeren in het welzijn van de mensen. De 
grote machten die de Koude Oorlog hebben ontke
tend hebben een morele verplichting om mondiale 
spanningen te bezweren, om nieuwe bondgenoot
schappen voor de vrede te sluiten en om ontwikke
lingslanden te helpen met een probleemloze over
gang van veiligheid door middel van wapens naar 
menselijke veiligheid. 

Ook moeten wij geen afstand doen van het vre
des-dividend. Mondiale militaire uitgaven zijn voor 
het eerst in het moderne tijdperk aan het dalen. 
Tussen 1987 en 1995 daalden zij genoeg om een 
cumulatief vredes-dividend op te leveren van bijna 
1ooo miljard dollar. Waar is dit vredes-dividend 
gebleven? Waarom is het niet beschikbaar voor de 
verwaarloosde sociale agenda die overgebleven is 
uit de tijd dat gemeenschappen wapens verzamel
den en het volk bad voor het einde van de wapen
wedloop. Dit is de vraag die wij allemaal moeten 
stellen. 

In de rijke landen ligt de voornaamste zorg bij 
het rechttrekken van de begroting. Maar moet men 
een genie zijn om er achter te komen hoe financiële 
budgetten te balanceren zonder menselijke levens 
uit balans te halen? Waarom zouden rijke landen 
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het voor onmogelijk houden om hulp te bieden aan 
hun oningeënte kinderen, aan hun daklozen of aan 
hun vervallen steden in een tijdperk van snel dalen
de militaire uitgaven? 

In de. arme landen is de daling in de militaire uit
gaven helaas nog traag en aarzelend. Militaire uitga
ven gaan zelfs nog steeds omhoog in twee van de 
armste regio's ter wereld- Afrika ten zuiden van 
de Sahara en Zuid-Azië. De armoede van hun 
omderdanen is duidelijk geen barrière voor de 
weelde van hun legers. Zelfs het bevriezen van de 
huidige militaire uitgaven door de Derde Wereld 
zou voldoende geld opleveren voor zijn essentiële 
menselijke agenda. 

Kijk naar Afrika ten zuiden van de Sahara. De 
verhouding van militaire uitgaven fen opzichte van 
het BNP nam toe van o,7% in 1960 tot 3,5% in 
I 990 - een vijfvoudige toename in een periode 
waarin sommige Afrikaanse landen sociale uitgaven 
verminderden onder het mom van structurele aan
passingen. 

En kijk naar Zuid-Azië: een uitgave van 2o mil
jard dollar per jaar aan defensie door India en 
Pakistan, terwijl het grootste aantal van 's werelds 
armste mensen daar woont. Gedurende 1988-92 

importeerden India en Pakistan twee keer zoveel 
wapens als Saoedi-Arabië, dat 25 keer zo rijk is. 

Het is tijd voor een laatste duwtje om te garan
deren dat veiligheid door middel van wapens ver
vangen wordt door menselijke veiligheid - vooral 
in de arme landen, waar elke nieuwe straaljager 
evenveel kost als een miljoen schoolgaande kinde
ren. 

Een nieuwe structuur van ontwikkelinassamenwerkina 

sT A P 4· Vorm een nieuw partnerschap tussen 
Noord en Zuid. 

Dit partnerschap zou gebaseerd moeten zijn op 
rechtvaardigheid, niet op liefdadigheid; op een 
rechtvaardige verdeling van mondiale marktkan
sen, niet op hulpverlening; op tweerichtingsver
bonden, niet op eenrichtingsoverdrachten; op 
gemeenschappelijke samenwerking, 'liet op unila
terale voorwaardelijkheid of confrontatie. 

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de Noord
Zuid relaties vaak gedomineerd door buitenlandse 
hulpverlening, ook al was deze vaak marginaal en 
verkeerd gericht. Overweeg een ontnuchterende 
vergelijking: rijke landen sluizen gemiddeld I 5o/o 
procent van hun BNP naar hun eigen honderd mil-

joen armen - diegenen onder een armoedegrens 
van ongeveer 5ooo dollar per jaar. Maar zij reserve
ren slechts o,3% van hun BNP voor arme landen, 
waar 1,3 miljard mensen wonen met een inkomen 
van minder dan 300 dollar per jaar. Wat een veel
zeggend contrast tussen nationale en internationale 
vangnetten! En toch bestaat er in de rijke landen 
nog een algemeen idee dat hun financiële hulp beter 
thuis besteed kan worden. De rijke landen realise
ren zich misschien niet dat indien hun financiële 
hulp vandaag stopgezet zou worden, hun binnen
landse sociale vangnetten slechts toe zouden nemen 
van I 5% van het B N P naar 1 5, 3% - misschien niet 
de aantrekkelijkste transactie in de geschiedenis. 
Laat mij overigens een groot eerbetoon brengen 
aan Nederland en aan Jan Pronk, die vaak tegen de 
heersende mondiale opinies ingingen en hun steun 
aan arme landen handhaafden. 

Mondiaal gaat het echter niet slechts om de mar
ginale rol van hulpverlening. Haar verspreiding laat 
ook veel te wensen over. Hulpverlening draagt 
tegenwoordig alle littekens van het tijdperk van de 
Koude Oorlog. Het werd vaak eerder gegeven aan 
strategische bondgenoten dan aan arme landen. 
Overweeg het verband tussen hulpverlening en het 
vaak-herhaalde doel om de wereld-armoede uit te 
bannen. Slechts een derde van de Official Develop

ment Assistance ( o D A) is bestemd voor de tien landen 
die tweederde van 's werelds allerarmsten bevat
ten. Twee keer zoveel o DA per hoofd van de bevol
king gaat naar de rijkste 4oo/o van de ontwikkelings
landen dan naar de armste 40%. Egypte ontvangt 
28o dollar per jaar per arm persoon, India ontvangt 
slechts 7 dollar. En minder dan 7% van de bilatera
le o DA is gericht op menselijke prioriteitsbelangen 
- eerstelijns gezondheidszorg, basis-scholing, veilig 
drinkwater, voedingsprogramma's en gezinsplan
ningsdiensten. 
Overweeg nog een andere dimensie van hulpverle
ning: deze was voornamelijk gericht op strategische 
bondgenoten in de koude oorlog, op autoritaire 
regimes, op grote militaire verbruikers. Zelfs 
tegenwoordig gaat twee keer zoveel o o A per hoofd 
van de bevolking naar grote militaire verbruikers 
dan naar kleine militaire verbruikers, waarbij stra
tegische bondgenoten de voorkeur krijgen boven 
arme landen. El Salvador ontvangt bijvoorbeeld 
zestien keer zoveel o o A per arm persoon van de 
Verenigde Staten als Bangladesh, hoewel Bangla
desh vijfkeer zo arm is. 
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Een laatste ironische opmerking: hulpverlening 
brengt slechts zeer weinig middelen naar de ont
wikkelingslanden. Tegelijkertijd halen de ontzeg
ging van mondiale marktmogelijkheden door han
delsprotectie, immigratiebarrières en een toene
mende schuldenlast vele malen meer weg. Volgens 
het Human Development Report 1992 zijn zulke mon
diale verliezen ongeveer tien keer zo groot als de 
hulp die árme landen ontvangen. 

Cruciaal voor arme landen is rechtvaardige toegang 
tot mondiale marktkansen, geen liefdadigheid. 
Waar we vandaag voor moeten strijden is de op
heffing van handelsbelemmeringen, vooral voor 
textiel en landbouw, hetgeen tenminste 1oo mil
jard dollar aan aanvullende export voor de ontwik
kelingslanden op zou brengen . Waar we tegen
woordig op moeten aandringen is een compensatie
pakket van de rijke landen voor het opleggen van 
immigratie-controles, aangezien vrije arbeidsstro
men een essentieel onderdeel zijn van een open 
internationaal economisch systeem, dat mondiale 
mogelijkheden gelijk zou maken. Waar we vandaag 
over moeten onderhandelen, is een markt van mon
diale natuurlijke bronnen, die de rijke naties zou 
verplichten om het door hen verschuldigde aandeel 
te betalen voor hun roofbouw op het gezamenlijke 
erfgoed. Ze zouden zo veel als 5% van hun BNP 

kunnen betalen, volgens sommige recente studies 
naar verhandelbare natuurlijke vergunningen. Dit is 
geen hulpverlening. Dit is geen liefdadigheid. Dit is 
slechts de logica van het marktplein terugbrengen 
naar de rijke landen. 

Economische schade 
We zijn te lang voorbijgegaan aan de werkelijke 
essentie van een nieuw systeem van ontwikkelings
samenwerking tussen rijke en arme landen. Terwijl 
de Derde Wereld aandelen in markten had moeten 
nastreven, verlangde ze vrijstellingen van de markt
voorschriften. Terwijl wij een uitgebreid ontwerp 
voor relaties tussen Noord en Zuid hadden moeten 
construeren - inclusief alle stromen van handel, 
arbeid, investeringen en technologie - hielden we 
hopeloos vast aan de o,7% hulpverlenings-doelstel
ling. Terwijl wij eerlijke regels voor internationale 
competitie hadden moeten nastreven, bleven wij 
onze steeds kleiner wordende bedragen voor ont
wikkelingshulp tellen. 

Het is tijd om over te gaan van een relatie op basis 
van charitatieve hulp op een meer respectabele 
vorm van ontwikkelingssamenwerking. Het is tijd 
een nieuw model te ontwerpen voor ontwikke
lingssamenwerking tussen Noord en Zuid, een 
model dat de arme landen in staat stelt om op een 
rechtvaardigere manier toegang tot mondiale 
marktkansen te krijgen. De tijd is ook rijp voor een 
nieuwe methode om compensatie voor economi
sche schade, toegebracht door een ander land, te 
vergemakkelijken. Compensatie kan worden be
schouwd als een boete, te betalen door landen die 
afwijken van internationaal afgesproken gedrags
codes. Enkele voorbeelden van handelwijzen die 
leiden tot economische schade: het stimuleren van 
de intellectuele migratie uit arme landen; het 
beperken van de migratie van ongeschoolde arbeid 
en de beperking van de export van arme landen. 
Deze compensaties zouden in zekere zin vrijwillig 
zijn, omdat ze te vermijden zijn door af te zien van 
afkeurenswaardig gedrag. 

Hulpverlening zal slechts een marginale rol spe
len in dit nieuwe ontwerp van ontwikkelingssamen
werking - als een mondiaal sociaal vangnet voor de 
allerarmste landen en, 'hopelijk, als een voorspelba
re en bindende betrokkenheid van de rijke landen. 
Hulpverlening is nodig om enkele van de donkerste 
kanten van armoede aan te pakken, maar het moet 
veel beter gericht worden dan in het verleden. 

We hebben daarom een model van ontwikke
lingssamenwerking nodig dat veel meer omvat dan 
alleen hulpverlening - een ontwerp dat nieuwe 
kracht put uit binnenlandse hervormingen in het 
Zuiden, dat erkent dat echte menselijke veiligheid 
in het Noorden uiteindelijk afhangt van een investe
ring in het terugbrengen van mondiale armoede, 
dat rechtvaardige toegang tot mondiale marktkan
sen voor alle mensen ter wereld garandeert. 

Een nieuwe Bretton Woods? 
sT A P 5. Geef het mondiale bestuur een nieuwe 

structuur. 
Mondiale markten of automatische mechanismen 
kunnen bij de zoektocht naar een menselijke 
wereldorde geen rechtvaardigheid voor alle landen 
of alle mensen bereiken. Mondiale organisaties zijn 
nodig om regels vast te stellen, om 'mondiale plus
sen' en 'mondiale minnen' te controleren, om gro
ter wordende verschillen te herstellen. Paradoxaal 
genoeg worden deze mondiale organisaties zwak-
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ker juist terwijl de mondiale onderlinge afhanke
lijkheid toeneemt. Alle mondiale organisaties heb
ben zowel versterking als hervorming hard nodig. 

Neem bijvoorbeeld de Bretton Woods-instellinaen. 

Wat ons tegenwoordig zorgen zou moeten baren, is 
niet hun schijnbare arrogantie, maar hun toene
mende irrelevantie. Zij zijn niet langer organisaties 
van mondiaal bestuur. Zij controleren alleen in de 
ontwikkelingslanden het economische manage
ment. 

- De voorschriften van het 1 M F zijn alleen van 
kracht in ontwikkelingslanden, die slechts voor 
1 o% van de mondiale liquiditeit verantwoorde
lijk zijn. De G- 7, niet het 1 MF, beïnvloedt tegen
woordig het mondiale monetaire systeem. De 
rijke landen houden gezamenlijk hun adem in 
voor de verklaringen van Alan Greenspan, niet 
voor die van Michel Camdessus. 
- De Wereldbank heeft een beperkte rol in de 
hercirculati.e van mondiale overschotten. Het 
int elk jaar meer aan aflossingen dan het leent 
aan de ontwikkelingslanden . Particuliere kapi
taalmarkten hercirculeren middelen - maar 
driekwart van deze middelen gaan naar onge
veer tien ontwikkelingslanden in Oost-Azië en 
Latijns Amerika die het relatief beter hebben . 
De andere landen wachten op interventies van 
de Wereldbank, die nooit verwezenlijkt wor
den op de schaal die men oorspronkelijk voor 
ogen had . 
- De rechtsbevoegdheid van het GATT was tot 
voor kort uitgesloten van de belangrijkste 
onderdelen van de internationale handel: tex
tiel, tropische en agrarische produkten, dien
sten, arbeids-en investeringsstromen . Laten we 
hopen dat de Wereld Handelsorganisatie een 
grotere invloed heeft. 
- De Verenigde Naties is nooit de pijler van 
menselijke ontwikkeling geworden zoals oor
spronkelijk de bedoeling was. De meeste dono
ren gaven de voorkeur aan het 'één dollar, één 
stem' bestuur van de Bretton Woods-instellin
gen boven het 'één land, één stem' bestuur van 
de Verenigde Naties. VN-ontwikkelingspro
gramma's kregen hierom nooit de steun die zij 
verdienden. Beperkte financiën leidden tot ver
minderde doelmatigheid en verminderde doel
matigheid werd de rechtvaardiging voor nog 
beperktere financiën. 

Wat zijn tegenwoordig onze werkelijke mogelijk
heden? Het bekritiseren van internationale organi
saties is verleidelijk. Maar het streeft zijn doel voor
bij in deze tijd waarin het mondiale bestuur zo zwak 
is. In plaats daarvan moeten we bondgenootschap
pen voor verandering vormen binnen deze organi
saties en onder hun bestuur. Het doel zou hervor
ming moeten zijn, geen afbraak. We moeten deze 
organisaties er van overtuigen om zich meer te rich
ten op duurzame menselijke ontwikkelingsstrate
giën, om aanpassingsprogramma's op te stellen die 
veel meer verplichtingen opleggen aan de rijken 
dan aan de armen en die budgetten kloppend maken 
zonder menselijke levens te ontwrichten, en om 
bestuursstructuren te ontwikkelen die de arme lan
den een veel grotere stem geven. 

Allerlei scenario's kunnen worden opgesteld 
voor de mondiale economische en financiële orga
nisaties van de 2 1 ste eeuw - maar één ding is zeker. 
Terwijl afstanden kleiner worden en wij een mon
diaal dorp worden, zullen we getuige zijn van een 
evolutie op mondiaal niveau die overeenkomsten 
vertoont met de evolutie die we in de afgelopen 
eeuw al op nationaal niveau gezien hebben. 
Derhalve moeten we serieus gaan nadenken over 
mogelijke structuren voor een Wereld Centrale 
Bank, een mondiaal belastingssysteem, een wereld
handelsorganisatie, een internationaal investerings
fonds en zelfs een wereld-schatkist. Wij zullen deze 
mondiale ontwikkelingen niet allemaal meer mee
maken, maar onze kleinkinderen wel. Dus laten we 
tenminste beginnen met de ruwe constructie. 

Hoe deze nieuwe constructie er ook uit moge 
zien, het wordt essentieel om een Economische 
Veiligheidsraad binnen de Verenigde Naties op te 
richten als het hoogste besluitvormende orgaan om 
bedreigingen van de mondiale menselijke veiligheid 
te behandelen en om overeenstemming te bereiken 
over de te nemen maatregelen tegen deze bedrei
gingen. Een dergelijke raad moet alle kwesties 
behandelen die de mensheid voor problemen stelt 
van garantie op voedsel tot een schoon milieu, van 
mondiale armoede tot baanloze groei, van interna
tionale migratie tot de handel in drugs. Er moet een 
beperkt en hanteerbaar lidmaatschap zijn, maar het 
moet alle kiesdistricten van de wereld vertegen
woordigen en afzonderlijke landen mogen geen 
vetorecht hebben. Het zou de beleidsrichtingen van 
alle internationale en regionale organisaties moeten 
controleren. Er zouden deskundige professionals 



zitting in moeten nemen, die heldere beleidskeuzes 
formuleren over de democratische en sociale di
lemma's die de mensheid bezighouden. Het is 
onmogelijk te denken over democratisch mondiaal 
bestuur in de 2 1 ste eeuw zonder een dergelijke 
Economische Veiligheidsraad in welke vorm dan 
ook. 

Het reactionaire Noorden 

STAP 6. Werk aan een mondiale civiele maat
schappij. 
Toekomstige veranderingen zullen niet uitslui

tend van regeringen afhangen. In plaats daarvan zul
len ze voornamelijk voortkomen uit de acties van 
mensen aan de basis - mensen die hun leiders in 
toenemende mate verantwoordelijk stellen voor al 
hun daden. 

De krachten van democratische verandering 
hebben de wereld in het afgelopen decennium ver
overd. In het ene na het andere land komen mensen 
in opstand tegen hun autoritaire regimes en onder
werpen hen aan de wil van het volk. De nationale 
staat is tegenwoordig onder grote druk komen te 
staan. Het tijdperk van het volk is mogelijk eindelijk 
aangebroken. 

Deze nieuwe impuls voor verandering draagt 
zowel gevaren als kansen met zich mee. Er bestaat 
gevaar voor anarchie en sociale desintegratie als 
mensen hun legitieme economische en politieke 
rechten ontzegd wordt. Maar er is ook een buiten
gewone kans om een nieuwe mondiale beschaving 
op dit keerpunt van de geschiedenis op te bouwen. 

In arme landen is een realistisch proces van ver
andering reeds begonnen. Deze naties stellen hun 
economie open, voeren pijnlijke structurele aan
passingen door en maken een snelle periode van 
democratische veranderingen door. Op zoek naar 
rechtvaardigheid, geen liefdadigheid, stellen ze niet 
langer het Noorden verantwoordelijk voor al hun 
problemen. Ze beginnen te erkennen dat het echte 
gevecht tegen de armoede in het Zuiden gevoerd en 
gewonnen zal worden. 

In een tijd van dergelijke fundamentele verande
ringen in menselijke aangelegenheden wordt het 
Noorden ongelukkigerwijs enigszins passief, voor
zichtig, conservatief en bijna reactionair - bang dat 
het enkele van zijn privileges zou kunnen verliezen. 
Terwijl de arme landen hun economie openstellen, 
worden de rijke landen steeds protectionistischer. 
Terwijl de arme landen structurele aanpassing op 

zeer lage inkomensniveau's ondergaan, verzetten 
de rijke landen zich tegen elke aanpassing van hun 
levensstijl. Terwijl de rijke landen de arme landen 
aanzetten tot democratische hervormingen, verzet
ten ze zich tegen democratie in internationale orga
nisaties en mondiaal bestuur. Terwijl de rijke lan
den terecht corruptie in arme landen veroordelen, 
laten ze na om hun eigen multinationals terecht te 
wijzen, die steekpenning aanbieden, of hun banken 
die maar al te graag en tegen een leuk winstpercen
tage besmet geld accepteren. Terwijl de rijke lan
den begonnen zijn om ontwikkelingslanden aan te 
moedigen minder militaire uitgaven te doen, heb
ben ze ondertussen de financiële steun aan hun 
eigen wapen-exporteurs verhoogd. 

Een nieuw verbond tussen Noord en Zuid zal 
een nieuwe ethiek van wederzijdse verantwoorde
lijkheid en wederzijds respect eisen. Het Noorden 
realiseert zich nog niet dat, door zijn herhaaldelijke 
aanmoedigingen, het misschien krachten van veran
dering heeft ontketend die niet alleen andere lan
den zullen transformeren, maar ook zijn eigen 
levensstijl. Democratie is zelden zo vriendelijk om 
bij nationale grenzen halt te houden . Haar enorme 
succes zal het mondiale bestuur in de 2 1 ste eeuw 
veranderen. De werkelijke keuze is om de ontwik
keling van een dergelijke burgerlijke maatschappij 
te accepteren en haar komst te bespoedigen - of 
haar te bestrijden in naam van ouderwetse machts
evenwichten en de wereld volkomen in verwarring 
te brengen. 

De zes stappen kunnen een nieuw bouwwerk 
vormen van mondiale menselijke veiligheid en lei
den tot een nieuwe menselijke wereldorde. De 
hoekstenen voor een dergelijke nieuwe orde zijn 
baan-gerichte groei, duurzame menselijke ontwik
keling, gelijke kansen en een nieuwe structuur van 
mondiaal bestuur. Ik vertrouw er op dat Nederland 
zich in de voorhoede van een dergelijk verande
ringsproces zal bevinden. En ik ben er zeker van dat 
Jan Pronk deze beweging zal blijven leiden met 
moedige en vernieuwende ideeën. Zoals mijn intel 
lectuele mentor Barbara Ward ons regelmatig 
voorhield: 'Ideeën zijn de belangrijkste actoren in 
de geschiedenis. Revoluties beginnen meestal met 
nieuwe ideeën'. 

Laten we samen de ideeën voortbrengen die de 
wereld kunnen veranderen. Want het menselijk lot 
is een keuze, geen kans. 
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