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Een nieuw Plan 
van de Arbeid ... 

Bijna anderhalve eeuw ge
leden schreef Karl Marx 
Het Kapitaal, gedreven door 
de wens het belang van de 

De catechismus van 
de Wereldbank* 

was en blijft een voorname 
voorwaarde voor econo
misch herstel. Die vaststel
ling gaat vergezeld van de 
opmerking dat de pijn die 
armen lijden niet veroor
zaakt wordt door een fou
tieve opzet van de hervor
mingspolitiek die nu wordt 
doorgevoerd, maar de uit
komst is van een mislukte 
strategie ten tijde van 
de zogenaamde ontwikke
lingsdecennia. 

werkende mens te dienen . 
Omgekeerd heeft nu, na de 
ineenstorting van de socia
listische economieen, het 
kapitaal uiteengezet hoe 
arbeid zich client te gedra
gen om een betere toe
komst tegemoet te gaan. 
De W ereldbank heeft dit 
laat-kapitalistisch manifest 
gepubliceerd als haar jaar-
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lijks ontwikkelingsrapport onder de titel Workers in 

an lntearatinB World'. Maar terwijl Marx zich liet 
leiden door de emancipatie van arbeid, lijkt in het 
ontwikkelingstraject zoals geschilderd door de We
reldbank de onvoorwaardelijke en blijvende onder
schikking van arbeid voorop te staan. Natuurlijk, 
een dergelijke triomfalistische terminologie wordt 
vermeden. De lezer wordt te verstaan gegeven dat 
de overgang naar een volledig vrije markteconomie 
de beste garantie is voor aanhoudende economische 
groei en ook de werkende bevolking ten goede zal 
komen. Hervorming van de globale economie blijft 
niettemin een pijnlijk proces, eens te meer omdat 
de sterk protectionistische inslag van de staatsgelei
de ontwikkelingspolitiek in de afgelopen decennnia 
het natuurlijke ritme van de marktkrachten ingrij
pend heeft verstoord. 

De W ereldbank heeft er geen moeite mee te 
erkennen dat vooral de armen hebben geleden, en 
nog steeds lijden, onder het regime van structurele 
aanpassing. In termen van arbeidsvoorwaarden 
betekende dit saneringsbeleid de afbouw van een 
groot aantal publieke bepalingen en voorzieningen 
die loondaling, werkloosheid en recessie tot gevolg 
hebben gehad. In lage-inkomenslanden is onge
schoolde arbeid de meest kwetsbare klasse geble
ken maar, zo laat de Bank weten, een drastische 
wijzing in de machtsbalans ten gunste van kapitaal 

Deze voorstelling van zaken is zeer aanvechtbaar. Ik 
heb het deze zomer verschenen Wereldbank-rap
port gelezen en mijn commentaar erop geschreven 
in de loop van een academisch bezoek aan het 
Carai:bisch gebied dat eindigde met een kort verblijf 
op de University rf the West Indies in Jamaica. De eco
nomische en maatschappelijke veranderingen die 
dit land de afgelopen tijd heeft ondergaan, zijn 
uitermate relevant voor de strekking van mijn ver
haal. Zoals een recente studie 2 vermeldt, was 
Jamaica al op een vroeg tijdstip doelwit van de 
W ereldbank. Het werd een van de eerste Ianden 
waar het programma van structurele aanpassing in 
praktijk ging en waar de afgesloten leningen met 
uiterst harde voorwaarden gepaard gingen. 
Verschillende bijdragen aan de evaluatie-studie 
concluderen dat deze financiele exercitie een nega
tieve uitwerking heeft gehad met buitensporig hoge 
kosten zowel in economisch als sociaal opzicht. 
Veelzeggender nog, en in tegenstelling tot de door 
de W ereldbank voorspelde uitkomst, is de consta
tering dat zich geen aanwijsbare verbetering heeft 
voorgedaan in de toestand van armoede van de 
bevolking. Zeker, de auteurs erkennen dat er ook 
veranderingen ten goede zijn ontstaan. 

More specifically, demand has been diflated, the size 

and junctions rf the public sector have been reduced 

and redifined, more liberalised market mechanisms 
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have been put in place, the division if the national 

income between labour and capital has shifted in 

favour if the latter, the structure if the labour force 

has changed, and there has even been increased levels 

if employment. (Le Franc ed. 1994:xii) 

Maar met de groei van de economie zijn ook de 
nett9 transfers naar het buitenland toegenomen. 
Bovendien, in de periode dat de sanering beslag 
kreeg, steeg het aandeel van de bevolking dat bene
den de armoedelijn leeft tot naar schatting 34 pro
cent in 199 2. Ik zallater in mijn betoog op een aan
tal conclusies uit dit landenrapport terugkomen. 

Groeiende ongelijkheid 

Eerst enkele basisfeiten over het World Development 

Report 1995. De kracht van dit beleidsdocument ligt 
in 'de presentatie van een enorme hoeveelheid gege
vens als tabellen in de tekst, gevolgd door een bijla
ge met intemationale statistieken omtrent arbeid 
en een uitvoerig overzicht van wereldontwikke
lingsindicatoren. De aangeboden informatie, hoe
wei in een aantal opzichten aanvechtbaar, is zonder 
enige twijfel erg nuttig voor allen die de noodzaak 
onderkennen het arbeidsvraagstuk te bespreken 
tegen de achtergrond van de totstandkoming van 
een wereldwijd econoinisch bestel. Het rapport is 
niet minder welkom vanwege de sterke focus op 
twee trends waarvan de Bank zelf een van de be
langrijkste voorvechters is: a. de afgenomen over
heidsinterventie in markten en b. de stijgende inte
gratie van supranationale handels- en kapitaalstro
men die vergezeld gaan van de uitwisseling van 
informatie en technologie. De primaire betekenis 
van het rapport ligt naar mijn mening in de geboden 
analyse van arbeid in een waarlijk mondiaal kader. 
Men overschrijdt niet aileen het niveau van de 
nationale staat, maar ook verlaat men het onder
scheid tussen stedelijke en landelijke arbeid, te
werkstelling in de formele dan wei informele sector 
van de economie en van de gebruikelijke opsplitsing 
van werkarrangementen in de verschillende secto
ren van het economische Ieven. Die inter-sectorale 
en wereldwijde aanpak stelt de Bank in staat om 
betekenisvolle vergelijkingen te maken tussen de 
levensstandaard van, om maar iets te noemen, 
Vietnamese boeren, straathandelaren en fabrieksar-

beiders met die van serveersters en industriele wer
kers in Frankrijk. Of, om een ander voorbeeld te 
geven, uit te leggen hoe en waarom de verschillen 
in beloning van buschauffeurs in Seoel, Bogota, 
Jakarta, Bombay en Nairobi 35 jaar geleden kleiner 
waren dan vandaag de dag. 

Van de 2,5 miljard mannen, vrouwen en kinderen 
die de arbeidende bevolking in de wereld vormen 
Ieven er 1,4 miljard in arme Ianden. Zij hebben een 
gemiddeld inkomen per hoofd van 695 dollars (in 
1993). Meer dan een miljard mensen moeten zien 
rond te komen van een dollar of nog rninder per 
dag. Het wereldleger op zoek naar werk zal de 
komende drie decennia met nog eens 1, 2 miljard 
toenemen, een enorme stijging die nagenoeg uit
sluitend geconcentreerd zal zijn buiten het al ont
wikkelde deel van de wereld. Rond het jaar 2ooo 

staat nog maar een kleine minderheid van deze 
massa, naar de schatting van de Bank beneden tien 
procent, buiten de wereldmarkt. 

Vermindering van de werktijd is de vrucht van 
aanhoudende econornische groei. In de industriele 
Ianden met een hoog inkomen is in de loop van deze 
eeuw het aantal arbeidsuren per jaar gedaald met 
bijna veertig procent, van 2 69o in 1900 tot 1 6 3 o in 
1986, zij het dat niet meer dan een klein dee] van 
het arbeidsleger in de wereld hiervan profijt heeft 
getrokken. Van alle industriele werkers op dit 
moment leeft al tachtig procent in Ianden met een 
laag of middeninkomen en de intensiteit van hun ar
beidsinspanning ligt op een vee] hoger niveau. 

Het goede nieuws is dat, voomamelijk als gevolg 
van stijgende produktiviteit, de gemiddelde werk
nemer er beter aan toe is dan een generatie geleden. 
De grootste successen zijn geboekt in Oost-Azie 
waar het bruto nationale produkt per arbeider tus
sen 1965 en 1993 meer dan verdrievoudigd is . Ook 
Zuid-Azie, met een verdubbeling van de arbeids
produktiviteit in de zelfde periode, heeft het niet 
slecht gedaan. Groei gecombineerd met voortgaan
de integratie in de wereldeconomie, zo leert de 
catechismus van de Bank, is de remedie bij uitstek 
voor vermindering van armoede. Als gevolg van de 
afspraken gemaakt bij de Uruguay-Ronde zal over 
tien jaar de koopkracht vah lonen in aile belangrijke 

* Dit artikel verschijnt tevens in Econo
mic &_Political Weekly (Bombay) Jaargang 
30, nr. 37, onder de titel 'Labour get 
lost. A late capitalist manifesto'. 

1 • V erschenen als World Development 
Report 1995 en voor de Wereldbank 
uitgegeven door Oxford University 
Press, New York 1995. 

2. E. Le Franc (ed.) Consequences '!J 
Structural Adjustment; A Review '!J the 
jamaican Experience. Canoe Press, 
University of the West Indies, '994· 
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regio's van de wereld behalve Afrika zijn toegeno
men. De ASEAN Ianden en China lopen in deze 
voorspelling voorop, maar ook voor Zuid-Azie 
wordt een stijging verwacht welke die van de E E G, 

Japan of Noord-Amerika zal overtreffen. Tezelf
dertijd, echter, kan geen garantie gegeven worden 
dat ook de levensstandaard van de armste werkers 
in de wereld zal stijgen. 

De keerzijde van het succesverhaal is dat in deal 
veel eerder bestaande ongelijkheid een aanzienlijke 
verscherping is opgetreden. Terwijl in 1870 het 
gemiddelde inkomen in de rijkste Ianden elf maal 
hoger was dan in de armste, bedroeg die verhou
ding in 1960 al 3 8: 1 om nog verder op te I open tot 
52:1 in 1985. Statistische analyse van inkomensstij 
ging wijst vervolgens uit dat Ianden die al aan de 
start rijker waren ook sneller zijn gegroeid. Het 
Bankrapport laat verder weten dat in de overgang 
naar een markteconomie een toename in ongelijk
heid niet alleen onvermijdelijk maar zelfs wenselijk 
is. Om het proces van economische rehabilitatie te 
bespoedigen is volgens deze argumentatie uit het 
oogpunt van efficientie een vergroting van al 
bestaande dispariteiten onontkoombaar. 

Scenario voor vermindering van armoede 
Hoe kunnen arme mensen hun achterstand op de 
beter bedeelden teniet doen of tenminste inlopen? 
In de allereerste plaats heeft het weinig zin om aan 
te dringen op een herverdeling van de aanwezige 
bronnen van welvaart. Het zou volgens de Bank 
niet erg realistisch zijn om een wezenlijke wijziging 
in de bestaande allocatie van kapitaal te verwach
ten . Een andere verdeling van de hulpbronnen is 
wellicht van cruciaal belang voor het doorbreken 
van de cirkel van armoede en voor een reductie in 
inkomensongelijkheid. Om de produktie te verho
gen en de efficientie te vergroten is bijvoorbeeld 
landhervorming aanbevelenswaardig. Maar dan 
volgt al gauw de waarschuwing dat herverdeling 
van grond of van ander kapitaal uitermate zelden 
voorkomt en in feite beperkt blijft tot tijden van 
grote politieke turbulentie. Wanneer mocht wor
den overgegaan tot een gelijkere verdeling van 
eigendomsrechten, zo luidt het advies, dan dienen 
de vroegere eigenaars een schadeloosstelling te ont
vangen . Landhervorming kan het beste worden 
doorgevoerd niet op basis van onteigening maar 
door bereidwillige kopers en verkopers met elkaar 
in contact te brengen binnen het raamwerk van de 
markt. In het voorgestane scenario, onder verwij
zing naar het belang van economische stabiliteit, 

krijgt een drastische herverdeling van de economi
sche bronnen tussen rijk en arm een uiterst lage pri
oriteit. Aan de mogelijkheid van zo'n verschuiving 
in de verdeling van kapitaal op wereldniveau maakt 
het Bankdocument zelfs geen woord vuil. De ver
anderingen die wei wenselijk en acceptabel zijn, 
liggen vooral op het terrein van arbeid. 

De W ereldbank hecht bovenal aan een verbetering 
van de kwaliteit van arbeid: An easier way to reduce 

poverty and increase equality if incomes is to change the 
distribution if human capital. Unlike with physical capi

tal or land, this can be done by adding to the existing stock 

rather than through redistribution. In vestinB · in the 

human capital if the poor, through primary health care 

and education, has been an important part if succesiful 

strategies if poverty alleviation .... (p .42) 
De overheid kan een actieve rol spelen bij het 

bevorderen van toegang tot wat ook volgens de 
Bank als publieke voorzieningen geldt. In het voor
bijgaan noteer ik dat arbeid in het jargon van de 
Bank graag als menselijk kapitaal wordt geboek
staafd. Omgekeerd, echter, schijnt kapitaal nooit 
als produkt van menselijke arbeid opgevat te kun
nen worden. Het bestaan ervan is een gegeven dat 
verder niet ter discussie staat. 

Het voorgestelde beleid houdt in wezen de 
afschrijving in van arme volwassenen en investering 
in plaats daarvan in de jonge generatie als de meest 
geeigende strategie voor verhoging van de kwaliteit 
van het toekomstig bestaan voor de gehele mens
heid. lmmers, maatregelen gericht op de kinderen 
van de massa die in achterstand verkeert, zijn het 
meest doeltreffend . Het doorbreken van de armoe
decyclus tussen generaties kan worden bewerkstel
ligd door kinderen toegang te geven tot voorzienin
gen die aan hun ouders zijn voorbij gegaan. De sleu
tel ligt daarom in de investering in het menselijk 
kapitaal dat kinderen betekenen. Onderwijs aileen 
is niet genoeg. Wat daarnaast moet gebeuren is ver
betering van de gezondheid ter verhoging van de 
fysieke bestaanskwaliteit. 0 zeker, onderwijs, vee
ding en gezondsheidszorg hebben een betekenis in 
zichzelf omdat het mensen tot een volwaardiger 
Ieven in staat stelt. Maar toch is dit voor de We
reldbank niet de enige of voornaamste reden om 
althans bevrediging van deze basisbehoeften te 
bepleiten . Betere voeding en gezondheidszorg be
tekenen een betere fysieke toestand van school
gaande kinderen en hun arbeidsproduktiviteit op 
latere leeftijd wordt erdoor vergroot. De overheid 
moet erop toezien dat de kinderen van gedepri-
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veerde huishoudingen niet in armoede gevangen 
blijven maar de kans krijgen hun economisch poten
tieel te verwezenlijken. Natuurlijk, niet verder dan 
tot op een elementair niveau. Er bestaat volgens de 
Bank geen aanleiding voor gratis verstrekking om 
tegemoet te komen aan het verlangen naar een 
beter bestaan, zoals bijvoorbeeld voortgezet onder
wijs.ofhoogwaardiger zorgvoorzieningen. Het wel
begrepen eigenbelang moet daarvoor de motor 
zijn. 

Zelfs bij aanvaarding van de economistische verte
kening in deze logica, a! was het aileen maar om de 
redenering in haar consequenties te volgen, zou het 
tach niet misplaatst zijn om te twijfelen aan het 
belang dat de Bank zegt te hechten aan een minima
le vorm van sociale zorg. Dit wantrouwen wordt 
ingegeven door de uitwerking van het programma 
voor structurele aanpassing in Jamaica. De studie 
waarnaar ik eerder verwees stelt over de bevredi
ging van primaire sociale behoeften het volgende 
vast. 

With reeard to the supply if basic foods, the pursuit 

if SA meant the removal if price controls and subsi

dies, while in health it meantjeefor-service and 

escalatinB druB prices. In education, it meant over

crowdinB, deterioration if physcialjacilities, and 

declininB peiformance. (in: Le Franc ed.1994:42) .... 

Between 1977 and 1987, expenditure on primary 
education declined in real terms by 30 procent. 

(ibid.:46) 

Laat ons ervan uitgaan dat de Wereldbank daadwer
kelijk bereid is om het harde aanpassingsbeleid bij te 
stellen dat gedurende vele jaren zo krachtig is opge
legd en, in het Iicht van de rampzalige uitkomsten 
daarvan, zich alsnog wil vastleggen op een minimaal 
sociale-zorgpakket. Dit zou inhouden dat de kinde
ren van armen althans mogen rekenen op lager 
onderwijs en primaire gezondheidszorg. Maar dan 
komt de vervolgvraag, namelijk of deze basisvoor
zieningen vee! meer opleveren dan hooguit een 
marginale verbetering in de Ievens- en arbeidskan
sen van de arm en binnen een ge'integreerde en sterk 
competitieve wereldeconornie. De trend tot voort-

3. Kortheidshalve verwijs ik naar de 
ttitkomsten van mijn veldonderzoek op 
dit terrein. J. Breman, OjPeasants, 
Miarants and Paupers; Rural labour 
Circulation and Capitalist Production in West 
India, Clarendon Press, Oxford 1985; 
Waae Hunters and Gatherers; Search for 

gaande ongelijkheid komt per slot van rekening 
eveneens tot uiting in een nog steeds breder wor
dende kloof in educatieve en medische standaarden 
als markante trekken van verschillen in levensstijl 
tussen rijk en arm. Om het nog iets kernachtiger te 
stellen, de strategie van actie die de Bank voorstaat 
verdient het niet betiteld te worden als een wezen
lijke doorbraak in de strijd van de armen voor hun 
lotsverbetering. 

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt als eebiedende eis 

Ruwweg de helft van de arbeidende bevolking die 
de wereld momenteel telt, voorziet voor eigen 
rekening en risico in haar bestaan of maakt deel uit 
van een gezinsonderneming zoals een boerenbe
drijf. In het proces van economische groei dat 
gepaard gaat met sectorale diversificatie neemt 
tewerkstelling in de landbouw af, stijgt het aantal 
banen in industrieen en dienstenverlening, terwijl 
steeds meer werkers in de stad terechtkomen en na 
verloop van tijd overgaan van de informele naar de 
formele sector van de economie. In kart bestek is 
dit de gang van het economische ontwikkelingstra
ject. Hardnekkig blijft de W ereldbank vasthouden 
aan de conventionele wijsheid volgens welke zelf
standige boeren die de landbouw verlaten hun weg 
vinden naar de onderste echelons van de stedelijke 
econornie, waar zij behalve inkomsten ook vaardig
heden opdoen, om ten slotte met behulp van hun 
besparingen een eigen bedrijfje te beginnen. Ge
durende rnijn veeljarig onderzoek naar arbeid in de 
informele sector, zowel op het platteland als in de 
stad, heb ik weinig bewijsmateriaal gevonden ter 
staving van deze zo resoluut geponeerde stelling 
van opwaartse mobiliteit. Naar rnijn mening gaat 
het om een mythe ge'inspireerd door de wens als 
vader van de gedachte3. 

In lage-inkomenslanden vindt niet meer dan 
vijftien procent van de werkende bevolking em
plooi in de formele sector, in midden-inkomenslan
den bedraagt dit vijfenveertig procent. Het aandeel 
van deze arbeid in hoge inkomenslanden is vee] 
omvangrijker; hier blijft slechts een kleine minder
heid uitgesloten van tewerkstelling in loonbetalen· 
de, niet-agrarische particuliere bedrijven of pub lie· 

Work in the Rural and Urban Economy if 
South Gujarat, Oxford University Press, 
Delhi 1994; Footloose Labour; An 
Anthropoloaical Account if Work and Life in 

India's I '!.formal Economy, Cambridge 
University Press 1996. 
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ke sectorondernemingen. Die aanzienlijke variaties 
vormen een weerspiegeling van de uiteenlopende 
wijzen waarop arbeid in de wereldeconornie gei'n
corporeerd is geraakt. 

Naarmate het inkomen per hoofd stijgt en de 
industrialisatie voortschrijdt, nemen informele 
werkarrangementen en kleinschalige produktie in 
betekenis af. Die transformatie gaat gepaard met 
een overgang van informele naar formele arbeids
contracten. Traditionele systemen van beloning, 
gebaseerd op stukloon en taakwerk, verdwijnen 
om plaats te maken voor reguliere lonen, een be
talingswijze waaraan werknemers de voorkeur 
geven vanwege de geboden zekerheid. Het lijkt 
alsofhet Wereldbankrapport instemt met de trend 
tot formalisering van de arbeidsverhoudingen. Men 
zou daarom bezorgdheid verwachten over de 
om slag die is ontstaan, namelijk een sinds 1 98o 
groeiende stagnatie in de formele sector-werkgele
genheid zowel in !age- als hoge-inkomenslanden. 
Die indruk wordt echter teniet gedaan door een 
krachtig pleidooi om aile regels af te schaffen die 
bescherming bieden aan arbeid in de formele sec
tor. Volgens deze redenering werkt een beleid dat 
de vorming bevordert van een kleine maar bevoor
rechte categorie van arbeid in hoogwaardige pro
duktie-activiteiten dualisme in de hand en gaat deze 
ontwikkeling ten koste van groei in werkgelegen
heid. 

In many Latin American, South Asian, and Middle 

Eastern countries, labor laws establish onerous (mijn 

accentuerina) job security reaulations practically irre
versible; and the system cif worker representation and 

dispute resolution is subject to cifr.en unpredictable 

aovernment decision makin9, addinB uncertainty to 

firms' estimates cifjuture labor costs. (p. 34) 

Het spreekt vanzelf dat inbreuk op gezonde markt
praktijken ten strengste wordt ontraden. Maar 
moet dan niet de formalisering van arbeidsarrange
menten - zoals met name een vast dienstverband, 
reguliere lonen en sociale voorzieningen - worden 
verwelkomd als een enorme sprong voorwaarts 
voor de werkende klasse waarvoor de arbeidsbewe
ging in tal van Ianden op de wereld hardnekkig en 
vaak met succes heeft gestreden in de overgang naar 
kapitalisme? De Bank heeft voor die gedachte geen 
enkele sympathie en verwerpt dat hierin de route 
naar een betere toekomst besloten ligt. Niettemin, 
het Bankrapport gaat op dit terrein aan tegenspraak 
mank. Aan de ene kant heet het dat een verschui-

ving naar een minder scheve en meer geformali
seerde arbeidsmarkt de gelijkheid zal dienen. Maar 
een paar regels later volgt de uitspraak dat formele 
arbeidsmarkten gebaseerd zijn op scheeftrekking en 
fungeren op een manier die van benadeling jegens 
armen getuigt. 

Uiteindelijk wordt duidelijk dat de vooruitzich
ten voor werknemers in de mondiale econornie 
slechts gunstig zijn als zij leren zich met maximale 
Aexibiliteit te gedragen, dat wil zeggen bereid zijn 
af te zien van zekerheid en bescherming. Na een 
rituele opsomming van de argumenten pro en con
tra een minimumloon volgt het oordeel dat zo'n 
basistarief moeilijk is te rechtvaardigen, vooral in 
lage- en midden-inkomenslanden. Hetzelfde geldt 
voor allerlei andere verworvenheden, niet zelden 
het resultaat van langdurige sociale strijd, omdat 
die slechts de categoric van beter geschoolde en 
georganiseerde werknemers ten goede zouden 
komen. De boodschap is abrupt, kort en helder: de 
bevoorrechte positie van formele-sectorarbeid 
moet ontmanteld worden om een einde te maken 
aan het afkeurenswaardige dualisme waarvan de 
arbeidsmarkt is doortrokken. Heeft de praktijk niet 
uitgewezen dat kapitaal, onder dwang van de nood
zaak tot voortdurende economische aanpassing, 
slechts interesse heeft voor flexibele werkcontrac
ten? Welnu, voor arbeid zit er niets anders op dan 
zich hiernaar te schikken. Gegeven de grote vluch
tigheid en grilligheid waardoor de marktkrachten 
beheerst worden betekent dit geen vast maar los 
werk, schommelende in plaats van vaste beloning, 
variabele en niet stabiele arbeidsuren of een 
gefixeerde lengte van de arbeidsdag. En niet in de 
laatste plaats, werknemers moeten bereid zijn om 
genoegen te nemen met weinig of geen secundaire 
arbeidsrechten. Bij het tonen van een voorkeur 
voor een dergelijk werkregime gaat de W ereldbank 
zelfs zo verde invoering van veiligheidsvoorzienin
gen op de werkplek om zowel principiele als prakti
sche redenen afte wijzen . 

Needy workers in those countries cifr.en are not reached 

by protective labor leaislation. They benptjrom 

public action that attempts to improve the workinB 

environment in the rural and iriformal sectors - for 

example, throuah the provision rif drinkina water, 

improved sanitary condition, or eradication cif irifec
tuous diseases. (p. 7 8) 

Als ik denk aan het ellendige lot van het werkvolk in 
de Surat, mijn onderzoekslokatie in West-India en 
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bolwerk van informeel kapitalisme, een miljoenen
stad die achtereenvolgens is geteisterd door over
stromingen, een pogrom en vorig jaar de pest, dan 
komt mij de aanbeveling van de W ereldbank niet 
aileen voor als onvoorstelbaar nalef maar ook als 
moreel verwerpelijk. 

De I L 0 een overbodiae oraanisatie 

Het"weerbaar maken van arbeid behoort niet tot de 
eerste geloofsartikelen van de Bank. De rode draad 
door het rapport heen is dat armoede veroorzaakt 
wordt door ondergebruik van arbeid, soms over
gaand in open en langdurige werkloosheid, en niet 
het gevolg is van te lage lonen als uitvloeisel van 
ongelijke machtsverhoudingen op de markt. Die
zelfde logica leidt tot de waarschuwing dat reele 
loonsverhoging riskant kan zijn omdat dit werkge
vers ertoe verleidt over te schakelen op arbeidsbe
sparende technieken. De preoccupatie met het 
scheppen van werk, meer dan met de noodzaak de 
beloning voor werk te verhogen, verklaart verder 
waarom de mandarijnen van de Bank weinig heil 
zien in de koppeling van een minimale arbeidsstan
daard met multilaterale handels- of leningsverdra
gen. Het argument is dater al te veel internationale 
arbeidsconventies zijn die toch niet worden nage
leefd. Aanvaarding van dit stand punt zou betekenen 
dat de International Labour Office haar deuren zou 
kunnen sluiten. 

Het rapport geeft toe dat de werking van de markt 
soms discriminatie teweegbrengt, zoals van vrou
wen, etnische minderheden of van kwetsbare groe
pen zoals jonge kinderen. Wat valt aan zulke 
onrechtvaardige praktijken te doen? Helaas niet 
veel. Publieke actie kan helpen om di criminatie te 
verminderen en de bagage van de achtergestelden 
te versterken. Die aanbeveling gaat evenwel verge
zeld van de waarschuwbg dat oplossing van het 
probleem van de buitengeslotenen een enorme 
inspanning vergt in rijke zowel als arme Ianden. 

Investment in these individuals rj"ten has a low 

return, either because they are old and have jew years 

if work lift, or because they lack the basic skills neces

sary to junction in a work environment, or because 

they are stuck in backward reaions. (p-46) 

In duidelijke taal komt het erop neer de al volwas
sen genera tie maar op te geven en alle inspanning te 
richten op investering in de kinderen omdat 'their 
health, nutrition, and basic education are the foun-

dation of a nation's future'. 
Wat kinderarbeid betreft, wijst het rapport er 

om te beginnen op dat dit niet in alle gevallen 
schadelijk is, zoals wanneer kinderen als onbetaalde 
helpers meewerken in het gezinsbedrijf of op de 
boerderij. Verder worden arme huishoudingen er
toe gedwongen om hun kinderen erop uit te sturen 
omdat de ouders het extra geld niet kunnen missen. 
Nationale wetgeving en een internationaal verbod 
op kinderarbeid hebben dan weinig effect, tenzij die 
gepaard gaan met maatregelen om scholing aan
trekkelijk te maken. De Bank valt eigenlijk terug op 
de indirecte oplossing volgens welke kinderarbeid 
zal afnemen bij vermindering van armoede en ver
betering van onderwijs. Pas dan ontstaat een kli
maat waarin sancties effectief kunnen zijn, om te 
beginnen met betrekking tot algemeen verafschuw
de vormen van kinderarbeid zoals prostitutie. 

Wat moet de reactie zijn op discriminatie van vrou
wen en van minderheden? Maatregelen die beogen 
vrouwen bescherming te bieden zijn moeilijk af te 
dwingen. Aandrang op gelijk loon voor werk van 
gelijke waarde is zelfs in industriele samenlevingen 
problematisch gebleken en heeft in lage- en mid
den-inkomenslanden nog vee) minder effect. 

Governments should not Bive up on qforts to end dis
crimination in the workplace. But the focus if those 

qforts will need to chanae. with areater emphasis on 

policies to improve women's access to modern sector 

jobs - for example, throuah merit-based hirinB if 
more women in the public sector. (p. 74) 

Men is geneigd te vragen, waarom aileen in de 
openbare sector - die trouwens naar de mening van 
de Bank sterk moet afslanken - en niet ook in het 
veel grotere particuliere bedrijfsleven? Vervolgens, 
waarom zou discriminatie naar geslacht geduld 
moeten worden in de informele sector-economie, 
waar de rnisstanden nog veel grater zijn? 

Wat ten slotte discriminatie van etnische of reli
gieuze aard betreft, neemt de Bank geen uitgespro
ken standpunt in. De ervaring met positieve discri
minatie in zowel de v s als in India wordt kort weer
gegeven en voorzien van het commentaar dat, hoe
wei de uitwerking van deze aanpak nog ter discussie 
staat, deze programma's voor de particuliere sector 
zowel te kostbaar zijn als ook te moeilijk in praktijk 
te brengen. 

In de catechism us van de W ereldbank is vergroting 
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van de weerbaarheid van arbeid niet over de hele 
linie onbespreekbaar. Om te beginnen is er de 
ferme verklaring dat vrije vakbonden een hoek
steen vormen voor een doeltreffend arbeidsbesteL 
Deze organisaties kunnen bijdragen aan verhoging 
van produktiviteit en beteugeling van discriminatie 
op de werkplek. Het Bankrapport voegt hieraan toe 
dat sommige vakbonden in belangrijke mate heb
ben bijgedragen aan de politieke en sociale ontwik
keling van hun land. Solidariteit in Polen onder com
munistisch bewind en de strijd van de zwarte 
arbeidsbeweging tegen het apartheidsregime van 
Zuid-Afrika worden met name genoemd. Na die 
erkenning volgt echter een meer kritische beschou
wing over nadelige economische effecten. 

Unions do riften act as monopolists, improvins wases 
and workins conditions for their members at the 

expense if capital holders, consumers and nonunion 

(unorsanized) labor. The his her wases unions win for 

their members either reduce business prifits or set pas

sed on to consumers in the form ifhisher prices. 

Either result leads unionized firms to hire fewer wor

kers, increasins the supply if labor to the unorsani

zed sector and depressins wases there. (p. 8 0) 

Van wezenlijk belang is de con'dusie dat het recht 
om zich te organiseren niet aan arbeiders ontnomen 
hoeft te worden voor het tot stand brengen van 
economische groei. Het rapport wijst erop dat een 
verbod van vrije vakverenigingen uit economisch 
oogpunt contra-produktief kan zijn. In die situatie 
immers zal de overheid zich verplicht voelen mini
mumlonen af te kondigen, zoals in lndonesie is 
gebeurd, in de hoop al bij voorbaat de eis voor vrije 
bonden te ontkrachten. lk heb deze passage met 
verbazing gelezen . ledereen die maar enigszins 
bekend is met het onderdrukkende en uitbuitende 
arbeidsklimaat in lndonesie weet dat de voorge
schreven minimumlonen op het laagst denkbare 
peil zijn vastgesteld en nog niet eens dekking bieden 
voor voorziening in de eerste levensbehoeften. Bo
vendien hebben werkgevers niets te vrezen wan
neer zij zelfs dat schamele bedrag weigeren te betalen. 
Maar goed, tegen vrije vakbonden heeft de Bank 
dus geen bezwaar mits zij zich ten minste van hun 
verantwoordelijkheid bewust zijn. Onderhande
lingen op ondernemingsniveau worden aangepre
zen als het meest geeigende kader voor het berei
ken van economisch positieve effecten. 

Where unions cover only a small portion if the work 
force, as they do in most low- and middle-income 

countries, decentralized barsainins under conditions 
if competitive output markets produces the best results. 

This precept has Ions applied in japan and Honskons 

and applies now in Chile and Korea.(p.6) 

In reactie hierop ben ik geneigd te vragen: beste 
resultaten voor wie? In het algetneen toont de 
W ereldbank zich weinig geporteerd voor nationale 
vakverenigingen. Hoe de contramacht van zowel 
georganiseerde als ongeorganiseerde arbeid inter
nationaal opgebouwd zou kunnen worden in het 
voortgaande proces van vervlechting in de wereld
economie is een onderwerp dat niet voor behande
ling in aanmerking komt. Nog eens wil ik herhalen 
dat vanuit het perspectief van de Bank de 1 LO een 
overbodige organisatie lijkt te zijn geworden. 

Vlucht van kapitaal en arbeid 

De mondialisering van financiele markten is voor 
particulier kapitaal enorm winstgevend gebleken. 
Maar wat het rapport wil weten is de uitwerking op 
werkers zoals Joe, Maria en Xiao Zhi die in dit pro
ces betrokken zijn geraakt. De rijke Ianden zijn 
beVTeesd voor verlaging van het loonpeil en van de 
levensstandaard als gevolg van een bondgenoot
schap tussen kapitaal en goedkope arbeid in ontwik
kelingslanden. Omgekeerd vrezen arme Ianden uit
buiting, ingegeven door de angst dat kapitaal aileen 
toestroomt om van de lage lonen te profiteren en 
weer zal vertrekken zodra de lonen stijgen. Het 
leeuwedeel van de besparingen in de wereld is altijd 
geconcentreerd geweest in de industriele samen
levingen. De gemiddelde hoeveelheid kapitaal 
per werker bedraagt in de ontwikkelingslanden 
$ I 3. coo tegenover $ I so. coo in de industriele Ian
den. In de meeste ontwikkelingslanden is het aan
deel van buitenlands kapitaal in het totaal van de 
investeringen gering, varierende van twintig pro
cent in lage-inkomenslanden (grotendeels in de 
vorm van schuld) tot vijf procent in midden-inko
menslanden. Over het algemeen spelen financiele 
transfers van rijke naar arme Ianden slechts een 
bescheiden rol in aanvulling op de eigen besparin
gen in de ontwikkelingslanden. Maar vooral de laat
ste jaren is de stroom van particulier kapitaal in 
deze richting sterk toegenomen. Zeker, het kan 
ook weer wegvloeien zoals de plotselinge om slag in 
Mexico heeft uitgewezen. Zulke bewegingen ont
trekken zich aan staatscontrole en zo hoort het ook, 
vindt de Bank. Kapitaalvlucht, aldus het rapport, is 
'a fact of life' zowel voor overheden als voor de 
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arbeidende bevolking. De onderligggende bood
schap is dat het niet verstandig zou zijn om deze 
belangrijke produktiefactor, die veel machtiger is 
dan arbeid, onder controle te brengen. 

Het komt niet echt als een verrassing te lezen dat de 
Bank gunstig gestemd is jegens multi-nationale 
ondernemingen. Die worden afgeschilderd als be
langrijke en goedaardige instrurnenten in de bevor
dering van het mondialiseringsproces. Natuurlijk, 
er zi jn risico' s: 

.. . many developing countries fear that increased com

petition for funds by other developing countries will 

lead to a rise in footloose investments, prone to leave 

at the slightest shock and unlikely to establish strong 

links with the rest cifthe economy. (p.62) 

Beperking van het handels- en kapitaalverkeer is 
even we! geen probaat middel voor de oplossing van 
dit probleem. Een betere strategic voor elk land is 
de scholing van arbeid te verhogen of de overgang 
naar nieuwe banen te vergemakkelijken zonder het 
contact met de wereldeconornie te verliezen. Even 
contra-produktief zou een beleid zijn dat probeert 
de multinationale ondernemingen te belasten om 
op die manier het vertrek van laag geschoold werk 
naar ontwikkelingslanden te verhinderen. Die visie 
komt er in wezen op neer dat kapitaal ongestoord 
zijn gang moet kunnen gaan en in de zoektocht naar 
de beste mogelijkheid om te investeren - waar, 
wanneer, hoeveel? - niets in de weg mag worden 
gelegd. Het met rust Iaten van kapitaal in de grillige 
omzwervingen op de wereld zal ook arbeid een 
maximaal profijt bezorgen, zo niet direct dan toch 
ten Iangen leste. Oat althans is de plechtige belofte. 

Moet ook arbeid in staat gesteld worden te gaan 
waar zij wil? De Bank erkent dat op het eerste ge
zicht de economische logica voor vrije mobiliteit 
van arbeid niet onderdoet voor die van kapitaal. 
Maar in tweede instantie blijkt deze materie toch 
vee! gecompliceerder te liggen. Ontegenzeggelijk 
is dat het totale effect van internationale migratie 
geringer is dan dat van handels- ofkapitaalbewegin
gen. Slechts twee procent van de mensen die in 
!age- of midden-inkomenslanden geboren worden 
leeft buiten het land van oorsprong. Gemiddeld is 
er niet meer dan een emigrant per duizend inwo
ners. Daar staat tegenover dat het aantal Ianden 
waar migranten weggaan of aankomen sterk is ge
groeid. Op dit moment Ieven al ten minste 1 25 mil-

joen mensen buiten hetland van herkomst. Echter, 
de meeste emigranten gaan niet weg van huis naar 
ver verwijderde bestemmingen maar blijven in hun 
eigen regio. Meer dan de helft van de stroom van 
migranten in de wereld vindt plaats tussen ontwik
kelingslanden. 

Zoals het rapport benadrukt, grotere arbeids-
. trek is belangrijk om regionale verschillen in ont

wikkeling te verkleinen. Ruimtelijke mobiliteit is 
vaak een heel rationele reactie op de verwezenlij
king van kansen, in termen van banen of hogere 
inkomens, die elders worden waargenomen. Maar 
dit verhaal heeft ook een andere kant, die de 
Wereldbank ertoe brengt om in te stemmen met 
beleid dat de spontane trek van mensen beteugelt. 
Alhoewel arbeidsmobiliteit in overeenstemming is 
met de mentaliteit toegeschreven aan de homo eco

nomicus is nochtans het tegengaan van dit gedrag 
geboden om de kans op sociale en politieke wrijving 
te verminderen. 

The pervasiveness cif international poverty and falling 

transportation and communication costs mean that 

free labor mobility could lead to large immigrations 

to rich countries. (p.67) 

Tot hier en niet verder dus. Volgens de Wereld
bank is de dreiging van sociale onrust en groeiende 
vreemdelingenhaat een voldoende rechtvaardiging 
voor het aan banden leggen van de massale trek van 
arbeid, in het bijzonder wanneer die zich op het 
rijke deel van de wereld richt. Een mogelijke oplos
sing van dit probleem zou kunnen bestaan uit een 
verbod op toelating van imrnigranten voor onbe
paalde tijd. Een manier om te verijdelen dat nieuw
komers wortel schieten in het land van ontvangst 
(en daarheen op termijn ook hun gezin Iaten over
komen), zo suggereert de Bank, is het voorbeeld te 
volgen van een aantal Ianden die de rotatie van 
rnigranten aanwakkeren door een extreem hoge 
prijs te vragen bij verlenging van een werkvergun
ning. 

Deze argumentatie is naar mijn mening onte
recht en wei in verschillende opzichten. Ten eerste 
veroorzaakt binnen-nationale rnigratie vaak de zelf
de soort wrijving die hoe Ianger hoe meer vereen
zelvigd is geraakt met de komst van 'economische 
vluchtelingen' in de welva:artszones van de wereld. 
Het is echter duidelijk dat de Bank er niet over zou 
peinzen om barrieres op te werpen voor wat betreft 
de kwantiteit of kwaliteit van mensen die binnen 
hun eigen land op zoek gaan naar werk en een beter 
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Ieven in het algemeen. Ten t.weede, de sociale en 
politieke ontregeling die ontstaat als gevolg van de 
vrije vlucht van kapitaal doet niet onder voor de 
problemen welke voortkomen uit het vertrek van 
mensen . Waarom zou een overheid wei paal en 
perk moeten stellen aan de import van de vorm van 
kapitaal die in het Bankjargon als menselijk wordt 
aangeduid en geen belemmering in de .weg mogen 
leggen aan de export van financieel kapitaal? Achter 
de vaststelling in het rapport dat kapitaal nu een
maal grenzen gemakkelijker passeert dan arbeid 
gaat een beleidsvooringenomenheid van de Bank 
schuil die neerkomt op het meten met t.wee maten. 

Een reaime van laissezjaire? -

De Bank ontkent in alle standen dat het arbeidsbe
leid waaraan zij de voorkeur geeft, zou neerkomen 
op de orthodoxe doctrine van laissezjaire, laissez

aller. Overheidsinterventie zou echter kort en goed 
beperkt moeten blijven tot publieke actie die het 
efficient functioneren van markten ondersteunt en 
produktieve investeringen aanmoedigt. Maar wat is 
efficient en voor wie is het dat? Zoals ik eerder heb 
opgemerkt, is het rapport uitermate terughoudend 
in het redresseren van machtsongelijkheid waarvan 
markten zijn doortrokken en besteedt het weinig 
meer dan lippendienst aan de noden van catego
rieen van arbeid die gediscrirnineerd of op andere 
wijze benadeeld worden. 

Die conclusie gaat ook op voor het sociale vraag
stuk, de vraag namelijk hoe in de bestaansonzeker
heid of in het gebrek aan inkomsten van kwetsbare 
groepen te voorzien. Zonder zich om nuances te 
bekommeren, laat staan op meer stelselmatige 
wijze het beschikbare bewijsmateriaal te onderzoe
ken, laat de Bank weten dat de overheid in het ver
leden heeft gefaald om door staatszorg verbetering 
te brengen in het welzijn van haar burgers. De 
voornaamste aanbeveling op dit terrein is om voor 
de grote massa van de bevolking in de wereld die op 
werk in de informele sector econornie is aangewe
zen, af te zien van e&e overheidsinspanning. Het 
argument daarvoor is dat zo'n beleid een onrecht
vaardige bevoordeling betekent voor formele-sec
torarbeid. 

The allocation if aovemment expenditures on social 

services is cften biased aaainst the poor, and especial

ly aaainst those in rural areas and laaaina reaions. 

The result is usually a lack if adequate seweraae, 

roads, and health and school facilities to serve poor 

communities. (p.47) 

Het probleem van ongelijke ontwikkeling zou vol
gens de Bank op de meest effectieve wijze onder
vangen kunnen worden door grootschalige investe
ringen in openbare infrastructuur. Voorzieningen 
in aanvuiHng op loon dienen zo veel mogelijk ach
terwege te blijven en mogen in ieder geval niet 
door de staat worden aangeboden. Oat zou de 
mobiliteit van arbeid alleen maar in de weg staan en 
een inbreuk betekenen op de heilzame werking van 
het marktmechanisme. 

Het rapport wil ons doen geloven dat de betrek
kingen tussen werkgevers en werknemers in de 
informele sector beheerst worden door een breed 
scala van sociale gebruiken en tradities met een ver
zachtende uitwerking op de onzekerheid waarin de 
massa van werkende armen verkeert. Zo zouden 
werkgevers gewend zijn om loon door te betalen 
ook in tijden van slapte, voorschotten verstrekken 
aan arbeidskrachten die onvoorziene uitgaven moe
ten do en, steun geven aan bejaarde of zieke werkers 
enz. Weliswaar gaat het om informele regelingen 
zonder contractuele basis maar die zouden wei dee! 
uitmaken van een stilzwijgend voorgeschreven 
gedragscode. Het is een gezichtsveld dat zich aan 
mijn waarneming moet hebben onttrokken in de 
loop van mijn langjarig onderzoek onder werkende 
armen zowel op het platteland als in de stad. Of ben 
ik misschien, bewust of onbewust, het slachtoffer 
geweest van een stelselmatig verdraaide voorstel
Hng van zaken? In ant.woord op rnijn hardnekkige 
vragen ontkenden rnijn informanten steevast en 
met klem dat zij konden rekenen op vormen van 
welwillend paternalisme. Het komt mij voor dat 
het Bankrapport is geschreven door een economen
team met meer sympathie voor de belangen van 
kapitaal dan voor die van arbeid. 

Argumenten tegen de vroegtijdige invoering van 
een publiek veiligheidsnet om het Ieven van kwets
bare groeperingen iets te vergemakkelijken, ont
leent de Bank niet aileen aan de beweerde voortzet
ting van op patronage gebaseerde steunverlening. 
Zulke publieke voorzieningen acht het rapport ook 
onnodig met een beroep op solidariteitsbanden die 
tussen familieleden zouden bestaan. Die opmerking 
wordt gemaakt in de vorm van een generaliserende 
uitspraak welke getuigt van verregaande onbekend
heid met het Ieven dat arme mensen leiden. 

Financial help from relatives remains the principle 

form if income support and redistribution in develo

pinB countries. The extended family rystem is an 
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important way if providinB extra income and security 
to individual workers and their immediate house

holds ... Private tranifers play an important insurance 

junction in addition to reducina income inequality: 

they provide old aae support and ameliorate the 

if[ects if disability, illness and unemployment. In 

most developinB countries, especially in rural areas, 

older aenerations rely on the youna to support their 

income. (p. 8 7) 

Programma's van openbare werken kunnen een 
aanvulling hi eden op particuliere hulp aan werkloze 
armen, zij het dat de doelgroep bereid moet zijn 
met een laag loon genoegen te nemen en te gaan 
waar werk wordt aangeboden. De lage beloning 
garandeert dat aileen de werkelijk nooddruftigen 
zich zullen opgeven. Voor formele-sectorarbeid in 
lage-en midden-inkomenslanden die met ontslag 
bedreigd wordt, adviseert de Bank niet over te gaan 
tot de invoering van een werkloosheidsverzekering 
door de overheid, maar te volstaan met een eenma
lige financiele schadeloosstelling van bedrijfswege 
waarvoor de werknemers natuurlijk zelf een pre
mie hebben betaald tijdens de duur van hun dienst
betrekking. Bij het lezen van dit soort directieven 
rijst de vraag of de Bank zich er wei van bewust is 
dat een overheid niet aileen een administratief
bureaucratische instantie is maar ook, en in de eer
ste plaats, een politiek lichaam dat rekenschap en 
verantwoording moet afleggen aan het electoraat 
dat voor een groot deel uit werkende mensen 
bestaat. 

Ten slotte is er het probleem van mensen die er 
niet in slagen om, tijdelijk ofblijvend, werk te vin
den. Wat de eerste categorie betreft, daarvoor 
heeft de Bank tot het moment van herintreding in 
het arbeidsproces de hierboven genoemde pro
gramma's van openbare werken in petto . Zij die nu 
niet en nooit meer kunnen werken - zoals bejaar
den of invaliden - mogen rekenen op bijstand uit 
publieke middelen in geld of voedsel. Deze over
drachten komen natuurlijk aileen en voorzover 
nodig in aanvulling op particuliere vormen van bij
stand die volgens de wijsheid van de W ereldbank 
zo'n belangrijke rol spelen in 'traditionele' samen
levingen. 

De balans opaemaakt 

Hoe ziet de naaste toekomst van de werkende 
armen aan de bodem van de wereldeconomie eruit, 
als we even aannemen dat die enorme massa bereid 

zou zijn het regime te ondergaan dat voor haar 
eigen bestwil is geformuleerd door de Bank? In het 
beste geval, zo berekent het rapport, zal het ver
schil tussen rijk en arm in 2o 1 o zijn teruggelopen 
tot een verhouding van 5o: I . Hieruit blijkt dat ver
geleken met de toestand zoals die in I 9 8 5 bestond 
slechts van een lichte daling sprake zal zijn. Die 
prognose geeft weinig grond voor gejuich. Maar 
zelfs deze magere uitkomst gaat vergezeld van de 
waarschuwing dat als de arme Ianden hun marktge
richte politiek niet op straffe wijze doorzetten of als 
de trend naar globale integratie onderbroken wordt 
door een meer protectionistische koers, de tijdens 
deze eeuw sterk gegroeide ongelijkheid in het begin 
van de volgende eeuw nog verder zal oplopen tot 
een verhouding van 70: I. In feite laat het Bank
document doorschemeren dat dit laatste scenario 
realistischer is dan een vroegtijdige ombuiging en 
een snelle sprint in de richting van grotere gelijk
heid. 

Bovendien, er is nog altijd het gevaar van een 
virulent negatieve reactie door industriele Ianden in 
het rijke deel van de wereld die zich vermoedelijk 
zal uiten in aandrang op de vaststelling van mini
mum-arbeidsstandaarden in de lage-lonenlanden. 
Ten slotte is er het risico van de onvoorspelbare uit
werking van toenemende concurrentie, vanuit Azie 
voor de arme leden van de club van laat-industriele 
Ianden en vanuit Centraal- en Oost-Europa voor de 
rijkere leden daarvan. 

Kortom, het kan eerst nog slechter worden voordat 
het, wellicht, beter zal gaan. Achter dit treurige 
vooruitzicht voor de grote massa van de arm en gaat 
evenwel een veel opgewekter boodschap schuil 
voor het beter bedeelde segment van de werkende 
mensheid dat in het ontwikkelde deel van de wereld 
leeft, namelijk dat zij zich voorlopig geen zorg hoeft 
te maken over een scherpe daling van de levensstan
daard. De voorsprong die deze arbeidselite in de 
loop van slechts enkele generaties heeft genomen 
zal niet verdwijnen of zelfs maar verrninderen, in 
absolute noch relatieve zin, door nauwelijks emstig 
te nemen pogingen om een drastische herverdeling 
van de mondiale welvaartskoek te bewerkstelligen. 
Gedurende tenminste de komende decennia zal de 
kloof in stand blijven. 

W at zou men ook anders kunnen verwachten 
gegeven de vele en al sinds lang bestaande structu
rele barrieres waarop arme mensen stuiten in hun 
wanhopige strijd voor een betere toekomst. De 
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vroege fasen van het proces van mondialisering zijn 
van beslissende betekenis geweest voor de opbouw 
van de tegenstellingen die zich thans manifesteren. 

Participation by the developing countries in the ear

lier globalization if 1 8 50 to 1900 was shallow and 

gten based on urifavourable terms, especially in Asia 

and Africa. They exported exclusively primary pro

ducts, and capita/flowed in mainly to support such 

enterprises- to develop capacity in natural resource 

extraction and maintain the support if friendly 

governments. (p.53) 

Het handelt hier natuurlijk over een hoogtijperiode 
van kolonialisme en koloniale uitbuiting, hoewel 
dit woordgebruik zorgvuldig. wordt vermeden. 
Lezers van het rapport die redelijk bekend zijn met 
de moderne economische geschiedenis van Azie, 
Afrika of het Cara'ibisch gebied zullen verbaasd zijn 
dat de integratie van deze Ianden in de wereldeco
nomie onder koloniaal bewind wordt voorgesteld . 
als een 'ondiepe' eerste ronde van mondialisering. 
Die voorstelling van zaken is een treffende illustra
tie van het gebrek aan historische diepgang waarin 
de huisschrijvers van de Wereldbank uitblinken. 

Het World Development Report 1995 heeft een hoog 
ideologisch gehalte. Wat directer gezegd, het client 
propaganda-doeleinden en vertoont aile kenmer
ken van zulke geschriften. Het gaat mank aan over
drijving, vertekening, onderbelichting, selecteert 
of vermijdt inform a tie en schrikt af en toe ook niet 
terug voor desinformatie. Om een paar voorbeel
den van dit laatste te noemen: het is niet waar dat 
de landarbeiderslonen in India tussen 1970 en 1990 
met zeventig procent zijn gestegen, dat de econo
mische groei onder de Nieuwe Orde in Indonesie 
tot vermindering van de ongelijkheid heeft geleid 
en dat, ceteris paribus, vuil of riskant werk beter 
betaalt. Een meer fundamenteel bezwaar is dat 
somrnige belangrijke zaken slechts in het voorbij
gaan of helemaal niet aan de orde komen. Zo is er 
nauwelijks discussie over de uitstoot van arbeid als 
gevolg van technologische vernieuwing. De rele
vantie van dit verschijnsel blijkt uit een recent pers
bericht dat in ons land de winsten van enkele van de 
grootste (multi-)nationale ondernemingen de laat
ste tijd fantastisch zijn gestegen zonder dat deze 
gunstige ontwikkeling vee! nieuwe banen heeft 
opgelev rd. In de overvloed van statistische gege
vens die in het Bankrapport te vinden zijn, zal men 
verder tevergeefs zoeken naar aanwijzingen over 

verschuivingen in het loonquantum, niet zelden een 
daling, als onderdeel van de produktieprijs van goe
deren die in verschillende stadia van de bewerking 
door de wereld circuleren. En ten slotte, elke 
informatie over de verdeling tussen arbeid en kapi
taal van de waarde toegevoegd in de verschillende 
stadia van het produktieproces wordt vermeden als 
de pest. 

Op het werk van Marx is vanafhet moment van 
publikatie scherpe kritiek geleverd en terecht. Het 
gedachtengoed van deze politieke econoom was 
dogmatisch, getuigde van een sterk mechanistische 
visie op de fasen van economische groei en droeg 
bovendieu een sterk eurocentrische inslag. Maar 
het credo van de Wereldbank is niet minder doctri
nair. De verschillen in inhoud en stijl zijn te veef om 
op te noemen. Maar een daarvan is dat terwijl Marx 
zijn parti pris niet onder stoelen ofbanken stak - het 
was zijn belangrijkste inspiratiebron - de bank die 
het proces van economische mondialisering tot haar 
voornaamste opgave heeft gemaakt, pretendeert 
dat de arbeidspolitieke handleiding die zij heeft 
opgesteld een objectief en evenwichtig antwoord 
geeft op de vraag hoe de arm en in de wereld verlost 
kunnen worden uit hun misere . Oat nu is een drog
reden. 

Het zwart-wit Bankdenken waarvan zowel de ana
lyse als ook de beleidsaanbevelingen doortrokken 
zijn, laat zich illustreren aan de hand van de opvat
ting dat het de eerste of zelfs enige taak van de over
heid is om een klimaat en omgeving te scheppen 
waarin kapitaal maximaal tot ontplooiing komt, dat 
wil zeggen zich op de meest doelmatige en doel
treffende wijze kan manifesteren. Er staat niets in 
het rapport over de achtergrond van kapitaal, hoe 
het ontstaat, wat de sociale identiteit is van de eige
naars ervan, wat zij willen, wanneer en waarom. 
De Wereldbank lijkt te vooronderstellen dat kapi
taal bereid is op politiek correcte wijze te handel en, 
dat wil zeggen zich met maatschappelijk fatsoen te 
gedragen en beleidsdirectieven te aanvaarden die 
investering aantrekkelijk maken in produktieve 
activiteiten welke werkgelegenheid scheppen. 
Geen woord over speculatie of over zwart geld cir
cuits en de uitwerking daarvan op werkarrange
menten zowel in de informele als formele econo
mie. De internationale circulatie van deze giganti
sche hoeveelheden geld zijn weinig doorzichtig, 
natuurlijk, maar dat is nog geen reden om stilzwij
gend voorbij te gaan aan deze financiele transfers en 
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hun invloed op de toestand van arbeid in de wereld. 
De ex cathedra uitspraken van de Bank over werkge
legenheid en arbeid zijn extreem anti-etatistisch. 
Ter verdediging van deze vijandige vooringeno
menheid staat het rapport llitvoerig stil bij de to tale 
ineenstorting van de socialistische economieen, 
vooral die in Oost- en Centraal-Europa. De passa
ges hieraan gewijd treffen onweerlegbaar doel. 
Maar in al te grote ijver om tot de laatste snik lering 
te trekken uit deze les, schiet het rapport door waar 
het socialistische staatsregimes op een lijn stelt met 
Ianden met een gemengde economie. Hoewel 
overheden in deze laatste categorie van Ianden in de 
ogen van de W ereldbank ongetwijfeld met dezelfde 
dodelijke ziekte zijn besmet - ook zij bezweken 
immers voor de verleiding om aan de werkende 
bevolking zorg te will en bieden van de wieg tot het 
graf - is het niettemin verstandig om deze beide 
varianten van staatsbemoeienis van elkaar te onder
scheiden. Zij staan immers voor verschillende stel
sels van politieke economie en hebben de afgelopen 
eeuw ook een sterk uiteenlopend traject afgelegd. 
De crux van deze constatering is dat de zeer aan
zienlijke verbetering die is ontstaan in de kwaliteit 
van het werkend bestaan in Nederland onvoorstel
baar zou zijn geweest zonder overheidsinterventie 
in de op particuliere leest geschoeide economische 
bedrijvigheid. De emancipatie van de arbeidende 
bevolking is vergezeld gegaan van een beteugeling 
van het naakte kapitalisme door sociale en politieke 
actie die bevorderd werd door ideologieen van 
vooral sociaal-democratische en christen-democra
tische huize. De uitkomst van deze strijd, want die 
moest wel degelijk worden gevoerd, heeft een ver
zorgingsstaat opgeleverd die momenteel weliswaar 
aan afslanking onderhevig is, maar nog steeds een 
levensvatbare toekomst lijkt te hebben. Het platte 
eindoordeel van de W ereldbank dat overheden in 
het verleden gefaald hebben om door staatsoptre
den het maatschappelijk welzijn te vergroten, is een 
karikatuur van de ontwikkelingsgang zowel in 
Europa als in andere delen van de wereld en doet 
geen recht aan het behaalde succes in de verdeling 
van inkomens langs publieke weg. 

De route naar uitsluiting 

De Wereldbank heeft een slechte reputatie wan
neer het op gelijkheid en sociale rechtvaardigheid 
aankomt. Het is waar dat het rapport zich positief 
uitlaat over grotere politieke openheid en democra
tie. Echter, niet in de eerste plaats als doeleinden in 

zich zelf maar vooral als middel om de efficientie te 
vergroten en de produktie te verhogen. Daar staat 
tegenover dat, in tegenstelling tot autoritaire regi
mes die zich niets van open oppositie hoeven aan te 
trekken, democratische overheden publieke ver
antwoording moeten afleggen en juist om die reden 
aan legitimiteit verliezen in een tijd van structurele 
aanpassing. 

Het rapport keert zich tegen dualisme op de 
arbeidsmarkt omdat de voordelen gegund aan for
mele sector arbeid, in lage-inkomenslanden slechts 
een kleine minderheid van de wer;kende bevolking, 
in feite een lotsverbetering van het overgrote deel 
der armen in de weg zouden staan. lnformalisering 
van werk is evenwel naar mijn mening de verkeerde 
aanpak voor de oplossing van het vraagstuk van 
ongelijke verdeling. De Bank vervangt in wezen 
het dualisme dat zij bestrijdt door een beleidsdicho
tomie, namelijk die tussen kapitaal en arbeid. Ter
wijl de eerste produktiefactor aanspraak mag rna
ken op stabiliteit en zekerheid, wordt arbeid ver
wacht zich te gedragen met maximale flexibiliteit 
die vooral arme mensen in een staat van uiterste 
kwetsbaarheid achterlaat. Ik concludeer dat de 
Bank haar politieke keuzes verbergt achter econo
mische argumenten die worden voorgesteld als 
natuurlijke wetmatigheden. 

Een laatste vraag die aan het einde van dit kritische 
opstel bij mij opkomt, is ofhet geld dat de staatskas 
bereikt - dat moet een bescheiden hoeveelheid zijn 
gezien de voorkeur die de Bank uitspreekt voor lage 
belasting op kapitaal - niet vooral besteed zal wor
den aan de handhaving van rust en orde. De toe
stand die ik in de zomer van r 995 in de hoofdstad 
van Jamaica aantrof, lijkt tekenend voor een meer 
algemene trend die ook elders in de wereld waar
neembaar is. 

Het nieuwe Kingston dat de laatste jaren is 
opgetrokken, oogt als een locatie waarin de staf van 
de Wereldbank en haar clientt~le zich onmiddellijk 
thuis zouden voelen. Deze enclave bestaat uit mo
deme wegen en stijlvolle gebouwen waarin hotels, 
ambassades, banken, reiskantoren enz. zijn onder
gebracht en vanwaaruit een hooggeschoolde, goed
geklede elite haar mondiale zaken regelt. De air
conditioned winkelpaleizeh hebben een grote ver
scheidenheid van eetzaken waar het populaire fast 

food van Amerikaanse snit opgehaald kan worden . 
In deze galerijen van meerdere verdiepingen zijn 
alle vertrouwde merknamen verkrijgbaar die er tij-
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dens de advertentiepauzes op de lokale en buiten
landse tv-kanalen, doorlopend gevuld met de 
bekende Amerikaanse series, bij het publiek wor
den ingehamerd. De klanten van de winkels en kan
toren mogen met Jamaicaans geld betalen maar de 
Amerikaanse dollar is in dit milieu standaard betaal
middel geworden. 

Op slechts korte afstand verwijderd ligt de 
benedenstad van Kingston die met zijn achterbuur
ten tot de arme wereld behoort. Een straatventer 
op de Jubilee-markt had geen wisselgeld voor het 
kleine bankbiljet waarmee ik een paar mango's 
kocht. Gehelmde soldaten patrouilleren door de 
straten, hun geweren schietklaar om de oorlog te 
onderdrukken die criminele bendes onderling uit
vechten. De opvallend zichtbaar gemaakte Staats
macht draagt bij aan de grimmige sfeer die hier 
hangt. Vreemdelingen, en die categorie omvat 
zowel buitenlandse toeristen als !eden van de snel 
groeiende hoofdstedelijke middenklasse, hebben in 
deze gevarenzone eigenlijk niets te zoeken en krij
gen ook de dringende raad eruit weg te blijven. De 
gevestigde politieke partijen werven in deze buur
ten de Lumpen elementen die voor hen het vuile 
werk opknappen. Een spiernaakte man, duidelijk 
psychisch gestoord, wankelt door de straat. 
Voorbijgangers reageren niet op zijn wild gebaren 
en geschreeuw. Ik probeer niet te kijken naar een 
klein geweldsvoorval op de hoek. Rond een jongen 
staan twee sol daten die hem dreigen te slaan met de 
kolf van hun geweer. 

Mijn impressies bij het !open door de straten van 
Kingston worden bevestigd in de studie waarvan ik 
eerder melding maakte over de uitwerking in 
Jamaica van het beleid van structurele aanpassing. 
Een bijdrage aan deze verzameling van essays schil
dert het portret van de verliezers in de volgende 
woorden. 

They were seen in the increased number if homeless 

and mentally ill searching through the garbage con

tainers, they were absorbed among the numbers cf 

youth recruited in criminal posses, they were included 

amana the .fixed income pensioners whose private pro

perty could not be relieved by food stamps, they were 

numbered among those who stood grimly in visa lines, 

and they were found among those whose incomes were 

increasingly inadequate for the purchase cfbasicfood 

requirements. (Anderson & Witter in Le Franc 
ed. 1994:52) 

Wat in het Wereldbankrapport ontbreekt, is een 
uiteenzetting over de waardigheid van arbeid per se 
en over de noodzaak om de kwaliteit van het maat
schappelijk !even te waarborgen in het voortgaande 
proces van mondialisering. De Bank toont zich 
meer bezorgd over het arbeidsmarktdualisme dan 
over de groeiende scheiding tussen bezitters en 
bezitslozen die versterkt wordt door het voorge
schreven beleid. De voortgaande polarisatie loopt 
uiteindelijk uit op een verdeling van mensen, zowel 
op nationaal als mondiaal niveau, in twee segmen
ten: zij die deel uitrnaken van het maatschappelijk 
bestel en zij die daarvan blijven uitgesloten. Aan het 
slot van het inleidende overzicht wijdt de Bank een 
korte passage aan deze onheilspellende spiraal. 

Indeed, there are risks that workers in poorer coun

tries will fall further behind, as lower investment and 

educational attainment widen disparities. Some wor

kers, especially in Sub-Saharan Africa, could become 

increasingly marginalized. And those lift out cf the 

general prosperity in countries that are enjoying 

growth could stiffer permanent losses, setting in 

motion intergenerational cycles cf neglect. (p. 8) 

Oat dit geen hypothetisch scenario is, wordt duide
lijk wanneer, later in het rapport, wordt vastge
steld dat landen die al aanvankelijk arm zijn ertoe 
neigen minder te investeren en ook een lager 
geschoolde bevolking hebben. De cirkel is dus 
gesloten. Arme Ianden groeien langzamer dan rijke 
landen ondanks het (geringe) voordeel van de pre
mie op achterstand, juist omdat hun armoede het 
niet toestaat om in dezelfde mate als rijke landen in 
menselijk en fysiek kapitaal te investeren. Hoe valt 
die conclusie nu te rijmen met de majeure aanbeve
ling in het rapport volgens welke overheden, in 
plaats van zich te bekommeren om herverdeling 
van inkomens ofbronnen, er beter aan doen zich te 
concentreren op investering in gezondheid en 
onderwijs voor de nieuwe generatie? 

Het arbeidsmanifest van de Wereldbank getuigt 
van meer dan alleen maar technocratisch pragmatis
me. Het is een benadering die dicht in de buurt 
komt van sociaal darwinisme, zij het verpakt in een 
nieuw jargon dat vee) gepolijster is dan de variant 
die ruim honderd jaar geleden in zwang was . De 
Bank kiest partij en, in tegenstelling tot wat zij 
beweert, niet voor de armen die daarom ook in de 
2 1 e eeuw een groot deel van de mensheid zullen 
blijven uitrnaken. 
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