
s& d  5  |  20 0 5

5

aan de invoering van de gekozen burgemeester toe 
zouden zijn. Geen nieuwe eis, zoals Kuijs d66 na-
praat, maar een tegemoetkoming van onze kant, ge-
hoord het debat. Als De Graaf dat had opgepakt, had 
hij zowel zijn Grondwetsherziening als de invoering 
in 2006 in een aantal gemeenten binnengehaald.
 Misschien moeten we er achteraf blij om zijn 
dat hij dit schot voor open doel liet liggen. Toen 
dat zo bleek te zijn — ook tijdens de schorsing 
toen wij volop informatie uitwisselden met de d66-
fractie — had ik (cq. onze fractie) er inderdaad ta-
bak van. Dat had Kuijs, die al vanaf 9 uur het debat 
probeerde te volgen, inderdaad goed gezien.

ed van thijn
Eerste-Kamerlid (PvdA)

Op de bres voor de  
allerarmsten
Met zijn artikel in s&d 2005/3 snijdt André Delle-
voet een interessante discussie aan over economie 
en ontwikkelingssamenwerking en poneert hij een 
aantal prikkelende stellingen en lovenswaardige 
principes. neo, het in 2003 opgerichte Netwerk 
Economische Ontwikkelingssamenwerking van de 
PvdA, voelt zich geroepen om vanuit deze principes 
de discussie mee te voeren. 
 Dellevoet roept op tot een nieuw beleid, 
gebaseerd op solidariteit met de mondiale mid-
denklasse. De gedachte is dat wanneer deze 
groep zich economisch ontwikkelt, de welvaart die 
hieruit voortvloeit vanzelf ten goede komt aan de 
allerarmsten. Het is de vraag of dit in de praktijk 
zo uitpakt. Er zijn voldoende voorbeelden van 
ontwikkelingslanden waar de middenklasse zich 
economisch ontwikkeld heeft en de kloof met de 
allerarmsten juist groeide (neem India en China). 
 Maar naast het feit dat Dellevoets visie zich slechts 
op een deel van het probleem richt, missen wij de 
principiële keuze waarin er oog is voor het lot van 
de allerarmsten. De PvdA moet vorm blijven geven 
aan internationale solidariteit en een ontwikkelings-
samenwerkingsbeleid met aandacht voor mensen 

die buiten de boot vallen. Wij moeten ervoor zorgen 
dat de allerarmsten inderdaad meekomen en dat het 
zogeheten trickle-down effect werkelijk plaatsvindt.
 Dellevoet benadrukt het belang van goed be-
stuur. Het is algemeen bekend dat ontwikkelings-
samenwerking weinig vruchten afwerpt in landen 
waar de regering corrupt is of waar institutionele 
structuren zo zwak zijn dat men de hulp niet naar 
behoren kan distribueren. Maar slecht bestuur 
betekent dat er aan goed bestuur gewerkt moet 
worden, niet dat zo’n land gemeden moet worden. 
Ook de inwoners van deze landen hebben recht op 
een betere toekomst.
 In neo’s visie zou iedere samenleving álle 
burgers de mogelijkheid moeten bieden aan hun 
toekomst te werken. Om dat te bereiken moet 
zeker worden ingezet op de dynamiek van de mid-
denklasse. Maar ook moet er een omgeving zijn 
waarin de armen kunnen opklimmen tot deze 
middenklasse. In met name Afrika ontbreekt die 
nagenoeg. Ons advies luidt daarom: richt de ont-
wikkelingsinspanningen niet exclusief op de mid-
denklasse maar óók op de allerarmsten. 
 We geven twee praktijkvoorbeelden. Een ac-
tueel thema is microfinanciering (2005 is door 
de Verenigde Naties uitgeroepen tot Jaar van het 
Microkrediet). Als kleine ondernemers toegang 
hebben tot passende diensten als lenen, sparen 
en verzekeren, kunnen ze hun economische activi-
teiten laten uitgroeien tot een echt bedrijf. Zo kan 
het potentieel van de informele sector leiden tot 
economische groei.
 Voor de allerarmsten en -zwaksten ligt de pri-
oriteit echter bij simpel overleven. Daar helpt mi-
crofinanciering niet; dat gaat over de iets langere 
termijn. Voor de armsten is een sociaal vangnet de 
enige oplossing. In proefprojecten in Zambia is ge-
bleken dat een bescheiden uitkering aan ouderen, 
zieken en gehandicapten ervoor kan zorgen dat zij 
eten, medicijnen of scholing voor de kinderen kun-
nen betalen. Deze aanpak bestrijdt honger beter 
dan het geven van voedsel. 
 In beide gevallen is het cruciaal om met over-
heden aan goed bestuur en beleid te werken. Via 
microkredieten worden bedrijven en ngo’s in staat 
gesteld om belangrijke diensten aan te bieden. 
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Maar zonder goed macro-economisch beleid en 
adequate wetgeving is microfinanciering weinig 
effectief. Terwijl ngo’s lokaal sociale vangnetten 
kunnen bieden, zijn alle armen alleen te bereiken 
indien er sprake is van nationaal beleid. 
 Dellevoet zet een goed onderbouwde visie neer. 
Maar het is belangrijk om de principiële kant van de 
zaak niet uit het oog te verliezen. neo mist belang-
rijke politieke waarden in de richting die hij kiest. De 
aanpak die wij voorstaan is een lange, zware weg, 
maar wel een naar structurele armoedebestrijding.

linda kiewiet, melle leenstra,
winnie teunissen
Netwerk Economische Ontwikkelingssamenwerking

Het armbandje van 
Tony Blair
 
De uitslag van de parlementsverkiezingen in 
Groot-Brittannië, op 5 mei jl., was zowel voor de 
Labour Party als voor de Conservatives weinig bevre-
digend. Labour bleef aan het bewind, maar het was 
een ‘overwinningsnederlaag’. De partij zag, mede 
vanwege de gedaalde populariteit van premier 
Tony Blair, haar meerderheid fors slinken en moet 
met krachtiger verzet tegen het regeringsbeleid, 
ook in eigen gelederen, rekening houden.
 De conservatieven boekten een lichte zetel-
winst, maar vormden geen echte bedreiging voor 
Labour (en bleven landelijk gezien zelfs op het-
zelfde stemmenpercentage steken). Labour en de 
conservatieven zagen bovendien de derde partij in 
het Britse tweepartijenstelsel, de Liberal Democrats, 
verder oprukken. Kenmerkend genoeg kondigden 
de leiders van beide partijen op termijn hun vertrek 
uit de politiek aan: Michael Howard omdat hij er 
niet in geslaagd is Labour een echte nederlaag te 
bezorgen, Tony Blair omdat hij langzamerhand een 
blok aan het been van zijn eigen partij is geworden.
 Geen echte overwinnaars dus. En eerlijk ge-
zegd: afgemeten aan de verkiezingscampagne 
die beide partijen voerden, verdienen ze ook niet 
beter. Het was, zoals links en rechts is opgemerkt, 

een ongeïnspireerde, maar vooral ook een ‘vuile’ 
campagne. De conservatieven trokken zelfs met 
half-racistische uitspraken ten strijde tegen asiel-
zoekers en zigeuners. Ze kregen pas weerwerk 
van Labour toen die kruistocht niet echt leek aan 
te slaan. Belangrijke en controversiële politieke 
onderwerpen, van Europa tot het milieubeleid, van 
ontwikkelingshulp tot de pensioenen, bleven vrij-
wel geheel buiten beschouwing.
 Alleen thema’s waarmee snel en gemakkelijk 
te scoren viel, konden op de belangstelling van 
Labour en van de Tories rekenen. Dat gold ook voor 
de kleinere issues die ze in hun campagnes lieten 
meelopen. Zo droeg Tony Blair een geel armbandje 
om de strijd tegen borstkanker te ondersteunen en 
beloofde hij dat vrouwen die hierop moeten wor-
den onderzocht, voortaan niet langer dan veertien 
dagen op een afspraak met de specialist zullen 
hoeven te wachten. Daar zal iedereen het van harte 
mee eens zijn, al is de gedachte dat de wachttijd 
voor onderzoek tot nu toe meer dan twee weken 
bedraagt niet geruststellend.
 Bij nadere beschouwing roept Blairs verkie-
zingsbelofte echter tal van vragen op. Is het wel 
aan de minister-president om te beslissen welk on-
derzoek naar welke ziektes in ziekenhuizen voor-
rang krijgt? En wat zijn de gevolgen, als zijn belofte 
wordt ingelost, voor degenen die op een andere 
levensbedreigende ziekte onderzocht moeten 
worden — en voor hen die dat onderzoek moeten 
doen? Zoals het dagblad The Independent in een kri-
tische beschouwing schreef: ‘It would be very wor-
rying for doctors to have to say to cancer patients 
that they could see a consultant in two weeks, were 
it not that they have the “wrong” cancer.’
 Waarom, kan men zich vervolgens afvragen, 
heeft de campagnestaf van Blair uitgerekend 
borstkanker geselecteerd — en niet longkanker 
(dat veel meer slachtoffers eist) of prostaatkanker 
(waaraan evenveel patiënten sterven)? Ongetwij-
feld omdat Labour wil laten zien dat politiek ‘ertoe 
doet’. Maar ook omdat bestrijding van borstkanker 
electoraal goed scoort, een ongecompliceerd feel 
good issue vormt. The Independent: ‘The real answer is 
that if you commit yourself to breast cancer alone, 
then that will be good enough for your reputation.’ 
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