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uitwijzen. Het kritisch volgen 
van de volgende generatie struc
turele aanpassingsleningen en 
landenrapporten is hiervoor 
noodzakelijk. Breman is van harte 

Een paars W ereld
bank-rapport 

In het oktobemummer van s&J> 
bekritiseert Jan Breman het 
World Development Report 
1995 van de Wereldbank. In 
tegenstelling tot wat Breman in 
heftige termen beweert, is dit 
rapport, dat over de rol van 
arbeid in de globaliserende 
wereldeconomie handelt, geen 
hard-liberaal manifest, maar een 
genuanceerd, gebalanceerd en (in 
de woorden van kamerlid Rick 
van der Ploeg), 'sociaal-liberaal' 
of- enigszins provocerend uitge
drukt - 'paars' document. Dit 
laatste juist vanwege de grote 
nadruk op basisonderwijs, vooral 
voor meisjes, en gezondheids
zorg. 

Ondanks enkele gebreken van 
het rapport blijkt uit niets dat de 
Bank is afgestapt van haar twee
sporenbeleid ter bestrijding van 
de armoede: econornische groei 
als noodzakelijke (maar niet vol
doende) voorwaarde, aangevuld 
door overheidsbeleid ter verster
king van de fysieke en sociale 
infrastructuur, vangnetmaatre
gelen zoals openbare werken en 
beperkte, voorzichtige en tijdelij 
ke regulering ter versterking of 
correctie van de markt. 

uitgenodigd de acties van de 
W erel<;l.bank te blijven volgen en 
hierover van gedachte te wisse
len. 

Wat kinderarbeid betreft, ver
wijt Breman de Bank het aandra
gen van slechts indirecte oploss
ingen, 'volgens welke kinderar
beid zal afnemen bij verminde
ring van armoede en verbetering 
van onderwijs' . Het rapport stelt 
echterdat: 

It is not necessary to wait for a 
reduction in the poverty rate to 
tackle the most life-threateninB 
and demeaninB aspects if child 
labour (p. 6). 

Dat prioriteit voor basisonder
wijs zou betekenen 'afschrijving 
van arme volwassenen' is absurd, 
evenals de constatering dat de 
W ereldbank zou pleiten voor 
'informalisering' . 

Dit laatste slaat op de terechte 
kritiek in het rapport op de con
servatieve, ongelijkheid- en elite
versterkende politiek van de 
meeste gevestigde, vaak gepoliti
seerde vakbonden . Ook hier vol
gen overigens verschillende nu
anceringen, in de vorm van waar
derende opmerkingen over de 
sociale, politieke en economische 
rol van veel bonden. Breman lijkt 
blind voor de duidelijke aanwij
zingen dat verbetering van de 
positie van georganiseerde arbeid 
de positie van informele arbeid 
verslechtert, vaak zelfs in absolu
te zin. Uiteraard is een zekere 
mate van bescherming van de 

HERMAN CESAR 

Als econoom verbonden aan de 
Wereldbank. Dit artikel is op per
soonlijke titelseschreven en seift. niet 
noodzakelijk de meninB van de 
instellinB weer. 

georganiseerde sector noodzake
lijk, al is het maar uit oogpunt van 
produktiviteit. Nergens sugge
reert de Bank afschaffing van aile 
bescherming en regulering. Vol
gens Breman wijst de Bank veilig
heidsvoorzieningen op de werk
plek af en hij citeert in dit verband 
een zin waarin gesteld wordt dat 
de meest behoeftige werknemers 
niet bereikt worden door derge
lijke regulering, maar wei van 
'flankerende' maatregelen als 
drinkwatervoorziening, sanitatie 
en bestrijding van infectieziek
ten. Het storende is vooral dat 
Breman de zin die hierna komt 
niet aanhaalt: 

This does not mean that 
sovernments should not try to set 
standards for formal sector 
workers. But standards that aim 
at protectinB the vulnerable or 
those who face discrimination 

for example, bans on child labour 
or equal-pay lesislation - need to 
be complemented by other actions 
such as subsidies for education or 
sreater access for women to 
modern sector jobs. Health and 
sifety standards can also improve 
workers ' welfare, but compliance 
increases when it is monitored by 
labour unions or other civic 
orsanizations (p. 79) 

Toch houdt Breman vol dat de 
Bank een pleidooi houdt voor het 
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afschaffen van aile regels die 
bescherming bieden aan arbeid in 
de formele sector. 

De opmerking van Breman dat 
de Bank 'lijkt te veronderstellen 
dat k~pitaal bereid is op politiek 
correcte wijze te handelen, dat 
wil zeggen zich met maatschap
pelijk fatsoen te gedragen ( ... )'is 
ook duidelijk zonder grond. 

Hoewel de Bank opmerkt dat 
marktgerichte groei de gelijkheid 
kan vergroten, is dit toch niet vol
doende: 

Market-based development alone 

is a weak instrument for reducinB 

inequalities between the sexes, 

between ethnic aroups, or between 

otherwise similar people. 

lmprovinB the distribution if 

initial endowments, especially by 

promotinB access to educationjor 

the poor, is crucialjor realizinB 

improvements in the distribution 

ifincomes. (p.46) 

Volgens Breman veroordeelt de 
W ereldbank de massa van de 
armen tot verblijf in de informele 
sector. Hoe is dit te rijmen met 
de Bank-politiek niet alleen ge
richt op basisonderwijs en -
gezondheidszorg, maar vooral 
ook rnicro-krediet, publieke 
werken en vermindering van de 
'urban and industrial bias', i.e. de 
beleidsbevoordeling van het ste
delijke en industriele? 

Juist handhaving van de kunst
matige bevoordeling van georga
niseerde werknemers, wat Bre
man kennelijk voorstaat, maakt 
toegang tot, en dus vergroting 
van, deze sector moeilijker. 

Arbeid en kapitaal 

Elk beleid dat erop gericht is de 
W esterse sociale voorzieningen 

op te leggen aan ontwikkelings
landen doet hetzelfde, evenals 
beleid dat geen rekening houdt 
met het feit dat juist een aantal 
Ianden in Oost- en Zuidoost-Azie 
het aantal arm en met honderden
rniljoenen heeft verminderd, 
door middel van het eerder ge
noemde tweesporenbeleid, ove
rigens in vele variaties. Vooral de 
laatste twintig jaar is overduide
lijk gebleken dat alleen Ianden die 
economisch snel groeien, door te 
integreren in de wereldeconomie 
en fors te investeren in basisvoor
zieningen als onderwijs, de ar
moede significant hebben weten 
te verminderen. Noch dit beleid, 
waarin inderdaad voor welvaarts
voorzieningen naar Noord
West-Europees model (nog) 
geen plaats is, noch het beleid van 
de W ereldbank heeft iets te 
maken met 'sociaal-darwinisme' 
of' onderschikking van arbeid ten 
opzichte van kapitaal'. 

Wat deze laatste uitdrukking 
betreft: de nadruk in het rapport 
op de rol van vakbonden in het 
verhogen van de arbeidsproduk
tiviteit ziet Breman veel te nega
tief. Een dergelijke verhoging is 
de enige duurzame weg naar ver
hoging van inkomens Het idee 
van 'arbeid' en 'kapitaal' als per 
definitie conflicterende groothe
den is bijzonder achterhaald . 

Constateringen in het rapport dat 
(hogere) rninimumlonen niet per 
se ten koste van de werkgelegen
heid hoeven te gaan (p.74-75), 
dat, indien werkgevers markt
macht hebben, een kleine verho
ging van het minimumloon de 
werkgelegenheid kan vergroten 
(p. 74) en dat vakbondsactie soms 
de inkomensgelijkheid wel heeft 

bevorderd (p. 8 1), worden door 
Breman in zijn kruistocht tegen 
de grote boeman die de 
Wereldbank lijkt te zijn, veron
achtzaamd. 

Voor een regio als Zuidoost
Azie, die Breman goed kent, 
beveelt het rapport aan dat 'the 
strong tradition of support for 
income stabilization in informal 
and rural labour needs to be 
maintained and supported, espe
ciallly in terms of public works 
and basic safety nets' (p.1 2 2). En 
inderdaad, in India financiert de 
Bank voor honderden miljoenen 
dollars 'safety net' -programma's 
voor werknemers in te saneren 
staatsbedrijven. Staatsbedrijven 
die nog steeds aan subsidies een 
veelvoud opslokken van de uitga
ven voor onderwijs en gezond
heidszorg. 

De Bank zou volgens Breman 
geen enkele aandacht hebben 
voor herverdeling, internationaal 
en nationaal. In veel lage-inko
menslanden valt inderdaad helaas 
weinig te verdelen. Wel pleit de 
Bank voor agrarische hervormin
gen in Sub-Sahara Afrika (als 
'most pressing concern for the 
majority of poor farmers'), waar
onder landhervorrningen in som
mige Ianden. Ook moet de 
beleids-benadeling van kleine en 
informele bedrijven en de land
bouw verminderen. 

Toch wordt inderdaad groei 
van het grootste belang geacht, al 
is het maar uit simpel politiek 
realism e. Wat verbetering van de 
internationele verdeling betreft, 
lijkt de enige effectieve manier 
niet inkomensoverdrachten, die 
juist zelfredzaarnheid, besparin
gen en belastingheffing in ont-
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wikkelingslanden ondermijnen, 
en dus averechts werken, maar 
opening van W esterse markten. 
Ook dit punt wordt door de Bank 
onderstreept. Bovendien maakt 
het een wereld van verschil of de 
Noord-Zuid-tegenstelling in le
vensstandaard stijgt bij stijgende, 
dan wei stagnerende of dalende 

Naschrift 

Binnen maar ook buiten de PvdA 
is een gedachtenwisseling op gang 
gekomen over de toekomst van 
de sociaal-democratie. Het zou 
betreurenswaardig zijn als die 
discussie niet verder reikt dan tot 
de grenzen van West-Europa. 
Het veelbesproken proces van 
mondialisering vraagt om een 
ruimer interpretatiekader. Mijn 
beschouwing over een recent 
rapport van de W ereldbank over 
de te voeren arbeidspolitiek in 
het nieuwe wereldbestel is be
dodd daaraan een bijdrage te 
leveren vanuit een sociaal-demo
cratische zienswijze. Oat de 
meningen over de essentie daar
van verdeeld zijn bleek al uit een 
eerste mondeling commentaar 
op mijn bespreking door Rick van 
der Ploeg in een publiek debat 
georganiseerd door Evert Ver
meer Stichting en Socialism~ 8t. 
Democratie. Zijn kritiek lijkt in 
grote lijnen parallel te ]open met 
de argurnenten die enkele lezers 
op schrift hebben gesteld. Mijn 
repliek gaat in op de door hen 
aangevoerde bezwaren waaraan 
niet een expliciet politieke stel
lingname ten grondslag ligt, maar 

inkomens in het Zuiden. Als 
Breman het heeft over de ver
wachting dat het eerst nog slech
ter zal gaan voordat het beter 
wordt, dan heeft hij het slechts 
over de verhouding tussen de 
gemiddelde inkomens in Noord 
en Zuid - hoe belangrijk op zich 
ook - -, maar niet over de feitelij-

vertrouwen wordt uitgesproken 
in de juistheid van de koers uitge
stippeld door deW ereldbank. 

Teunissen geeft als consultant 
vooral blijk van zijn begrip en 
sympathie voor het World Devel

opment Report 199 5. Hij verwijt 
mij van de inhoud een vertekende 
weergave te hebben gegeven. 
Het zou echter weinig moeite 
kosten om in antwoord op zijn 
correcties en aanvullingen aan de 
hand van weer andere passages 
mijn oordeel verder te onderbou
wen. Ik vrees dater voor de lezers 
niets anders op zit dan het rapport 
zelf ter hand te nemen. W at naar 
mijn mening ongeloofwaardig en 
onaanvaardbaar blijft is om het 
erbarmelijke bestaan van het gros 
der informele sector werkers te 
verklaren door arbeid in de for
mele sector van de economie 
daarvan de schuld te geven. De 
betrekkelijke bescherming en 
bevoordeling die dit kleine deel 
der werkende massa in ontwikke
lingslanden geniet wordt op gro
teske wijze verdraaid onder mis
kenning van de lange sociale strijd 
die bijvoorbeeld spoorwegwer
kers en textielarbeiders voor hun 
lotsverberbetering hebben moe
ten voeren. De vakbonden van 

ke groei van de levensstandaard in 
het Zuiden. Breman moet zich 
dus niet blindstaren op relatieve 
grootheden, maar ook aandacht 
hebben voor de feitelijke groei in 
hetZuiden. 

PAUL TEUNJSSEN 

Consultant, werkzaam in Banaladesh 

deze industriele voorhoede heten 
gepolitiseerd te zijn. Wat is daar 
precies mis mee? Geldt boven
dien niet hetzelfde voor werkge
versbonden? Over de politieke 
belangenbehartiging van die zijde 
rept het Wereldbank-rapport 
met geen woord. 

Deregulering van formele sec
tor arbeid zal geen verbetering 
teweegbrengen in de toestand 
van de scharrelaars en hosselaars 
die de lagere economische cir
cuits bevolken. Ik trek die con
clusie op grond van mijn eigen 
onderzoekservaring. De ontman
teling van de grootschalige tex
tielindustrie in West India heeft 
in de stad van mijn veldwerk -
opgeklommen in grootte tot de 
twaalfde plaats in India - tot de 
vestiging geleid van vele duizen
den kleine ateliers waarin het 
werkvolk onvoorstelbaar wordt 
uitgebuit en onderdrukt. Wie 
geen oog heeft voor de harde 
tegenstelling tussen arbeid en 
kapitaal in de voormalige Derde 
Wereldlanden is ziende blind. 

Nergens in mijn beschouwing 
beveel ik de invoering aan in ont
wikkelingslanden van het sociale 
voorzieningenpeil dat in de loop 
van ruim een eeuw in de W es
terse samenleving is bereikt. 
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