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Armoedebestrijding staat van oudsher centraal 
in het gedachtegoed van de sociaal-democratie. 
Op grond van principes als rechtvaardigheid, 
vrijheid en gelijkheid kiezen sociaal-democra-
ten ervoor om de armen uit hun vernederende 
situatie te bevrijden en hen te verheffen tot vrije 
burgers die voor hun belangen kunnen opko-
men. Het is in principe om het even of dat in 
binnen- of buitenland gebeurt. Internationale 
solidariteit, waarvan ontwikkelingssamen-
werking1 de kern vormt, is daarom een logisch 
onderdeel van het sociaal-democratisch denken. 
Waar oorlog heerst, voelt de sociaal-democra-
tie, met haar neiging tot pacifisme, zich meer 
thuis bij de bestrijding van de oorzaken, zoals 
armoede en milieudegradatie, dan bij deelname 
aan de gewapende strijd. 
 Een geloofwaardig sociaal-democratisch 
buitenlands beleid staat of valt dus met het ‘suc-
ces’ van ontwikkelingssamenwerking. Daarom 
is het belangrijk dat de PvdA een krachtig ant-
woord formuleert op recente aanvallen op dit be-
leidsterrein door de (ex-)vvd’ers Hirsi Ali, Szabo 
en Wilders in de Tweede Kamer en de inciden-
teel opborrelende debatten in de media over de 

effectiviteit van de hulp. Deze discussie speelt in 
op een algemeen gevoel onder brede lagen van 
de bevolking dat hulp weggegooid geld is en dat 
de overheid niet te vertrouwen is. Opvallend is 
hoe ideeënarmoede en oppervlakkigheid het 
debat kenmerken. 
 Dit artikel onderzoekt de contouren van een 
nieuwe, sociaal-democratische visie op ontwik-
kelingssamenwerking. Nu het tijdperk van de 
grote botsingen der ideologieën van de 19e en 
20e eeuw wegebt en plaatsmaakt voor het tijd-
perk van globalisering, zijn de spelregels binnen 
de internationale betrekkingen, inclusief ont-
wikkelingssamenwerking, aan snelle verande-
ring onderhevig. De sociaal-democratie zal haar 
visie moeten aanpassen, wil zij relevant blijven 
voor de bestrijding van armoede in de wereld.

groei helpt

Het debat op zich is niet nieuw. Zolang als er ont-
wikkelingshulp bestaat, wordt al getwijfeld aan 
de efficiency en effectiviteit ervan. ‘De balans 
opmakend van vijftig jaar ontwikkelingssamen-
werking,’ stellen Malcontent en Nekkers, ‘kan 
(...) worden geconstateerd dat de ontwikkelings-
hulp in een aantal ontwikkelingslanden nauwe-
lijks tot vooruitgang heeft geleid en in die lan-
den die wel tot economische groei zijn gekomen 
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vaak slechts een marginale rol heeft gespeeld.’2 
De voortdurende twijfel aan de effectiviteit van 
ontwikkelingssamenwerking heeft ertoe ge-
leid dat het terrein veelvuldig is bestudeerd en 
geëvalueerd. Dit heeft in ieder geval geleid tot 
inzicht in wat niet werkt. 
 Onderontwikkeling kent interne en externe 
oorzaken. Tot de interne oorzaken behoren 
gebrek aan scholing, gezondheidszorg en infra-
structuur; ziektes als malaria, tbc en hiv/Aids; 
natuurrampen; ongunstige geografische ligging 
(denk aan toegang tot de zee en de beschikbaar-
heid van water en vruchtbaar land); corrupt en 
incapabel bestuur en hoge bevolkingsgroei. Ex-
terne oorzaken omvatten onder meer een kolo-
niaal verleden, de Koude Oorlog (die grotendeels 
werd uitgevochten in de Derde Wereld); oliecri-
ses; een verslechterende ruilvoet voor strategi-
sche exportproducten en de schuldencrisis. 
 Dit incomplete overzicht maakt duidelijk dat 
het hier gaat om een complexe, historisch diep-
gewortelde problematiek. De officiële hulp, die 
mondiaal jaarlijks circa 55 miljard usd bedraagt, 
speelt een bescheiden rol in de aanpak daarvan. 
Andere kapitaalstromen zijn groter: Directe 
Buitenlandse Investeringen (fdi) bedroegen 
in 2003 circa 115 miljard usd, overmakingen 
circa 80 miljard usd. Bovendien heeft hulp 
niet altijd een positief ontwikkelingseffect. 
Tot de risico’s behoren donorafhankelijkheid, 
coµrdinatiegebrek, grotere corruptie en de zoge-
heten ‘fungibiliteit’. Daarvan is sprake als donor-
gelden in de plaats komen van eigen middelen 
van ontwikkelingslanden, die vervolgens voor 
andere, minder ontwikkelingsgerichte doelein-
den (zoals defensie) kunnen worden benut. 
 Het is dus maar de vraag of een benadering 
die pleit voor de inzet van meer hulp, ook daad-
werkelijk leidt tot meer ontwikkeling. Toch 
heeft deze benadering nog steeds veel aanhan-
gers, met name in de discussie over het bereiken 
van de millennium development goals, die in vn-ka-
der zijn afgesproken. Hieronder valt onder meer 
de ambitieuze doelstelling van halvering van de 
armoede in de wereld tegen 2015.
 Andere benaderingen leggen het accent op 

meer economische groei. Hoewel groei op zich-
zelf nog niets zegt over de verdeling van mid-
delen, noch over de voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan, lijkt dit een vruchtbare strategie. 
Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw heeft de 
economische ontwikkeling in grote delen van 
de wereld (Zuid-Oost Azië, delen van Latijns-
Amerika, meer recentelijk Oost-Europa, India en 
China) een hoge vlucht genomen. Wereldwijd 
nam daardoor het aantal mensen dat moet rond-
komen van 1 dollar per dag af van 1,45 miljard 
naar 1,10 miljard in 2001.3 Auteurs als Bill Emmott 
en Johan Norberg zien een nauw verband tussen 
economische groei en de mondiale verspreiding 
van kapitalisme en liberale democratie.4 Niet 
ontwikkelingshulp maar kolossale directe bui-
tenlandse investeringen spelen een beslissende 
rol. De groeiende kloof tussen arm en rijk heeft 
in deze visie niet zozeer te maken met massale 
verpaupering, als wel met het rijker worden van 
steeds grotere aantallen mensen.5

 Economische groei heeft allerlei spill-over ef-
fecten. Wanneer de welvaart toeneemt, wordt 
ook meer geïnvesteerd in infrastructuur, ont-
staat ruimte voor investeringen in onderwijs en 
gezondheidszorg, komen kunst en cultuur tot 
bloei en worden traditionele gedragspatronen 
ter discussie gesteld, waaronder die tussen man 
en vrouw. Economische groei is paradoxaal 
genoeg zowel de oorzaak van milieuvervuiling 
als een onmisbaar onderdeel van de oplossing 
van dat probleem. Met het ontwikkelingsproces 
nemen immers de institutionele capaciteit, de 
technische kennis en de financiële middelen toe 
voor investeringen in waterzuivering, bodem-
sanering en terugdringing van de uitstoot van 
schadelijke stoffen. Ook neemt, naarmate de 
welvaart toeneemt, de bevolkingsgroei af.6

de crux: goed bestuur

Dit roept de vraag op of ontwikkelingssamen-
werking en hulp ∑berhaupt nog een rol te spe-
len hebben. Uit een baanbrekende studie van 
Burnside en Dollar naar de effectiviteit van de 
hulp, gepubliceerd in 1997, volgde de conclusie 
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dat ontwikkelingshulp meer effect heeft op het 
groeitempo in landen met een behoorlijk beleid 
en bestuur dan in landen met zwakke institu-
ties, zonder goed beleid.7 De praktijk wijst uit 
dat sectorale hulp en begrotingssteun inderdaad 
een grote bijdrage kunnen leveren aan armoede-
bestrijding in landen waar het bestuur redelijk 
functioneert. Hulp kan dus wel degelijk helpen, 
maar alleen als er (enige mate van) goed bestuur 
is. Zoals de ontwikkelingsmodellen van Azië en 
het na-oorlogse Europa laten zien, is de optimale 
situatie er een van effectief en competent be-
stuur dat het ontwikkelingsproces als hoogste 
prioriteit ziet en in goede banen leidt. Dergelijke 
landen worden wel aangeduid als developmental 
states.
 Sinds Burnside en Dollar hun resultaten 
publiceerden, heeft de internationale donor-
gemeenschap een hausse aan inspanningen 
geleverd om te komen tot institutionele ontwik-
keling, capaciteitsopbouw en goed bestuur in 
ontwikkelingslanden. De ambities reiken verder 
dan effectiviteit alleen; het bestuur moet ook 
nog democratisch zijn. De vraag is echter of goed 
bestuur van buitenaf kan worden gestimuleerd. 
Er zijn aanwijzingen dat er voor het ontwik-
kelen van duurzame en legitieme structuren 
en instituties sprake moet zijn van inheemse, 
langdurige processen van natie- en staatsvor-
ming en gemeenschappelijke noemers als taal, 
godsdienst en gedeelde normen en waarden.8

 In Latijns-Amerika en grote delen van Azië 
is de situatie anders dan in Sub-Sahara Afrika, 
waar in veel landen de staat volledig is uitgehold 
en gecorrumpeerd en er nauwelijks sprake is 
van enige substantiële ontwikkeling. De over-
heid is in Afrika vaak meer onderdeel van het 
probleem dan van de oplossing. Een recent rap-
port van de Wereldbank beschrijft hoe bureau-
cratie, ondoorzichtige regelgeving, gebrekkige 
rechtsstaat, corruptie en andere ongerieven 
destructief zijn voor het ondernemingsklimaat 
en hoe investeringen erdoor uitblijven.9 Volgens 
sommigen ligt de oorzaak van de uitwassen 
in pre-moderne patroon-cliënt verhoudingen: 
middelen van de staat worden gebruikt om de 

eigen politieke basis in stand te houden.10 
 Naast economische omstandigheden spelen 
dus sociaal-culturele en politieke factoren een 
rol bij het al dan niet ontstaan van een develop-
mental state. Een dergelijk type overheid vormt 
in feite het sluitstuk van een maatschappelijk 
transformatieproces waarin allerlei endogene, 
maatschappelijke machten en krachten op 
elkaar inwerken. Is zo’n proces op gang te bren-

gen? Voormalig minister voor Ontwikkelings-
samenwerking Eveline Herfkens vertrouwde 
op de externe druk van Wereldbank, imf en de 
donorgemeenschap om ontwikkelingslanden te 
stimuleren tot het aangaan van die pro-actieve, 
ontwikkelingsgerichte rol. Toch blijkt keer op 
keer hoe beperkt de invloed van externe partijen 
is, vooral als belangen van politieke en militaire 
elites op het spel staan. Zimbabwe is een tref-
fend voorbeeld.
 Anderen zien een grote rol weggelegd voor 
het maatschappelijk middenveld van non-gou-
vernementele organisaties. Bescheidenheid is 
hier echter op zijn plaats. Nederlandse organi-
saties staan sinds enige tijd bloot aan kritiek: 
doelgroepen worden niet bereikt, doelstellingen 
zijn vaag en er is gebrek aan accountability en 
efficiency.11 Lokale organisaties zijn vaak gefrag-
menteerd en worden door de bevolking soms 
beschouwd als Fremdkµrper die sterk afhankelijk 
zijn van hun westerse partners. 
 In feite beschikt alleen het lokale bedrijfs-
leven in ontwikkelingslanden over de (econo-
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mische) machtsmiddelen om voor politiek-ad-
ministratieve elites als legitieme en krachtige 
countervailing power te dienen en veranderings-
processen op gang te brengen. Het startpunt is 
economische ontwikkeling door liberalisering 
en eerlijker verdeling van productiemiddelen 
als land en kapitaal. Dit stimuleert de opkomst 
van een ondernemende klasse. Daarna volgen de 
modernisering van het (zaken-)recht, de admini-
stratieve sector en de rechtspraak en uiteindelijk 
ook democratische hervormingen. De rol van de 
staat groeit als het ware mee met het ontwikke-
lingsproces en de toenemende complexiteit en 
vervlechting van de samenleving. Pre-moderne, 
centralistische en autocratische leiderschapsvor-
men raken vanzelf ondermijnd.
 Dit patroon zien we niet alleen terug in de 
Europese geschiedenis sinds de middeleeu-
wen, maar ook in Amerika vanaf de 18e eeuw 
en Zuid-Oost Azië na de Tweede Wereldoorlog. 
Het toont aan dat liberale democratie en een 
developmental state het resultaat zijn van een 
geleidelijk proces van interne modernisering 
en emancipatie van bevolkingsgroepen ten op-
zichte van machthebbers, waarbij economisch 
sterke groepen als handelaren, gilden, bankiers 
en industriëlen een centrale rol spelen.12 

steun voor de mondiale middenklasse

Het gaat er dus om bepaalde bevolkingsgroepen 
in staat te stellen tot het afdwingen van de tot-
standkoming van een developmental state. Het 
tijdperk van globalisering biedt hiertoe nieuwe 
kansen. Door de economische ontwikkeling van 
grote delen van de wereld en de modernisering 
van communicatie- en transportmiddelen ont-
wikkelt zich een mondiale middenklasse. Jan 
Pronk beschrijft die als ‘people earning more 
than about 2 dollars per day, with access to mar-
kets, nearby and far away, access to modernity, 
the new technologies and the means of com-
munication, access to public services as well, 
people in all countries, in North and South, East 
and West’.13 Het zijn mensen die doorgaans naar 
verhouding goed zijn opgeleid, soms in het bui-

tenland, die veelal hun talen spreken en een ta-
melijk moderne levensstijl aanhangen. Kortom, 
ze zijn niet zoveel anders dan wij in het Westen 
en dat maakt communicatie en samenwerking 
wel zo gemakkelijk.
 Het ziet ernaar uit dat de mondiale midden-
klasse de komende decennia door razendsnelle 
veranderingen op het vlak van secularisering, 
modernisering en mobiliteit aanzienlijk zal 
groeien. In 1960 woonde tweederde van de 
wereldbevolking op het platteland. In 2020 zal 
tweederde in een stad leven. De urbanisatie gaat 
samen met een breuk met nationale of lokale 
tradities en massale ontworteling. In Noord en 
Zuid zullen rassen, religies, levensstijlen, talen 
en culturen steeds meer door elkaar heen gaan 
lopen. Paspoort, uiterlijk en territorium vallen 
steeds minder samen. Het gaat niet langer om 
multiculturele verbanden binnen samenle-
vingen, maar tussen samenlevingen — iets wat 
Ulrich Beck ‘transnationaal multiculturalisme’ 
noemt. Vanuit dit kosmopolitische denken 
zullen de grondslagen voor een nieuwe interna-
tionale orde moeten worden geschapen binnen 
en tussen landen, inclusief gezamenlijk ontwik-
kelde normen en waarden.14

 Misschien klinkt dit als toekomstmuziek, 
maar nu al leidt transnationaal multicultura-
lisme tot andere vormen van ontwikkelings-
samenwerking. Denk aan het feit dat inmiddels 
ruim 500.000 pragmatisch-idealistische Ne-
derlanders, buiten de geijkte kaders om, eigen 
ontwikkelingsactiviteiten ontplooien en direct 
met partners in het Zuiden samenwerken.15 Of 
denk aan de ongekende uitingen van solidariteit 
met de slachtoffers van de recente tsunami-cata-
strofe in Azië, die duiden op een dieper medele-
ven dan bijvoorbeeld het geval was bij de hulp-
acties voor hongerend Afrika in de jaren tachtig. 
Zonder twijfel is één verklaring voor het verschil 
dat veel Nederlanders ooit eens in het getroffen 
gebied op vakantie zijn geweest en zich levendig 
kunnen voorstellen wie de slachtoffers zijn.
 Onze band met de mondiale middenklasse 
wordt versterkt door de aanwezigheid van een 
grote groep immigranten in eigen land. Globa-
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lisering heeft bijgedragen tot de vorming van 
een multiculturele immigratiesamenleving 
in Europa, die weliswaar tal van problemen 
met zich meebrengt, maar ook kansen biedt 
voor nauwere samenwerking in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking. De groep is aan-
zienlijk. Het cbs gaat ervan uit dat in 2010 zo’n 
twee miljoen Nederlanders van niet-westerse 
afkomst zijn. De Derde-Wereldbeweging kan 
in deze groep een bondgenoot vinden die even 
gecommitteerd is aan internationale samenwer-
king als zij.
 De groei van de mondiale middenklasse biedt 
kansen voor de ontwikkeling van landen. Een 
brug slaan met de grass roots, zoals decennialang 
via projecthulp is geprobeerd, blijkt veelal on-
mogelijk. De armen zijn het minst van iedereen 
in staat om een betere maatschappelijke positie 
af te dwingen, om zich te ontwikkelen, eenvou-
digweg omdat ze gevangen zitten in een dage-
lijkse overlevingsstrijd, zonder kennis, zonder 
inkomen, zonder connecties met de overheid of 
machtige groepen.
 Interdependentie en globalisering liggen aan 
de basis van een mondiale belangengemeen-
schap. Gedeelde belangen zijn er, ten eerste, 
binnen het paradigma van de angst, namelijk 
op terreinen als het aanpakken van grensover-
schrijdende milieuproblematiek en klimaatver-
andering; het voorkomen van ‘besmettelijke’ 
politieke instabiliteit; het tegengaan van de 
verspreiding van virussen en ziekten; het re-
guleren van kapitaalmarkten en het bestrijden 
van internationale criminele en terroristische 
netwerken. De kosten van inactie nemen toe 
door schaalvergroting (bevolkingsgroei, indu-
strialisatie) en technologische ontwikkeling 
(ict-netwerken, proliferatie van massavernieti-
gingswapens).
 Gedeelde belangen zijn er, ten tweede, bin-
nen het paradigma van de hoop. Globalisering 
en spreiding van welvaart leiden tot meer even-
wichtige verhoudingen tussen landen en ver-
sterking van wederzijdse economische belan-
gen. Dit proces kent een aanbod- en een vraag-
kant. Vanwege de lagere (loon-)kosten worden 

de productie en delen van de dienstverlening 
verplaatst naar armere gebieden, hetgeen daar 
kennisoverdracht, werk en inkomen oplevert en 
leidt tot export van goedkope massaproducten 
vanuit ontwikkelingslanden naar rijke landen. 
Op termijn stijgt echter ook de vraag vanuit de 
armere landen naar producten en diensten uit 
de rijkere gebieden. Zie bijvoorbeeld de relaties 
tussen West- en Oost-Europa, binnen nafta 
en tussen China en Japan. Grotere diversiteit, 
lagere productiekosten en kennisverspreiding 
leiden tot hogere productiviteit en doelmatig-
heid en zo tot groei.
 Het in de rijke landen vrijgemaakte men-
selijke kapitaal (dat met de vergrijzing steeds 
kostbaarder wordt) kan worden ingezet voor de 
ontwikkeling en vervaardiging van nieuwe goe-
deren en diensten. Volgens Amar Bihdé zal het 
grotendeels van dit vermogen tot grootschalige, 
niet-destructieve ‘schepping’ afhangen of de rijke 
landen hun werkgelegenheid en levensstandaard 
kunnen behouden.16 Velen zien dit proces als een 
bedreiging, maar het is ook een enorme kans voor 
de mensheid als geheel. Briljante wetenschappers 
uit Azië of Latijns-Amerika helpen straks bij de 
definitieve doorbraak van de waterstof-energie-
huishouding. Afrikaanse wetenschappers krijgen 
het hiv/Aids virus onder de duim of ontwikkelen 
voedselgewassen die gedijen in een woestijnach-
tige omgeving. Deze winst voor arme en rijke 
landen op de langere termijn zou een verlies van 
westerse welvaart op korte termijn meer dan 
rechtvaardigen.17

vrijheid, gelijkheid en solidariteit

Past samenwerking met de mondiale midden-
klasse wel in het sociaal-democratische denken 
over beginselen als vrijheid, gelijkheid, recht-
vaardigheid en solidariteit?
 Gelijkheid moet niet worden opgevat in 
absolute zin; waar het om gaat is spreiding van 
kennis, macht en inkomen over brede lagen van 
de bevolking, zodat allen hun potentieel maxi-
maal kunnen waarmaken. Economische groei 
biedt mogelijkheden tot meer gelijkheid in deze 
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zin. Vrijheid wordt in de internationale betrek-
kingen geassocieerd met het niet onderworpen 
zijn aan andere landen, met onafhankelijkheid. 
Prins Claus formuleerde het zo: ‘Het doel van 
ontwikkelingssamenwerking is de ontvangende 
landen te helpen grotere onafhankelijkheid 
te verkrijgen, in het bijzonder economische 
onafhankelijkheid.’18 Een vluchtige blik op de 
samenstelling van de g8, de stemverhoudingen 
bij het imf en de Wereldbank of het verloop 
van wto-onderhandelingen laat al zien dat de 
machtspositie van een land sterk afhangt van de 
omvang van zijn bnp. De belangen van ontwik-
kelingslanden zijn het best gewaarborgd als 
zij zelf hun machtspositie uitbouwen en niet 
afhankelijk zijn van liefdadigheid of sympathie 
van het Westen. Substantiële en langdurige eco-
nomische groei is hiervoor een vereiste.
 Er is ook een keerzijde, die in het slechtste 
geval tot onvrijheid zou kunnen leiden. Anti-
globalisten als Noreena Hertz en Naomi Klein 
waarschuwen voor machtsconcentraties bij 
multinationale ondernemingen en de negatieve 
gevolgen van globalisering voor het milieu, so-
ciale omstandigheden en arbeidsvoorwaarden.19 
Maar ook voorstanders van globalisering zoals 
Thomas Friedman hebben oog voor de gevaren.
 Friedman typeert de combinatie van liberale 
democratie, rechtsstaat en functionerende 
markteconomie wel als de ‘gouden dwangbuis’. 
In combinatie met de ‘electronische horde’ (de 
kapitaalmarkten) vormt die dwangbuis de be-
langrijkste krachtsfactor in het tijdperk van glo-
balisering. De interactie tussen de deelfactoren 
bepaalt voor iedereen de kansen op welvaart en 
welzijn.20 De prijs van de gouden dwangbuis is 
hoog. De concurrentie tussen landen en bedrij-
ven is moordend, tradities verdwijnen en ver-
andering is een permanent gegeven. Bedrijven 
in Noord en Zuid zitten gevangen in processen 
van schaalvergroting, innovatie en productivi-
teitsstijging. De competitiedrang leidt tot onge-
lijkheid tussen diegenen die succesvol zijn en 
diegenen die dat niet zijn. Behoor je tot de win-
naars, dan gaat het je voor de wind. Behoor je tot 
de verliezers, dan is de neergang onverbiddelijk. 

Friedman erkent dat als het proces van globali-
sering te veel verliezers oplevert, het systeem 
van de gouden dwangbuis onhoudbaar wordt. 
Daarom pleit hij voor een krachtige overheid als 
tegenhanger voor super-markten, superbedrij-
ven en supermachtige individuen als Osama Bin 
Laden. 
 Voor sociaal-democraten is dit geen nieuws. 
Voor progressieven is het succes van de vrije 

markteconomie, ook in de zin van toenemende 
welvaart voor de bevolking, altijd al niet alleen 
afhankelijk geweest van sterke groei, maar ook 
van het bestrijden van de uitwassen van het ka-
pitalisme. In de context van globalisering doen 
overheden er juist méér toe: slimme, slanke, ef-
ficiënte, competente en transparante overheden 
die het ontwikkelingsproces stimuleren en in 
goede banen leiden. Dit houdt in dat groei pro 
poor moet zijn, in die zin dat vooral de armen 
ervan profiteren. Het gaat dus om structuren 
en instituties die ontwikkeling bevorderen, 
waarin de overheid centraal staat: de al eerder 
genoemde developmental state.
 Solidariteit is gebaseerd op saamhorigheid en 
de bereidheid de consequenties daarvan te aan-
vaarden. Dat impliceert de beginselen van een 
sociaal contract, van gelijkheid en wederkerig-
heid. Men kan alleen solidair zijn met iemand 
die, hoezeer de omstandigheden ook verschillen, 
in wezen in een gelijke positie verkeert. Het gaat 
niet om liefdadigheid, maar om een bewuste 
en weloverwogen uitruil van belangen en het 
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delen van lasten. De paradigma’s van hoop en 
angst en de groeiende gelijkheid in inkomens, 
levensstijl en ambities maken het mogelijk onze 
solidariteit met de mondiale middenklasse uit te 
bouwen en allianties aan te gaan voor het oplos-
sen van complexe, internationale problemen.
 Solidariteit met middenklasse en onder-
nemers enerzijds en armoedebestrijding 
anderzijds, de twee sluiten elkaar niet uit. We 
zagen al dat economische ontwikkeling en de 
opkomst van een bloeiende particuliere sector 
in ontwikkelingslanden leiden tot armoedever-
mindering. Verder is de mondiale middenklasse 
niet homogeen van samenstelling. Bij de term 
‘bedrijfsleven’ wordt vaak gedacht aan machtige, 
multinationale ondernemingen, maar in zowel 
Noord als Zuid bestaat het grootste deel van het 
bedrijfsleven uit midden- en kleinbedrijf, hoofd-
zakelijk niet-beursgenoteerde familiebedrijven. 
Veel van die ondernemers gaat de economische 
ontwikkeling van hun land ter harte, net als 
armoedebestrijding. Ook wordt de laatste jaren 
op talrijke terreinen een toenadering zichtbaar 
tussen sociale en economische doelstellingen: 
het marktaandeel van biologische en Fair Trade 
producten stijgt, bedrijven en ngo’s als icco 
en Cordaid werken nauwer samen en er is meer 
aandacht voor maatschappelijk verantwoord on-
dernemen. En dan is er, tot slot, nog het gegeven 
dat onder de ‘middenklasse’ niet alleen (kleine) 
bedrijven vallen, maar ook civil society organi-
saties als actiegroepen, burgerbewegingen en 
netwerken van experts — kortom, allerlei geor-
ganiseerde verbanden van ‘verlichte’ burgers 
die naar structurele veranderingen streven bin-
nen hun samenleving. In dit kader past ook het 
denken van Wereldbank-topman Jean-François 
Rischard, die pleit voor het omgaan met mon-
diale problemen via Global Issues Networks.21 Aan 
de partners in deze netwerken worden eisen ge-
steld ten aanzien van legitimiteit, capaciteit en 
steun onder de lokale bevolking. Een dergelijke 
strategie zou wel eens tot heel andere partner-
schappen kunnen leiden dan de samenwerking 
met het huidige palet aan ngo’s. 

naar een ander beleid

Anders dan in de genoemde studie van Dollar 
en Burnside wordt beweerd, kan ontwikkelings-
hulp wel degelijk bijdragen aan de totstandko-
ming van developmental states en economische 
ontwikkeling. Er dient dan gekozen te worden 
voor de strategie van het maatschappelijk trans-
formatieproces en de mobilisatie van de mondi-
ale middenklasse. 
 Eerst komt economische ontwikkeling, die 
hand in hand gaat met groei van het bedrijfs-
leven, pluralisme en de vorming van een mid-
denklasse. Vervolgens ontstaat de vraag naar een 
functionerende rechtsstaat, die uiteindelijk zal 
leiden tot een roep om meer politieke vrijheid 
en democratisering. Met het verbreden van de 
economische basis en de stijging van de levens-
standaard van de bevolking ontstaan mogelijk-
heden tot herverdeling van de rijkdom over de 
armen en tot investeringen in onderwijs, infra-
structuur en gezondheidszorg. De capaciteit van 
instituties wordt versterkt zodat ze hun taken 
adequaat kunnen uitvoeren. Hiermee ontstaat 
ook ruimte voor een effectief milieubeleid.
 Ontwikkelingssamenwerking kan op allerlei 
manieren op dit proces inspelen. Een dergelijk be-
leid werd voor Nederland deels al onder minister 
Herfkens geformuleerd, in de notitie Ondernemen 
tegen Armoede.22 Hierin wordt uitgegaan van het 
stimuleren van economische ontwikkeling en de 
particuliere sector in ontwikkelingslanden op drie 
niveaus, in onderlinge samenhang: 
1.  op internationaal niveau, onder andere door 

erkenning van de speciale positie van ont-
wikkelingslanden en door coherentie van 
beleid;

2.  op nationaal niveau, met name via het 
aanpakken van knelpunten in het onderne-
mingsklimaat op terreinen als economisch 
bestuur, marktwerking en markttoegang, 
financiële-sectorontwikkeling, fysieke infra-
structuur, capaciteitsopbouw en kennisont-
wikkeling;

3.  op het niveau van het bedrijfsleven, waar 
lokale ondernemers en bedrijven onder-
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steund kunnen worden met kennis, kapitaal 
en markttoegang. Nederlandse bedrijven en 
kennisinstellingen kunnen daarbij een rol 
spelen. 

Gegeven de moeilijkheid om ∑berhaupt sub-
stantiële groei tot stand te brengen, is het zaak 
in eerste instantie de reeds ontwikkelde of 
meest veelbelovende bronnen van groei verder 
uit te bouwen (bijvoorbeeld toerisme, mijn-
bouw, landbouw). Op basis van deze groei zou 
dan een aanzet tot verbreding en diversificatie 
van de economie kunnen worden gedaan.23 
Ontwikkelingssamenwerking zou daarbij zo ver 
kunnen gaan dat in samenwerking met het (in-
ternationale) bedrijfsleven gestandaardiseerde 
producten en diensten worden ontwikkeld en 
op de markt gebracht, die winstgevend zijn, 
maar ook betaalbaar en toegankelijk voor de 
armsten onder de bevolking. Unilever en Hei-
neken bewijzen al jaren dat ook onder de grote 
massa armen consumenten zijn.24

 Een eenvoudige strategie is dit niet. Er zijn 
groeperingen die zich tegen hervormingen zul-
len verzetten. De internationale donorgemeen-
schap zal maximale druk moeten kunnen uitoe-
fenen. Het beleid dient maximaal geharmoni-
seerd en integraal te zijn, dat wil zeggen dat alle 
beschikbare beleidsmiddelen op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking, handel en inves-
teringen, politiek, diplomatie en zelfs defensie 
dienen te worden benut. De verantwoordelijk-
heid moet niet alleen bij overheden liggen. Waar 
mogelijk dienen partnerschappen te worden 
gesmeed met het maatschappelijk middenveld, 
het bedrijfsleven en andere groepen in de sa-
menleving. In feite is een algehele mobilisatie in 
de strijd tegen de armoede vereist. 
 In zijn uiterste consequenties wijkt het 
voorgestelde beleid sterk af van het huidige ont-
wikkelingssamenwerkingsbeleid. Zo staat niet 
langer de samenwerking van overheid tot over-
heid centraal, maar is het beleid meer gericht op 
bepaalde lokale actoren die een sleutel vormen 
tot het maatschappelijk transformatieproces en 
die deel uitmaken van internationale netwer-
ken. Daarmee vervagen de grenzen en worden 

landenlijstjes van partnerlanden veel minder 
relevant voor de hulpinspanning dan ze op dit 
moment zijn. Deze nieuwe benadering zou ook 
betekenen dat ontwikkelingssamenwerking 
niet langer terugschrikt voor het versterken van 
de positie van niet-gouvernementele actoren 
binnen bepaalde landen of gebieden, onge-
acht de vraag of heersende politieke elites dit 
beschouwen als inmenging in binnenlandse 
aangelegenheden. Vaak zal dit niet een kwestie 
zijn van geld, maar van politieke steun en het 
versterken van organisaties. Ook kwantitatieve 
normen als de 0,8% van het bnp of het behalen 
van de millenniumdoelstellingen tegen 2015 
worden minder belangrijk, evenals de roep om 
zichtbare resultaten op korte termijn. Het gaat 
juist om maatschappelijke veranderingsproces-
sen op de lange termijn. Het spreekt vanzelf dat 
die zich niet kunnen voltrekken op basis van een 
blauwdruk uit Washington. Er is ruimte nodig 
om via trial and error eigen variaties te ontwikke-
len, inclusief verschillen in tempo en reikwijdte 
van democratisering, maar wel in lijn met het 
algehele historische patroon van het maatschap-
pelijk transformatieproces. 
 Dit beleid gaat verder dan de huidige part-
nerschapsgedachte van minister Van Ardenne, 
waarbij getracht wordt een balans te vinden tus-
sen donorship (zeggenschap over hulpbesteding 
ligt bij donoren) en ownership (zeggenschap ligt 
bij ontvangende landen). Deze gedachte gaat 
nog te sterk uit van macht als neutraal begrip en 
goodwill als basis voor samenwerking. In feite is 
gedeelde verantwoordelijkheid nodig, waarbij 
vergaande betrokkenheid centraal staat en de sa-
menwerking tussen Noord en Zuid functioneert 
als in een systeem van communicerende vaten: 
waar de een niet wil of kan, neemt de ander de 
verantwoordelijkheid over. In die zin verschilt 
het nieuwe beleid ook van de liberale gedach-
tegang die vertrouwt op marktkrachten en een 
minimale rol van de overheid. Het gaat juist om 
doelgerichte inzet van overheidsmiddelen om 
elders ter wereld maatschappelijke transforma-
tieprocessen en de ontwikkeling van develop-
mental states op gang te brengen.
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 De verantwoordelijkheid van donorlanden 
weegt des te zwaarder waar in gewapende con-
flicten levens op het spel staan. Dit kan beteke-
nen dat in territoria waar de staat heeft gefaald, 
de internationale gemeenschap langdurig en 
substantieel militair en politiek aanwezig blijft, 
bij voorkeur op basis van een duidelijk mandaat 
van de vn of een regionale organisatie, totdat de 
souvereiniteit volledig kan worden overgedra-
gen aan legitieme en competente regeringen. In 
sommige gevallen, zoals Afghanistan, Bosnië-
Herzegovina en Congo, kan dat een kwestie van 
decennia zijn. In andere, zoals Oost-Timor, kan 
die periode relatief kort zijn. Cruciaal voor het 
succes van dit soort operaties zijn het realiseren 
van internationale coalities en nauwe samen-
werking met lokale elites die het beste voorheb-
ben met de ontwikkeling van hun gebied.

migranten als ‘agents of change’

Aan de voorgestelde nieuwe kijk op internatio-
nale solidariteit en samenwerking zit nog een 
ander belangrijk aspect: de noodzaak van een 
open, modern migratiebeleid. Migratie speelt 
een groeiende rol inzake ontwikkelingsvraag-
stukken, zowel in positieve als in negatieve zin. 
Waar middeninkomenslanden nog voldoende 
hooggeschoold arbeidspotentieel voor de eigen 
ontwikkeling behouden, kan dat niet worden ge-
zegd van de minst ontwikkelde landen, die door-
gaans over een beperkte en laaggekwalificeerde 
beroepsbevolking beschikken, die bovendien 
nog ernstig bedreigd wordt door epidemieën als 
hiv/Aids. Hier doet het vertrek van een kleine 
schare professionals zich sterk voelen, met name 
in de sectoren van onderwijs en onderzoek en 
de gezondheidszorg. Aan de andere kant hebben 
overmakingen, investeringen en consumptieve 
bestedingen in het herkomstland door de di-
aspora positieve economische effecten. Het is 
dus niet alleen een kwestie van verlies. Terug-
gekeerde hoogopgeleiden spelen niet zelden een 
belangrijke, vernieuwende en progressieve rol 
in de lokale economie en gemeenschap. 
 Door de toenemende vervlechting van 

relaties in het kader van de globalisering en 
het afnemende belang van de natie-staat, be-
vinden veel migranten zich in een ‘transnati-
onale’ wereld, waarbij het moeilijk is om strak 
onderscheid te maken tussen herkomst- en 
bestemmingslanden en tussen tijdelijke en 
permanente migratie. De toenemende mobili-
teit van migranten maakt dat in plaats van het 
statische brain drain of brain gain in sommige op-
zichten het begrip brain circulation meer gepast 
is. Migranten kunnen deel uitmaken van een 
internationaal netwerk van landgenoten, die 
als satellieten van het moederland over de hele 
wereld wonen, weinig pogingen doen om te 
integreren en in eigen economische en sociale 
verbanden leven. Een deel van deze moderne 
wereldnomaden verhuist zonder al te veel pro-
blemen naar een ander land.
 Dit roept vragen op over loyaliteit, nationali-
teit en burgerschap, maar het biedt ook kansen. 
Zo ontstaan mogelijkheden om brain drain uit 
ontwikkelingslanden om te zetten in brain gain. 
Het beleid moet zich richten op het stimuleren 
en onderhouden van duurzame banden over 
lange afstanden. Zoveel mogelijk moet worden 
gestimuleerd dat migranten die legaal in Europa 
verblijven, permanent of tijdelijk worden inge-
zet in hun herkomstland of –regio, bijvoorbeeld 
als projectmanager voor het bedrijfsleven of 
ontwikkelingsinitiatieven, als docent aan onder-
wijsinstellingen of als arts in districtshospita-
len, zonder dat zij ervoor hoeven te vrezen hun 
nieuw verworven nationaliteit te verliezen. Het 
moet dus geen verkapte vorm van terugkeerbe-
leid zijn, maar een flexibele inzet van migranten 
die met het ene been in het herkomstland staan 
en met het andere in Europa.25 In politieke en 
maatschappelijke zin kunnen deze mensen 
belangrijke agents of change zijn in hun land van 
herkomst. Het beleid zou gerichte, intensieve 
om- en bijscholing kunnen omvatten, stages bij 
bedrijven en arbeidsbemiddeling. 
 Zo gezien past migratie uitstekend in de stra-
tegie van het maatschappelijke transformatie-
proces. In dit verband passen ook maatregelen 
om tijdelijk verblijf in Europa te vergemak-
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kelijken. Zij die behoren tot de mondiale mid-
denklasse moeten elkaar kunnen vinden op 
universiteiten, bij de overheid en het bedrijfsle-
ven, voor stages, opleidingen, tijdelijke arbeids-
contracten, conferenties en vakanties. Buiten-
landse diploma’s moeten worden erkend en het 
internationaal onderwijs verruimd. Bedrijven 
moeten worden gestimuleerd tot het aangaan 
van joint ventures met partners in het Zuiden, 
ambtenaren van Buitenlandse Zaken draaien 
een tijdje mee op een ministerie in een ontwik-
kelingsland. Deze interactie moet de gewoonste 
zaak van de wereld worden. 
 Een restrictiever migratiebeleid binnen 
Nederland en Europa werkt contra-productief, 
want het vermindert de bijdrage aan ontwikke-
ling door ontmoediging van terugkeer en het 
stoot een deel van de migranten in de illegaliteit, 
waar ze kwetsbaar worden voor criminaliteit. In 
West-Europa bestaat behoefte aan immigratie 
van hoogopgeleiden en selectieve arbeidsmigra-
tie, mede om de gevolgen van de vergrijzing op 
te vangen. Dit pleit voor een beleid dat illegale 
migratie zoveel mogelijk uitsluit en circulaire 
migratie bevordert dan wel kanaliseert. Ken-
nismigranten kunnen via een green card systeem 
worden geworven. Voor andere arbeidsmigran-
ten kan een quotumstelsel uitkomst bieden. In 
dit kader passen ook de aanbevelingen van de 
PvdA-commissie Patijn die onlangs pleitte voor 
een selectief toelatingsbeleid voor hoogopge-
leide arbeidsmigranten.

conclusie

Ontwikkelingssamenwerking langs boven-
staande lijnen betekent een flinke afwijking 
van het tot op heden gevoerde beleid, maar 
is gebaseerd op dezelfde beginselen. Het gaat 
nog steeds over rechtvaardigheid, armoedever-
mindering en het bereiken van de millennium 
development goals, maar dan via economische 
ontwikkeling en groei van de particuliere sector 
in arme landen. 

 Waar dat proces op gang komt, ontstaat meer 
vrijheid en gelijkheid. Er is geen enkel ander 
terrein van ontwikkelingssamenwerking met 
zoveel gunstige spill-over effecten. Hiervoor zijn 
wel effectieve en efficiënte maatschappelijke 
structuren nodig, die niet vanzelf ontstaan. Ste-
vige structuren en een ontwikkelingsgerichte 
overheid zijn het resultaat van een maatschap-
pelijk transformatieproces waarin de mondiale 
middenklasse en plaatselijke ondernemers een 
sleutelrol spelen. Alleen zij beschikken over de 
middelen en de positie om dat veranderingspro-
ces door te drukken. Om dit te bereiken moeten 
zij kunnen rekenen op de solidariteit van de 
rijke landen en de ondersteuning van ontwikke-
lingssamenwerking. 
 De samenwerking met de mondiale mid-
denklasse is niet alleen gebaseerd op overeen-
komsten in opleiding, niveau en levensstijl, 
maar ook op gedeelde belangen. Die bieden een 
hechte basis voor gezamenlijke inspanningen 
in het kader van ontwikkelingssamenwerking, 
misschien niet direct mét de armen maar wel 
vóór de armen. 
 De tegenwoordig veel gehoorde notie van de 
‘falende hulp’ biedt geen antwoord op de com-
plexe vraagstukken van onze tijd. Integendeel, 
ontwikkelingssamenwerking verdient dezelfde 
urgentie en prioriteitstelling als elk ander ter-
rein van overheidsbeleid, juist omdat in het 
tijdperk van interdependentie en globalisering 
de verschillen tussen binnenland en buitenland 
vervagen. De noodzaak tot effectief beleid wordt 
groter. De kloof tussen Noord en Zuid dient te 
worden gedicht en dat is niet een kwestie van 
handhaving van de 0,8% norm van zuivere hulp, 
maar steeds meer een kwestie van de besteding 
van die overige 99,2% van de overheidsbegro-
ting. We voeren immers oorlog, maar dan tegen 
de armoede. Dat is de ultieme opdracht aan de 
sociaal-democratie in de 21e eeuw.
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