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W erk wereldwijd 
De blinde vlek in 

In dit artikel wordt het 
werkgelegenheidsvraagstuk, 
dat nu monruale proporties 
heeft aangenomen, centraal 
gesteld. Ik bekijk rut pro-

het Nederlandse 
herijkingsdebat 

familie, als het daarmee al 
beter gaat. We zitten hier 
midden in het Wilde Oos
ten. Op de lange duur zal 
het zeker beter gaan, maar 

bleem vooral van Europese 
en Nederlandse zijde. Zon
der een oplossing voor dit 
probleem te vinden, zullen 
we immers niet openstaan 

LOUIS EMMERIJ 
de overgangsperiode is een 
zeer pijnlijke. 

Speciaal adviseur van de President van de 
Inter American Development Bank 

In de Verenigde Staten 
trekt de economie aan, is 
de werkloosheid relatief 
laag, maar de individuele - op handels- en ander 

gebied - voor de rest van de wereld. Dit is van 
betekenis voor het herijkingsdebat van het Ne
derlandse buitenlands beleid. lk mis in deze ruscus
sie tot op heden de internationaal-economische 
rumensie, daarom concentreert rut artikel zich 
daarop. De eindconclusie is, dat herijking van het 
buitenlands beleid geen zin heeft zonder een herij
king van het eigen nationaal en Europees beleid. 

Om deze vraagstukken in perspectief te plaat
sen, allereerst heel kort iets over de ontwikkelin
gen in de wereldeconomie. 

· De Wereldeconomie 
Het glas vel? de wereldeconomische en -sociale 
situatie is halfleeg. 'Als de economie al draait, is het 
op het sociale en politieke vlak dat de schoen 
wringt. Laten we snel de verschillende regio's langs 
!open. 

In de Europese-Unielanden heerst ongehoorde 
en langdurige werkloosheid. Niemand weet daar 
raad mee. Men heeft de inflatie bedwongen en nog 
eens bedwongen en nog eens ... tot er geen excuus 
meer was om zich nu eindelijk over de werkloos
heid te buigen. Ondertussen is de open werkloos
heid opgelopen tot zo 'n tien procent en een conser
vatieve schatting van de gemarginaliseerden komt 
uit op 25 tot 30 procent. 

In Midden- en Oost-Europa heerst rampspoed 
voor de grote meerderheid van de bevolking. De 
werkloosheid loopt op en het inkomen daalt. Voor 
wie moet Ieven van een pensioen of een enkele baan 
is het armoe troef en zo iemand is afhankelijk van de 

inkomens gaan achteruit en er vormt zich een 
onderklasse die grote proporties aanneemt. Meer 
dan een gezindslid moet nu werken om het inko
men in stand te houden . Het resultaat is, dat de 
middenklasse begint te revolteren en het steeds 
meer borrelt in de onderklasse. 

Over Latijns-Amerika waren waarnemers de 
laatste jaren nogal optimistisch: het schuldenvraag
stuk leek in bed wang, de inflatie onder controle, en 
de economie trok aan. Maar de economische 
'ommekeer' is nog niet robuust, gezien de sociale 
kwestie (armoede, stedelijke problematiek, onge
lijkheid, vrije val van de koopkracht voor de meer
derheid, en het werkgelegenheidvraagstuk) en de 
onbetrouwbaarheid van de globale financiele 
markt. Afrika drijft weg in de marges van de 
wereldeconomie en het Midden-Oosten, Noord
Afrika en West-Azie blijft een politiek kruitvat. 

Zuid-Azie en China lijken economisch goed op 
weg. China blijkt echter bij nadere beschouwing 
politiek labiel en economisch oververhit: a recipe for 
disaster. India en Pakistan zijn nog steeds zeer arme 
maatschappijen in een politiek beklemmende situ
atie. 

Dan blijven over de bejubelde regio's Oost- en 
Zuidoost-Azie. Laten we hopen, dat de economi
sche zegen inderdaad uit het Oosten komt. Maar 
we hebben onlangs kunnen zien, dat zelfs de 
Japanse economie en maatschappij minder robuust 
zijn dan velen hadden gedacht. Ecologisch gezien 
zijn deze gebieden het best als rampgebieden te 
beschri j ven. 
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Concluderend: met een enkele uitzondering heb
ben we nu te maken met een wereldwijd werkgele
genheidsvraagstuk; een stedelijke situatie die steeds 
onbeheersbaarder wordt; ongelijkheden, zowel 
binnen als tussen Ianden, die groter worden in 
plaats van verminderen; en in bet algemeen een 
groeiende sociale onrust. De zogenaamde globale 
markten - zowel op financieel als op handelsterrein 
- versterken deze onheilspellende tendenties. En 
het is zeer zeker niet het Mexicaanse avontuur, dat 
we onlangs mochten aanschouwen, dat ons van het 
tegendeel kan overtuigen. 

Werk Wereldwijd 
Zoals gezegd, concentreert dit artikel zich vooral 
op werk en werkloosheid hier en in de Europese 
Unie. Zolang wij ons eigen werkgelegenheidspro
bleem niet hebben opgelost, zullen wij internatio
naal niet doen wat wij prediken, zullen wij in het 
defensief blijven, en slechts doekjes voor het inter
nationale bloeden aanbieden in plaats van wonden 
ontsmetten en helen . 

Om te beginnen moet gestel9 worden dat volle
dige werkgelegenheid de uitzondering is geweest, 
niet de regel. De uitzondering was de periode van 
ongeveer 25 jaar tussen 1950 en 1975. De jaren 
twintig en dertig waren decennia van min of meer 
grote werkloosheid; over de negetiende eeuw kan 
beter gezwegen worden. Marx en Engels schreven 
niet voor niets gedurende deze periode. Sinds twin
tigjaar hebben we nu alweerhetzelfde probleem en 
horen we, dat volledige werkgelegenheid eraan zit 
te komen ... 

Er zijn vee! mythes in omloop over de oorzaak of 
oorzaken van werkloosheid. Voor sommigen is het 
de technologie of de !age economische groei; voor 
anderen zijn het de lage-lonenlanden of de gastar
beiders en asielzoekers; voor weer anderen heeft 
werkloosheid alles te maken met de hoge loonkos
ten of gebrek aan scholing. Velen houden het op 
een mengeling van twee of meer van deze oorza
ken . 

Maar een van de fundamentelere redenen is 
even simpel als complex en heeft van doen met de 
definitie en het concept van volledige werkgelegen
heid. De definitie van volledige werkgelegenheid 
heeft zich doorlopend aangepast: van tien uur per 
dag, zes dagen in de week, 51 weken per jaar, gedu
rende so jaar (meer dan 15o.ooo uur over het gehe
le Ieven) minder dan een eeuw geleden, tot acht 

uur per dag, vijf dagen in de week, 45 weken per 
jaar, gedurende 40 jaar ( een totaal van 7 2. ooo uur) 
sinds de laatste twintig tot dertig jaar. Dat betekent 
dus meer dan een halvering van het 'werkend 
Ieven' in zoiets van 70 jaar. 

Deze drastische verandering in het concept en 
de definitie van volledige werkgelegenheid heeft 
zich geleidelijk voorgedaan, meegaand met techno
logische verandering, productiviteitsstijging, en in 
het algemeen met de stijging van het niveau van 
economische bedrijvigheid. Men kan zich de werk
loosheid voorstellen, indien er geen aanpassingen 
hadden plaatsgevonden in de definitie van volledige 
werkgelegenheid. 

De huidige situatie toont alle aspecten van een 
teveel aan aanbod van arbeidskrachten. Er is geen 
sprake van een economische crisis in de klassieke 
zin van het woord. We nemen een respectabele 
economische groei waar, maar we kunnen deze 
economische groei realiseren met steeds minder 
arbeidsuren, gezien de productiviteit en de stand 
van de technologie. 

We kunnen natuurlijk trachten snellere economi
sche groei te realiseren. Bij gelijke productiviteit 
zijn er dan meer arbeidskrachten nodig . Dat was de 
situatie in de jaren zestig. De vraag nu is niet alleen 
of zo'n krachtinspanning mogelijk, maar eveneens 
of deze zinnig en wenselijk is. Er is dus geen econo
mische, maar een sociale crisis in de Europese
Unielanden. De economische en technologische 
veranderingen zijn niet gepaard gegaan met maat
schappelijke veranderingen. 

Hebben we niet altijd gedroomd, dat de voort
schrijdende technologie ons meer zou doen produ
ceren met minder werk; dat we meer zouden kun
nen verdienen met minder inspanning? Die utopie 
is bezig werkelijkheid te worden. Maar de droom is 
verworden tot een nachtmerrie, omdat, zoals ge
zegd, de maatschappelijke verandering geen pas 
heeft kunnen houden met de technologische revo
lutie. Zodoende zitten we nu midden in een situatie 
waarin 70 procent van de bevolking min of meer 
hard werkt, terwijl 30 procent aan de kant is ge
schoven, min of meer vrijwillig of gedwongen. 

Volgens mij is er - ten gevolge van positieve 
ontwikkelingen - doodgewoon niet genoeg werk 
voor alle mensen die willen werken, gezien de hui
dige definitie van volledige werkgelegenheid, de 
stand van de technologie en het niveau van produc
tiviteit. Wat nodig is, is een maatschappelijke her-
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structurering die zal moeten neerkomen op een 
productieve manier van arbeidsverdeling eerder 
dan een extrapolatie van de vormen van ongebon
den arbeidstijdverkorting die we in het verleden 
hebben gekend. Oat wil niet zeggen, dat diegenen 
die vrijwillig korter will en werken, dat niet moe ten 
doen. Nederland, bijvoorbeeld, is reeds een land 
waar vele mensen deeltijdbanen hebben. Er is geen 
red en dat te stop pen of af te remmen. Maar de druk 
om eerder uit te treden via de v u T oflater in te tre
den en Ianger ongemotiveerd op de schoolbanken 
te blijven zitten, moet afgelopen zijn . Oatzelfde 
geldt voor het verplicht korter werken. 

Welke voorstellen om het werkloosheidsvraagstuk 
op te lossen doen zo al de ronde? Men maakt zich 
zeer bezorgd over de langdurige en hoge werkloos
heid onder ongeschoolden. Oat is terecht. Oeze 
situatie wordt echter in verband gebracht met de 
concurrentie van lage-lonenlanden enerzijds en de 
arbeidskosten van ongeschoolden anderzijds. Een 
minderheid trekt daaruit de conclusie dat de 
Urugay-ronde en globale markten en concurrentie 
uit den boze zijn. Een meerderheid pleit voor een 
verlaging van de arbeidskosten van ongeschoolde 
krachten. In het laatste geval zouden we beter het 
hoofd kunnen bieden aan de concurrentie van de 
lage loonlanden en dus meer ongeschoolden aan 
een baan kunnen helpen. 

Zonder iets af te doen aan het idee de 'wig' te 
verkleinen, moet ik eerlijk zeggen het concurren
tie-argurnent vrij onzinnig te vinden. Waarom zou
den wij ons gaan 'verlagen' ten einde met de arme 
Ianden te concurreren op hun niveau van compara
tieve voordelen? Waarom zouden wij het brood uit 
hun mond willen stoten? Bovendien zijn lage
lonenlanden niet noodzakelijkerwijs ook lage-kos
tenlanden, gezien hun productiviteitsniveau. Ik 
geloof, dat het professor Schouten was die indertijd 
zo'n benadering zag leiden tot de AlbaniserinB van 
onze economiel 

Ik heb niets tegen de tweevoudige aanpak van de 
werkloosheid die nu opgeld doet, namelijk het af
schaffen of het verlagen van belasting- en premie
heffing voor bepaalde arbeidscategorieen of in be
paalde sectoren (zoals in de zorgende dienstverle
ning en onderhoudssfeer) enerzijds en het stimule
ren van onderwijs en training anderzijds. In
tegendeel, zoals later zal blijken. 

Maar dat moet niet ten koste gaan van de toe
komstperspectieven van de armere Ianden, van 

onze eigen technologische vooruitgang en van een 
verdere ontwikkeling van onze economische struc
tuur. 

We horen nu reeds sinds twintig jaar dat volle
dige werkgelegenheid 'just around the corner' is . 
Niemand gelooft de politici meer en water om de 
hoek te zien is zijn eerder opstandigen dan werken
den. We moeten toe naar een volledige werkgele
genheid 'nieuwe stijl'. Zoals gezegd zal dat meer 
vereisen dan een marginale aanpassing hier en 
daar. We zullen onze sociale en maatschappelijke 
structuren moeten aanpassen aan de economische 
en technologische revolutie die reeds enige tijd 
gaande is, maar waarvan we tot nu toe slechts het 
staartje hebben gezien. 

Hish-techscenario 

Wij moeten vanzelfsprekend kiezen voor een 
offensieve aanpak gericht op de comparatieve voor
delen van een kennisintensieve, high-techecono
mie. In dit scenario zal echter het werkloosheids
vraagstuk niet worden opgelost, omdat wij eenvou
dig meer kunnen produceren met minder werk. 
Het arbeidskostenscenario leidt evenmin tot volle
dige werkgelegenheid-oude-stijl: verlaging van 
loonlasten en sociale zekerheidsuitgaven om de 
vraag naar laaggeschoolde en laagbetaalde arbeid te 
stimuleren, leidt tot welvaartsdaling en een verstar
ring van onze economische structuur. Oit is echter 
niet of vee] minder het geval indien deze maatregel 
wordt genomen in sectoren die niet meedoen aan 
de internationale handel. Oaarom sluit ik deze 
oplossing niet volledig uit. 

Maar de structurele oplossing moet worden ge
zocht in een hish-techscenario met een betere verde
ling van de vruchten van de productiviteitsstijging 
en de Justen en lasten van arbeid . We moeten stre
ven naar een vee! flexibelere arbeidsmarkt en een 
maatschappelijke situatie die ervoor zorgt dat wer
kenden gedurende hun hele Ieven minder gaan wer
ken, zodat er meer mensen aan het arbeidsproces 
kunnen deelnemen. Flexibel wederkerend leren, 
scholingsverlof en creatief verlof zijn een investe
ring in menselijk kapitaal. Flexibel pensioen en 
flexibele organisatie van het werk vergroten de 
keuzemogelijkheden voor iedereen. 1 

Wij hebben reeds vele aanzetten gezien, die de 
flexibiliteit van mensen op de arbeidsmarkt en daar
buiten bevorderen. Volledige werkgelegenheid-
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nieuwe-stijl betekent het doortrekken en generali
seren van deze aanzetten. Dit houdt in aanpassingen 
in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de pen
sioenregelingen. Meer in het algemeen betekent 
het een sociale en maatschappetijke herstructure
ring die een noodzaketijk complement is van de 
economische en technologische herstructurerin
gen. 

lk heb vee! aandacht besteed aan werk 'hier', 
eerder dan 'daar'. Oplossing van het werkgelegen
heidsvraagstuk hier is cruciaal, niet aileen voor ons 
maar eveneens voor de economische en werkgele
genheidsperspectieven in Oost en Zuid. Ook in de 
ontwikketingslanden werd geen hoge prioriteit 
gegeven aan de werkgelegenheid gedurende de 
jaren tachtig. Het was allemaal macro-economisch 
evenwicht en inflatie wat de klok sloeg. 

Nu echter is de sociale kwestie terug op de agenda 
en zijn werkgelegenheid en productiviteit weer 
hoge prioriteiten geworden. Twee beleidsbenade
ringen moeten worden onderstreept. De modeme 
sector moet meer ruimte krijgeQ op de nationale en 
intemationale markten (vandaar de aandacht voor 
water gebeurt in de OEso-landen) ten einde pro
ductieve arbeidsplaatsen te creeren. Oat is een. In 
de tweede plaats moet er alles aan gedaan worden 
om te komen tot productiviteits- en dus inkomens
verhogingen in de informele en traditionele secto
ren. In deze !age productiviteitssectoren is niet 
arbeid het probleem, maar inkomen uit arbeid. 2 

Het Nederlandse herijkinosdebat 
Het is een goede zaak om jezelf open te stellen voor 
veranderingen en aanpassingen vijftig jaar na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog en het begin 
van Bretton Woods en vijf jaar na de val van de 
Muur . 

Er kunnen twee hoofdcomponenten in het bui-
tenlands beleid worden onderscheiden: 

1. buitenlandse zaken in de meer diplomatieke 
zin en defensie; 
2 . intemationale economische betrekkingen, 
inclusief ontwikkelingssamenwerking. 

lk vind, dat die twee componenten gescheiden 
moeten worden behandeld en dat de neiging om ze 
te vervlechten moet worden tegengegaan. Deze 
vervlechting - die ik eerder verwarring zou noe
men - wordt in de hand gewerkt door nu naast mili
tary securi~ ook te spreken over economic securi~ en 
door de voorstellen betreffende een economic securi
~ council. Ik heb niets tegen deze terminologie en 
dit voorstel, maar wei tegen de verwarrende ver
vlechting van ontwikkelingssamenwerking en 
defensie. Je zou kunnen zeggen, zoals Pronk doet, 
dat wanneer een land in de greep is van een burger
oorlog er geen sprake kan zijn van economische 
ontwikkeling.3 Alles staat stil. En andersom, wan
neer er geen economische ontwikkeling is, hangen 
de sociale onlusten en militaire conflicten bij wijze 
van spreken in de Iucht. Er zou dus wei degelijk 
sprake zijn van een grote vervlechting. 

lk ben het tot op zekere hoogte met deze rede
nering eens. Tegelijkertijd is ze toch echt enigszins 
simpel. Conflicten zoals die in Rwanda, Burundi en 
het vroegere Joegoslavie zijn eeuwenoud, worden 
af en toe 'afgedekt', tot ze weer 'plotseling' op
springen. Oat heeft niet vee\ te maken met huidige 
economische toestanden of intemationale politieke 
betrokkenheid, maar alles met voorouderlijke haat
toestanden, wat je het Romeo-en-Julia-complex zou 
kunnen noemen. In zulke omstandigheden heeft 
preventie meer te maken met intern beleid dan met 
intemationale politick. 

lk trek hieruit de conclusie, dat het herijkings
debat niet in de eerste plaats behoort te gaan over 
de integratie van het buitenlands beleid van Buiten
landse Zaken,\Ontwikkelingssamenwerking, en het 
militaire zekerheidsbeleid van Defensie. Oat dreigt 
slechts uit te monden op een kwestie van centen 
(' comm unicerende vaten' heet dat tegenwoordig) 
eerder dan op een waardig inhoudelijke herorienta
tie. 

lk zou mij daarom willen concentreren op de twee
de, sociaal-economische poot van het herijkingsde
bat, te weten de relatie tussen internationale han
del, investeringen, werkgelegenheid en natuurlijk 

1 . Zie voor meer details : Eric Crince le 
Roy en Louis Emmerij, 'Het nieuwe 
herverdclingsvraagstuk ', ESB, 1 februari 
1995· 
2. L. Emmerij, 'The employment pro
blem and the international economy •, 
International Labour Review, vol.IJJ, 
1994. no.4. 
3. Zie Pranks nota Een Wereld in Geschil. 
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ontwikkelingssamenwerking. Ik heb altijd een vrij 
genuanceerd beeld gehad van de doelmatigheid van 
ontwikkelingssamenwerking en dikwijls verwezen 
naar een van de meer serieuze studies over deze 
materie, namelijk Does aid work?+ Die studie toonde 
aan, dat tweederde van de hulp doelmatig was en 
eenderde niet. Oat was ongeveer hetzelfde resul
taat als voor parti uliere investeringen . Dit resul
taat was natuurlijk gebaseerd op projectenhulp, op 
het microniveau dus, en zei dan ook niets of niet 
vee] over het verschil dat ontwikkelingssamenwer
king maakt op het macroniveau. 

Ik heb ook nooit meegedaan aan het idiote Oost
Azie-spel, dat beweert dat die Ianden het hebben 
klaargespeeld zonder hulp. Oat is gewoon niet 
waar. Zuid-Korea is daarvan het beste voorbeeld. 
Gedurende de jaren vijftig werd Korea onderge
sneeuwd onder hoofdzakelijk Amerikaanse hulp. Er 
gebeurde niets en men zei, dat dit een illustratie 
was van de ondoelmatigheid van de hulp. In de 
jaren zestig begon Korea een importsubstitutie
strategie. Er gebeurde nog steeds niet veel en men 
zei dat dit de ondoelmatigheid van importsubstitu
tie levendig illustreerde. Vanaf het midden van de 
jaren zeventig schakelden de Korean en over op een 
strategie van exportpromotie en zie hier, het won
der geschiedde. En zo was bet, dat exportpromotie 
als doelmatig werd gezien, terwijl de werkelijke 
vraag natuurlijk is welke rol elk van de raketten in 
deze drietrapsraket precies heeft gespeeld. 

Maar dit gezegd zijnde, moeten we wei goed om 
ons been kijken wat er op bet nationale (macro) 
vlak is gebeurd of niet is gebeurd en wat voor ver
schil ontwikkelingssamenwerking op dat niveau 
heeft gemaakt. De veranderde context van de afge
lopen vijf jaar helpt ons een frisse blik daarop te 
werpen. 

Een doekje voor het bloeden 
Het is nu duidelijk dat 1989 een scheidslijn is 
geweest, ook voor ontwikkelingssamenwerking. 
Het lijkt wel alsof ons de schellen van de ogen zijn 
gevallen. 'Plotseling' werd duidelijk welke rol de 
hulp had gespeeld in de Koude Oorlog. Even plot
seling werd duidelijk, dat Nederland en de Noor-

delijke Ianden misschien enigszins nai'ef zijn ge
weest in hun ontwikkelingsbeleid. Hebben we ons 
niet te vee! Iaten meedobberen op de golven van 
steeds nieuwe ideeen, begrippen en daaruit voort
vloeiende condities? Hebben we niet te veel ge
loofd, dat succes op het microniveau per definitie 
succes op het macroniveau inhoudt? Zijn we niet te 
pietleuterig en te bureaucratisch bezig geweest? 
Moet er niet eindelijk een einde komen aan de pro
jectbenadering met die talloze voorwaarden en dat 
gefladder van deskundigen? 

We beginnen ons ook steeds meer af te vragen 
waartoe so jaar Bretton Woods en internationale 
ontwikkelingsinspanning hebben geleid. Ik zelf sta 
dicht bij de conclusie die Jan Breman onlangs in 
Socialisme &.. Democratie heeft getrokken5, namelijk 
dat ontwikkelingssamenwerking 'niet heeft kunnen 
verhoeden, dat zich een onderklasse als een sociale 
en mondiale categorie uitkristalliseert' en dat wij 
'aan het einde gekomen zijn van bet ontwikkelings
tijdvak'. En als ik de Kritische Grens van Jan Pronk 
goed lees, komt ook hij dicht bij deze conclusie. 

Is het niet zo, dat ontwikkelingssamenwerking 
eigenlijk altijd een doekje voor het bloeden is 
geweest? Niet dat ik het nut van het doekje onder
schat, maar het bloeden wordt veroorzaakt door 
andere factoren, zoals nationaal beleid, internatio
nale handel, investeringen, landbouwbeleid, enz. 
Het is bet geheel van nationaal en internationaal 
economisch en sociaal beleid dat een nationale en 
internationale tweespalt heeft veroorzaakt. Ont
wikkelingssamenwerking heeft dit niet kunnen ver
hinderen, integendeel. Wanneer structureel dualis
me (zowel binnen als tussen Ianden) het kernpro
bleem is, dan is niet alleen de omvorming van het 
eigen maatschappelijk bestel een randvoorwaarde 
(zie hierboven, deeln), maar eveneens een bezin
ning op de samenhang van internationale economi
sche betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking. 
Zoals gezegd, meen ik dat dit een van de kernpun
ten behoort te zijn van een herijkingsdebat. 

Op het internationaal economisch vlak moeten an
dere taakstellingen en een andere organisatorische 
opzet worden gerealiseerd. De redenen hiervoor 
kunnen gemakkelijk worden gevonden. 

4 · Robert Casscn, Does aid work?, 
McMillan, 1987. 
5. J. Breman, 'Het verlopend tij van de 
ontwikkelingspolitick', in: Socialisme &.. 
Democratie, 1 1, I 994 
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Neem, bijvoorbeeld, de uitkomst van de Urugay
ronde. Aile modellen - en ik heb er tenminste vijf 
gezien - die de uitkomst van de ronde op de econo
mieen van de verschillende regio's kwantificeren, 
zijn het over twee dingen eens: 

1. De wereldeconomie zal winnen, dat wil zeg
gen de globale economische groei zal hoger zijn dan 
mogelijk geweest zou zijn zonder de uitkomst van 
de Urugay-ronde; en 2. deze globale winst i zeer 
ongelijk verdeeld. Verreweg de grootste winst gaat 
naar de OEso-landen; aan het andere uiterste zal 
Afrika verliezen of net quitte pelen. Daartussenin 
vinden we Oost-Azie, Latijns-Amerika, enzovoort, 
in volgorde van hun inkomen per hoofd, maar heel 
ver achter de OEso-landen. De conclusie is even 
simpel als indringend: zij die reeds hebben krijgen 
meer. De Urugay-ronde doet niets om de interna
tionale ongelijkheden te compenseren. Zij beves
tigt en verstevigt de status quo. 

De o ESO-landen hebben uitstekend gemanoeu
vreerd gedurende deze lange ronde. Zij hebben 
eveneens bevestigd, dat zij vee! prediken, maar veel 
minder doen. Zo prediken zij liberalisering van de 
internationale handel. Zuid en Oost zijn dit op 
grote hoogte gaan doen. Maar vooral de Europese
Unielanden hebben allerlei NTB's, non tar!lfbarriers, 

gei'ntroduceerd, zoals een veelvoud aan technische 
norm en waaraan produkten van Oost en Zuid moe
ten voldoen, anti-dumping maatregelen waaronder 
aile produkten kunnen vallen die goedkoper zijn 
dan hier geproduceerd, 'vrijwillige' export beper
kingen, enz. En dan hebben we het nog niet over 
het Europese landbouwbeleid of het Multivezel
arrangement, dat volgens de uitkomst van de 
Urugay-ronde nog tien jaar heeft te gaan ... 

Volgens relatief conservatieve schattingen gaat het 
hier om tussen de I So en 2 oo miljard dollar per jaar 
aan gederfde exportinkomsten van Oost en West 
op de markten van de o Eso-landen. Dit moet wor
den afgezet tegen zo'n so tot 6o miljard dollar aan 
ontwikkelingssamenwerking, waarvan een flink 
gedeelte nooit de donorlanden verlaat omdat het 
wordt besteed aan goederen die hier worden 
geproduceerd, aan Europese deskundigen en ande
re consulenten die voor een goede prijs hun kennis 
ten toon spreiden, etcetera. 

Wat betekent in zulke omstandigheden een her
ijking van ons buitenlands beleid? Ik zou zeggen, dat 
dit in eerste instantie betekent, dat we hier meer 
moeten doen wat wij elders prediken. Trade not aid 

is een oude slogan die weer helemaal actueel is. In 
de tweede plaats moeten we ontwikkelingssamen
werking concentreren op de verliezers van de 
wereldeconomie in het algemeen en van de Urugay 
ronde in het bijzonder. We moeten die Ianden bel
pen zodanig orde op zaken te stellen in eigen huis, 
dat zij op de langere duur ook kunnen profiteren 
van het stelsel dat de ronde heeft geintroduceerd. 
Oat betekent dat de hulp moet worden geconcen
treerd op Afrika. 

Het zal duidelijk zijn, dat de internationale handels
aspecten moeilijk zijn te realiseren, en a! helemaal 
niet wanneer wij ons werkgelegenheidsvraagstuk 
niet kunnen oplossen. Hier wordt het enge verband 
duidelijk tussen nationaal en internationaal, en tus
sen economisch en sociaal beleid. Er is op dit gebied 
geen herijking van het buitenlands beleid mogelijk 
zonder herijking van het eigen nationaal beleid. 

Dit kan een verklaring zijn van de vraag waarom het 
Nederlandse herijkingsdebat tot op heden zo be
perkt is gebleven tot de eerste poot, namelijk bui
tenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamen
werking. Oat is immers grotendeels een kwestie 
van de Verenigde Naties, de Europese Unie, blau
we helmen en dus het schuiven van de ene pot naar 
de andere. Maar zelfs dan blijven er nog genoeg 
gevoelige problemen over, zoals wapenleveranties, 
steun aan akelige regimes, om over asielzoekers 
maar te zwijgen. 

Slotopmerkinaen. 
Ik wil eindigen met een samenvatting van de hoofd
punten die ik heb gemaakt of had willen maken 
indien er meer ruimte beschikbaar was geweest. 

I . Het werkgelegenheidsprobleem (inclusicf het 
probleem van mensen die werken op een zeer laag 
niveau van productiviteit en inkomen) is een mon
diaal vraagstuk geworden. Terwijl op grote delen 
van de aardbol de economieen vooruitgang boeken, 
constateren we stijgende sociale problemen, zoals, 
naast werkloosheid en laag inkom en, de explosieve 
stedelijke situatie, dalende kwaliteit van onderwijs, 
en stijgende gezondheidszorgkosten. Er is een nieu
we sociale kwcstie ontstaan. 

2. In Nederland en de Ianden van de Europese Unie 
is de hoge werkloosheid een weerspiegeling van het 
gebrek aan sociale en maatschappelijke aanpassing 



~ 
• I 

I 
~ 

I 

1]2 
S &_04 1995 

aan de economische en technologische veranderin
gen van de laatste tijd. Naast economische en fiscale 
maatregelen kan het werkloosheidsprobleem aileen 
maar worden opgelost door meer mensen rriinder 
lang op de arbeidsmarkt door te Iaten brengen. De 
marrier waarop dit gebeurt, moet mensen weer
baarder maken, de economie robuuster, de maat
schappij flexibeler; ze moet eveneens constructief 
zijn voor de arme Ianden en dus lei den tot een ratio
nele internationale arbeidsverdeling; bovendien 
moeten de maatregelen geheel of gedeeltelijk terug 
te draaien zijn en een investering betekenen in 
mensen en de economie die een individueel en 
maatschappelijk rendement opbrengt. Dit betekent 
een generalisering van educatief en creatief veri of. 

3. ~roductieve werkgelegenheid in Oost en Zuid 
betekent het scheppen van jobs in de moderne sec
tor en het verhogen van de productiviteit in de 
informele en traditionele sectoren. De OESO-lan
den moeten stoppen de Sociale Clausule door de 
strot te duwen van ontwikkelingslanden. 6 Wan
neer alles gezegd en gedaan is, gaan vele aspecten 
van een Sociale Clausule in tegen de comparatieve 
voordelen van de armere Ianden en betekenen in 
feite een verborgen protectionisme van de rijkere 
Ianden. 

4· De Sociale Top te Kopenhasen is niet ver gekomen 
met het formuleren van de nieuwe sociale kwestie 
of met het aandragen van nieuw· beleid, omdat er 
vee! te vee] aan de orde kwam en men door de 
bomen het bos niet meer zag. De 1 LOis helemaal de 
kluts kwijt op het moment dat ze zou moeten 
triomferen. 

5. Het Nederlandse herijkingsdebat moet zich ook 
en vooral concentreren op de internationale econo
mische en sociale aspecten. De globale economie 

moet beheersbaarder worden gemaakt. Er moeten 
stimuli worden ingevoerd die ervoor zorgen, dat 
puur speculatieve financiele stromen worden afge
remd en internationale kapitaalbewegingen voor 
investeringen worden gestimuleerd. Een grotere 
liberalisering van de internationale handel in Eu
ropa moet worden aa...l!gemoedigd. lnternationale 
herijking vraagt om nationale herijking. 

6 . Natuurlijk moet dit debat zich ook buigen over 
de eerste poot, te weten de meer diplomatieke as
pecten . In dit opzicht moet worden bekeken welke 
initiatieven een middengroot land kan nemen in de 
internationale arena. Een voorbeeld kan worden 
genomen aan de rol die bijvoorbeeld Noorwegen 
heeft gespeeld in de Midden-Oostenkwestie. 

7. Ontwikkelingssamenwerking moet worden ge
concentreerd op Afrika. Versnippering - zowel 
geografisch als beleidsmatig (noodhulp, humanitai
re hulp, blauwe helmen, asielzoekers) - moet wor
den tegengegaan. Daarvoor zijn immers andere 
potten en andere instellingen en departementen. 
Ontwikkelingshulp moet zich weer concentreren 
op de structurele ontwikkelingsaspecten. 

Een eindwoord over de werkloosheid bij ons. 
Wassily Leontief (de Nobelprijs-winnaar econo
mie) heeft ooit gezegd dat de ongeschoolden en 
meer in het algemeen de 'blue collars' in onze Ian
den hetzelfde lot ondergaan als vroeger de paarden 
in de landbouw. Met de informatierevolutie die nu 
op gang begint te komen, gaan de 'white collars' in 
dezelfde richting. 

Dit artikel is een bewerking van de rcde die de auteur hield 

voor de Landelijke Conferentic van de Evert Vermeer 

Stichting, Amersfoort, 25 Februari, '995· 

6. Voors en tegens zijn uiteengezet in 
mijn artikel 'Contemporary challenges 
for labour standards resulting from glo
balization' in International Labour 
Standards and Economic Interdependence, 
International Institute for Labour 
Studies, Geneve, • 994· 
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