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Discussie

Is ontwikkelingshulp nog 
van deze tijd?
Het maatschappelijk draagvlak voor 
ontwikkelingshulp vertoont scheuren. De roep 
om de hulp drastisch bij te stellen klinkt 
steeds luider. Ontwikkeling en hulp zijn twee 
verschillende begrippen die volstrekt ten 
onrechte worden samengevoegd, betoogde op 
8 februari Piet Emmer, hoogleraar 
geschiedenis van de Europese expansie. Ook 
wordt ten onrechte gedacht dat 
ontwikkelingshulp duurzame economische 
ontwikkeling in gang kan zetten. Dat kan 
alleen de markt, stelde Emmer, en daarom kan 
ontwikkelingshulp beter worden afgeschaft.
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Voor de armste 
landen is hulp 
nog steeds 
onmisbaar 
omdat 
marktwerking 
daar 
tekortschiet, 
repliceerde op 
18 februari 
Agnes van Ardenne, staatssecretaris voor 
ontwikkelingssamenwerking. Om de hulp zo 
effectief mogelijk te laten verlopen, moet er weer 
een minister voor ontwikkelingssamenwerking 
komen, betoogde zij. ,,Marktwerking is niet het 
hoogste goed op aarde, maar hulp en handel horen 
hand in hand te gaan, aansluitend bij een 
verstandig beleid in arme en in rijke landen.’’

Jan Breman, emeritus-hoogleraar vergelijkende 
sociologie van niet-westerse gebieden, stelde op 25 
februari dat beide betogen overtuigingskracht 
missen. De armoedebestrijding moet volgens hem 
eindelijk eens prioriteit krijgen. ,,Waarachtiger 
uitvoering van die opdracht vergt een kritische 
heroverweging van de uitbesteding van het 
ontwikkelingsfonds aan transnationale monetaire 
instellingen.’’ Breman meent dat Nederland de 
sturing te veel uit handen heeft gegeven aan de 
Wereldbank Vindt u ook dat ontwikkelingshulp op 
de helling moet? Is de huidige hulp zonder 
marktwerking tot mislukken gedoemd? Kan een 
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minister van ontwikkelingssamenwerking die hulp 
weer effectief doen verlopen? Wordt inderdaad 
teveel sturing in handen van de Wereldbank 
gelegd? Of moeten we het op een geheel andere 
manier organiseren? Kortom: is ontwikkelingshulp 
eigenlijk nog wel van deze tijd?

Neem deel aan de discussie of lees de reacties
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Opinie

Schaf ontwikkelingshulp af

Piet Emmer

Ontwikkeling en hulp zijn twee verschillende 
begrippen die volstrekt ten onrechte worden 
samengevoegd. Ook wordt ten onrechte 
gedacht dat ontwikkelingshulp duurzame 
economische ontwikkeling in gang kan zetten. 
Dat kan alleen de markt, betoogt Piet Emmer.

 

Bij dit artikel
• OPINIE - Ontwikkelingshulp moet, 

juist nu
• DISCUSSIE - Is ontwikkelingshulp 

nog van deze tijd?

Over één ding 
hoeven 
Balkenende en 
Bos het tijdens 
de 
formatiebesprekingen 
niet eens te 
worden: de ontwikkelingshulp. In de programma's 
van het CDA en de PvdA staat dit onderwerp als in 
marmer gebeiteld. Beide partijen zijn er trots op dat 
ons land als één van de weinige landen ter wereld 
0,8 procent van het bruto nationaal product uitgeeft 
aan christelijke naastenliefde en internationale 
solidariteit, want zij zien die uitgaven als een laatste 
blijk van het in oorsprong christelijke en 
socialistische karakter van hun groepering. Van de 
Derde Wereld moet je af blijven. Die houding 
verhindert al sinds jaren dat er een echt debat komt 
over het verband tussen hulp en ontwikkeling.

Dat is maar beter ook, want zo'n discussie zou 
ongetwijfeld uitkomen bij de vraag wat ruim vijftig 
jaar ontwikkelingssamenwerking eigenlijk heeft 
bijgedragen aan de economische groei van Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika en een eerlijk antwoord 
stemt niet vrolijk. Daarom houden we ons liever 
bezig met de vraag of we een staatssecretaris of 
een minister zullen inzetten voor het uitdelen van 
onze hulp en of we weinig aan veel landen moeten 
geven of veel aan weinig landen. Na talloze 
`herijkingen' hebben we besloten dat de meeste 
hulp naar de allerarmste landen moet gaan, maar 
alleen als ze behoorlijk worden bestuurd en ons 
geld doorgeven aan de allerarmsten.

Een uitzondering vormen de Nederlandse Antillen, 
die per hoofd van de bevolking verreweg de meeste 
hulp krijgen, hoewel die eilanden noch een goed 
bestuur noch diepe armoede kennen. Een 
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voormalige Antilliaanse minister van Justitie, R. 
Martha, noemde in Het Parool van 26 juni 2001 de 
Nederlandse goedgevigheid zelfs contraproductief, 
omdat onze milde gaven alleen voor een parasitair 
ambtenarenapparaat hebben gezorgd, waardoor de 
sociaal-economische ontwikkeling van de eilanden 
niet werd bevorderd, maar juist afgeremd. Die 
uitspraak bewijst dat ontwikkelingshulp vooral 
bedoeld lijkt om onszelf een warm gevoel van 
binnen te bezorgen en om de schaamte over onze 
rijkdom te overwinnen, of de ontvanger er nu baat 
bij heeft of niet.

Een blik in het verleden had teleurstelling kunnen 
verkomen. Grootscheepse geldinjecties van buiten 
hebben alleen in een paar uitzonderingsgevallen 
duurzame economische groei teweeggebracht. Het 
eerste bewijs daarvoor ligt al vijf eeuwen terug, 
toen Portugal en Spanje uitzonderlijk veel geld uit 
hun Amerikaanse koloniën begonnen te ontvangen 
(de `zilvervloten'). Die stroom hield driehonderd 
jaar aan en aan het einde van die periode 
behoorden deze landen niet langer tot de rijkste van 
Europa, maar tot de economische achterhoede. Ook 
Suriname heeft bij de dekolonisatie in 1975 een 
groot bedrag aan ontwikkelingsgeld gekregen. Nu, 
nauwelijks vijfentwintig jaar later, vragen zowel 
Surinamers als Nederlanders zich verbijsterd af 
waar al die miljarden zijn gebleven, omdat onze ex-
kolonie er thans in veel opzichten slechter voorstaat 
dan vóór de uitbetaling van de genereuze gouden 
handdruk.

De weigering van Indonesië om nog langer 
Nederlandse hulp te ontvangen duidt er trouwens 
op dat het economisch belang ervan niet door ieder 
ontvangend land hoog wordt aangeslagen. Terecht, 
want het stopzetten van de hulp had voornamelijk 
betekenis voor de Nederlandse 
ontwikkelingswerkers ter plaatse. Of hun kinderen 
het schooljaar in Indonesië nog wel konden 
afmaken, vroeg de Volkskrant zich destijds bang af. 
Voor de economische groei van onze voormalige 
gordel van smaragd bleek het dichtdraaien van de 
Nederlandse geldkraan – een halve euro per 
persoon per jaar – nauwelijks gevolgen te hebben.

Er zijn overigens wel een paar uitzonderingen. In 
zeer bijzondere omstandigheden helpt vreemd geld 
wel, zoals de Engelse investeringen in de 
opkomende Belgische industrie na 1830, de Franse 
herstelbetalingen aan Duitsland na 1870 en de 
Amerikaanse hulp bij de herindustrialisatie van het 
verwoeste West-Europa na 1945. In dat laatste 
geval ging het om het Marshallplan en het succes 
daarvan werd in de jaren daarna als argument 
gebruikt om met de ontwikkelingssamenwerking te 
beginnen. Ten onrechte, zoals vijftig jaar later 
blijkt. Het Marshallplan kon alleen toen en alleen in 
bepaalde delen van West-Europa de economische 
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groei bevorderen en zou als historisch begrip wettig 
gedeponeerd moeten worden om oneigenlijk 
gebruik te voorkomen. Meer recent hebben 
overdrachtsbetalingen een bijdrage geleverd aan de 
groei van Japan, Taiwan, Zuid-Korea en delen van 
Zuid-China, maar ook daar was telkens sprake van 
bijzondere omstandigheden, die in de meeste arme 
landen ontbreken.

In de overgrote meerderheid van de gevallen blijkt 
het woord ontwikkelingshulp een politiek-correcte 
term te zijn, die meer verhult dan verduidelijkt. 
Ontwikkeling en hulp zijn twee verschillende dingen 
en we moeten dringend afscheid nemen van de 
samenvoeging van deze begrippen. Het is een illusie 
te menen dat alle landen in de wereld in staat zijn 
om een gelijke economische groei te behalen. Wat 
Engeland in 1750 kon, kan Mali in 2050 nog lang 
niet. Internationale humanitaire noodhulp moet 
blijven bestaan, maar de afgelopen vijftig jaar heeft 
overtuigend aangetoond dat ontwikkelingshulp geen 
duurzame economische ontwikkeling in gang kan 
zetten. Dat kan alleen de markt.

Hoe ging dat ook weer? Hoe zijn de rijke landen van 
nu ooit economisch gegroeid zonder hulp? Hun 
grote sprong voorwaarts vond plaats in de 
negentiende eeuw en het vrij circuleren van 
goederen en migranten speelde daarbij een 
essentiële rol. De elementen, die Europa toen groot 
hebben gemaakt, moeten we ook toegankelijk 
maken voor de rest van de wereld. Dan blijkt dat op 
paradoxale wijze dat de ontwikkeling van de Derde 
Wereld het meest wordt bevorderd als we het 
daarvoor bestemde geld gebruiken om in eigen land 
de nadelige gevolgen van de liberalisering van het 
goederen- en personenverkeer op te vangen.

De ontwikkelingslanden betalen op dit ogenblik 
aanzienlijk meer importheffingen aan de EU-landen 
dan ze als ontwikkelingshulp van diezelfde landen 
krijgen. Bekend en berucht zijn de Europese land- 
en tuinbouw, wier producten elders goedkoper en 
met minder milieuschade kunnen worden 
geproduceerd. Waarom moeten we de teelt van 
tomaten in het Westland met aardgas en 
importheffingen beschermen, terwijl deze 
smakelijke vruchten door Marokko goedkoper en 
milieuvriendelijker op de markt gebracht kunnen 
worden? En dat geldt ook voor de textiel-, kolen- en 
staalindustrie. Natuurlijk zullen open grenzen ons 
dwingen om alternatief emplooi te vinden voor het 
kapitaal en de mensen, die nu in deze sectoren 
werken. Het betalen van die kosten is echte 
ontwikkelingshulp, omdat die uitgaven tijdelijk zijn 
en de structurele economische groei bevorderen.

Tot slot de migratie. Europa heeft in de negentiende 
eeuw kunnen groeien dankzij het vertrek van bijna 
60 miljoen migranten. Voor de Derde Wereld is zo'n 
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permanente exodus nu niet meer nodig, want de 
laatste berichten duiden erop dat geboortecijfers 
daar dalen. Tijdelijke migratie blijft echter een 
economische noodzaak zowel voor de 
derdewereldlanden als voor de landen van de EU en 
Noord-Amerika. De arme landen hebben voordeel 
van die migratie, omdat de ongekend hoge 
verdiensten van hun migranten in het buitenland 
voor investeringskapitaal zorgen. Zowel hoog- als 
laagopgeleide arbeidsmigranten kunnen in de EU en 
Noord-Amerika veel meer verdienen dan thuis.

Momenteel veroorzaakt de onzekere conjunctuur 
wel een groei van het aantal werklozen in het rijke 
westen, maar dat wil nog lang niet zeggen dat die 
werklozen alle vacatures ook zullen vervullen en dat 
we geen arbeidsmigranten meer nodig hebben. 
Door Europa wat toegankelijker te maken voor 
arbeid van buiten helpen we de Derde Wereld 
zichzelf te helpen. Ook dat is echte 
ontwikkelingshulp.

P.C. Emmer is bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de 
Europese expansie en de daarmee verbonden migraties aan de 
Universiteit Leiden en tijdelijk verbonden aan het NIAS te 
Wassenaar.

8 februari 2003
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Opinie

Ontwikkelingshulp moet, 
juist nu
Voor de armste landen is hulp nog steeds 
onmisbaar omdat marktwerking daar 
tekortschiet. Om ontwikkelingssamenwerking 
zo effectief mogelijk te laten verlopen, moet er 
weer een minister komen, vindt Agnes van 
Ardenne.

 

Bij dit artikel
• OPINIE - Schaf ontwikkelingshulp 

af
• DISCUSSIE - Is ontwikkelingshulp 

nog van deze tijd?

Ontwikkelingshulp 
moet 
verstandiger 
worden 
aangepakt. En 
dat is niet 
alleen een 
kwestie van geld, hoe belangrijk de 0,8 procent als 
fatsoensnorm ook is. Piet Emmer betoogde dan ook 
terecht op deze pagina (8 februari) dat 
ontwikkelingslanden afzetmogelijkheden verliezen 
door hoge invoerrechten in de EU en andere rijke 
landen. En hij had ook gelijk dat landbouwbeleid de 
kansen van arme boeren elders in de wereld 
frustreert. En ook wordt het tijd, zoals hij stelt, dat 
we in ons migratiebeleid meer rekening houden met 
de belangen van de ontwikkelingslanden.

Emmer stelt voor de herstructurering van niet-
lonende bedrijfstakken te financieren uit de 
ontwikkelingshulp. Het is een merkwaardige 
gedachte om het geld dat bestemd is voor 
armoedebestrijding te gebruiken voor subsidies in 
de rijke landen. Maar een eerlijker stelsel van 
internationale handelsregels en handelsbeleid, met 
meer ruimte voor marktwerking, zou zonder meer 
een zegen zijn voor de arme landen.

Daarom is het beter een minister voor 
Ontwikkelingssamenwerking te hebben in plaats van 
een staatssecretaris. Want het gaat om overleg op 
hoog niveau, zowel binnen Nederland als 
daarbuiten. Gelukkig zien de 
formatieonderhandelaars van CDA en PvdA dat in.

Nog afgezien van de magere resultaten op dit deel 
van de ontwikkelingsagenda (het mag onszelf 
blijkbaar niet al te veel kosten), is het een illusie te 
denken, zoals Emmer kennelijk doet, dat met een 
beter beleid in de rijke landen de armoede als 
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vanzelf zal verdwijnen. Een beter internationaal 
beleid leidt wel tot meer kansen voor armen, maar 
vervolgens moeten die armen ook in staat zijn die 
kansen te grijpen. Dat is vaak niet zo.

Veel oorzaken van armoede liggen in de 
ontwikkelingslanden zelf en moeten daar ook 
worden aangepakt. Meer marktwerking in arme 
landen zelf zou een flinke stap vooruit kunnen 
betekenen, ook voor de armste bewoners van die 
landen. Dat gebeurt niet automatisch. Markten 
kunnen alleen goed functioneren als aan minimale 
randvoorwaarden is voldaan.

Allereerst stabiliteit, want landen in oorlog en 
wanorde zijn vrijplaatsen voor smokkel, 
wapenhandel en andere illegale praktijken van 
louche krijgsheren en hun zakenpartners in de 
westerse wereld - duurzame economische 
ontwikkeling hoef je in die landen niet te 
verwachten. Maar er is veel meer nodig: een 
kadaster dat eigendomsrechten op grond vastlegt; 
havens, spoorlijnen en wegen - ook naar de meer 
afgelegen gebieden - om goederen af en aan te 
kunnen voeren; een geschoolde en gezonde 
bevolking; een vrije pers, een sterk parlement en 
een rekenkamer om controle uit te oefenen op 
besteding van publieke gelden; een monetair beleid 
dat inflatie helpt voorkomen.

Het benodigde geld voor deze maatschappelijke 
investeringen kunnen de armste landen niet uit 
eigen besparingen financieren. Ze hebben ook geen 
toegang tot de internationale kapitaalmarkt om aan 
geld te komen. Het stimuleren van private 
investeringen in ontwikkelingslanden is absoluut 
nodig, maar ook deze kapitaalbron kan niet de 
publieke gaten vullen. Onderwijs en 
gezondheidszorg bijvoorbeeld hebben een groot 
maatschappelijk rendement. Maar vrijwel overal 
steunen deze sectoren op publieke middelen. 
Hetzelfde geldt voor veiligheid, stabiliteit en het 
juridisch apparaat. Daarom is buitenlandse hulp 
vooralsnog onmisbaar.

Wel mag de vraag gesteld worden waar en hoe die 
hulp het meest effectief kan worden ingezet. In een 
ideale wereld is dat eenvoudig. Regeringen van 
ontwikkelingslanden maken in die ideale wereld de 
beste keuzes voor de toekomst van hun land en hun 
landgenoten en het geld komt automatisch goed 
terecht. In de echte wereld ligt dat 
gecompliceerder. Vriendjespolitiek, corruptie, 
mismanagement en incompetentie kunnen de 
beoogde heilzame effecten van de hulp in de weg 
staan - en dat gebeurt vaak ook.

Daarom is het zo belangrijk hulp te richten op de 
armste landen die redelijk worden bestuurd of waar 
de trend daarheen positief is. In zulke landen 
draagt hulp meetbaar bij aan vermindering van 
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armoede. In landen met een redelijk bestuur en 
beleid dragen de buitenlandse euro's eraan bij dat 
meer kinderen naar school kunnen, dat de welvaart 
toeneemt, dat er minder mensen onder de 
armoedegrens bivakkeren en dat het 
investeringsklimaat in zo'n land verbetert. Zelfs de 
regering-Bush - die zich consequent verzet tegen te 
veel overheid en te weinig markt - verhoogt de hulp 
aan goed presterende landen volgend jaar met twee 
miljard tot achttien miljard dollar.

Emmer voert onder meer de weigering van 
Indonesië in 1992 om nog langer Nederlandse hulp 
te ontvangen aan als bewijs van het geringe 
economische belang van de hulp. Want anders had 
Indonesië die hulp toch nooit van de hand gewezen. 
Dat is een onjuiste gevolgtrekking. De opmerkelijke 
stap van Indonesië illustreert vooral dat 
ontwikkelingssamenwerking en buitenlands beleid 
niet los van elkaar staan, net zo min als economie 
en politiek. Maar Indonesië heeft zijn buitenlandse 
donoren altijd zeer gewaardeerd en de 
internationale hulpstroom naar Indonesië is altijd op 
peil gebleven, ondanks het tijdelijk wegvallen van 
Nederland. Ook Nederland is in 1998 weer met 
open armen ontvangen en er zijn de afgelopen 
jaren goede resultaten geboekt met de hulp.

Navrant is dat het aantal armen in Indonesië eind 
vorige eeuw desondanks door de Aziatische crisis 
sterk is toegenomen van elf procent in 1997 naar 
twintig procent in de jaren erna. Inmiddels is het 
percentage weer snel aan het dalen. Volgens de 
meeste deskundigen was de Aziatische crisis vooral 
toe te schrijven aan een te snelle liberalisering van 
de kapitaalmarkten in Zuidoost-Aziatische landen. 
Eens te meer een bewijs dat marktwerking niet het 
hoogste goed op aarde is, maar dat hulp en handel 
hand in hand horen te gaan, aansluitend bij een 
verstandig beleid in arme en in rijke landen.

en endtag;NOOTAgnes van Ardenne is 
staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking.

en endtag;
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• DISCUSSIE - Is ontwikkelingshulp 

nog van deze tijd?

Het 
maatschappelijk 
draagvlak voor 
ontwikkelingshulp 
vertoont scheuren. Bijstelling van de hulp is urgent. 
Armoede- bestrijding moet eindelijk eens prioriteit 
krijgen, vindt Jan Breman.

De tijd dat het budget voor ontwikkelingshulp van 
alle bezuinigingsaanslagen verschoond bleef, lijkt 
voorbij. P. Emmer constateerde op de Opiniepagina 
van 18 februari dat de grote bedragen die onder dit 
hoofd zijn uitgegeven, geen duurzame economische 
groei hebben teweeggebracht. Volgens hem is het 
zinloos nog langer door te gaan met het geven van 
geld voor een doel dat niet bereikt is, of zal worden. 
Zijn betoog staat of valt met de stelling dat 
armoedebestrijding de enige of zelfs voornaamste 
doelstelling is geweest voor ontwikkelingshulp. Dat 
is niet zo.

Ten tijde van de Koude Oorlog was die hulp een 
instrument om derdewereldlanden in het westerse 
kamp te brengen of te houden. Schenkingen om 
politieke reden gegeven, en niet 
overdrachtsbetalingen, hebben sterk bijgedragen 
aan de economische groei van Japan, Taiwan en 
Zuid-Korea. Een ander motief was het aanhouden 
van banden met voormalige koloniale bezittingen. 
De voorrang die Indonesië, Suriname en de 
Nederlandse Antillen in het Nederlandse beleid 
kregen, vloeide hieruit voort. Het was bovendien 
geen gulheid die bedoeld was ter compensatie voor 
de rijkdom en vrijheid die eeuwenlang aan deze 
landen was ontnomen. Een schuld in die zin is door 
de voormalige koloniale mogendheden nooit erkend.

Een rode draad in de hulpverlening is bovendien 
geweest dat de gever er zelf ook beter van mocht 
worden. In al deze opzichten heeft 
ontwikkelingshulp stellig meer opgeleverd dan in de 
rekening zoals Emmer die heeft opgemaakt. Maar 
inderdaad, van dit batig slot is armoedebstrijding 
niet een belangrijk onderdeel geweest.

Ontwikkeling kan slechts de uitkomst zijn van de 

  Log in of Registreer 

  

• Columnisten 
Opiniepagina

Discussies

• Is het universitair niveau 
te laag geworden?

• Nederlands koningshuis 
in gevaar?

• Is ontwikkelingshulp nog 
van deze tijd?

• Schiet het onderhoud van 
Nederland tekort?

• Ooggetuige: gevolgen 
van oorlogsdreiging?

• Abou Jahjah: zegen of 
gevaar voor democratie?

• Irak: Moet Nederland VS 
onverkort steunen?

• Bewijzen tegen Irak 
overtuigend?

• Aandeel vrouwen in 
politiek bij wet 
garanderen?

• Beleggen met vangnet?
• Zijn geloof en rationeel 

denken te verenigen?
• Over uitslag enquête: 

leven goed, politiek 
slecht?

• Haalt de ideologie 2010?
• Werkende vader: stank 

voor dank?
• Wetenschap op tv 

onvoldoende?

http://www.nrc.nl/opinie/artikel/1046154112366.html (1 of 5) [10/03/2003 21:15:59]

http://www.nrc.nl/service/aanbiedingen/proefabonnement.html
http://www.nrc.nl/
http://ad.doubleclick.net/clk;4945507;7502145;j?http://www.pmdenhaag.nl
http://www.nrc.nl/opinie/index.html
http://www.nrc.nl/gatekeeper/login2.jsp
http://www.nrc.nl/gatekeeper/login.jsp
http://www.nrc.nl/rubrieken
http://www.nrc.nl/ik
http://www.nrc.nl/vragenoverfilm/index.html
http://www.nrc.nl/opinie/artikel/1042266324653.html
http://www.nrc.nl/opinie/artikel/1042266324653.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1046758982205.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1046758982205.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1046413279045.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1046413279045.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1045721452168.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1045721452168.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1045721341361.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1045721341361.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1045030042105.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1045030042105.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1044944026587.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1044944026587.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1044426611112.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1044426611112.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1044080782421.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1044080782421.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1044080782421.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1042524659632.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1040624760043.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1040624760043.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1040364375687.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1040364375687.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1040364375687.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1040364341886.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1040106177245.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1040106177245.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1037686510792.html
http://www.nrc.nl/discussie/artikel/1037686510792.html


NRC Handelsblad - Opinie: Geef minder hulp via Wereldbank

  

eigen inspanning van landen en volken die een 
achterstand hebben opgelopen, meent Emmer. Zij 
moeten navolgen wat ook de ontwikkelde landen 
zonder hulp hebben gedaan. De grote sprong 
voorwaarts van deze laatste in de negentiende 
eeuw vond, althans volgens hem, plaats op basis 
van het vrije verkeer van goederen en migranten.

Een merkwaardige uitspraak. Handels- en 
productiemonopolies waren immers wezenlijk voor 
koloniale overheersing. Ook de massale 
verplaatsing van arbeid gebeurde op het zuidelijk 
halfrond vaak niet in vrijheid maar gebondenheid. 
Vrije marktwerking is in ieder geval het recept dat 
Emmer als aanhanger van de neo-liberale leer 
aanprijst om de huidige ongelijke internationale 
verdeling van welvaart te verminderen.

Volgens Emmer zou het vrijkomende budget voor 
ontwikkelingshulp besteed moeten worden aan de 
herstructurering van onze eigen economie. 
Omvangrijke subsidies zullen nodig zijn om de 
nadelige gevolgen van de ongehinderde toegang 
van goederen uit lage lonenlanden het hoofd te 
bieden. Op die manier onze voorsprong in de 
vergaarde rijkdom te behouden is in de logica van 
Emmer pas echte ontwikkelingshulp. Van vrijmaking 
van het arbeidsverkeer kan geen sprake zijn. 
Weliswaar heeft in de negentiende eeuw het vertrek 
van tientallen miljoenen migranten de economie 
van Europa versterkt, maar voor de derde wereld 
zou dat momenteel onnodig zijn. Emmer wil toch de 
mogelijkheid openlaten voor tijdelijke migratie uit 
derde wereldlanden. Niet alleen omdat hun 
overgemaakt spaargeld de ontwikkeling in de 
thuislanden ten goede komt, maar ook omdat 
Europa dit werkvolk niet kan missen.

Het is niet waar dat de ontwikkelingsgang in het 
verleden, zoals door hem weergegeven, de juistheid 
van zijn zienswijze illustreert. Hij wekt niet de 
indruk de ontwikkelingspraktijk in de landen 
waarover hij schrijft, intensief en aanhoudend te 
hebben gevolgd. Zeker, je hoeft er niet geweest zijn 
om erover te kunnen oordelen, maar het helpt 
natuurlijk wel. Wat opvalt in zijn betoog is de 
eurocentrische kijk die eraan ten grondslag ligt.

Het is niet verwonderlijk dat staatsecretaris Van 
Ardenne zich tegen het voorstel voor afschaffing 
van ontwikkelingshulp keert (Opiniepagina, 20 
februari). Toch mist ook haar argumentatie om 
gewoon door te gaan overtuigingskracht. Behalve 
vrije marktwerking somt zij het hele scala op van 
infrastructurele en institutionele voorzieningen 
zonder welke armoedebestrijding weinig kans van 
slagen heeft. Daaronder vallen, behalve scholing, 
gezondheidszorg en andere publieke investeringen 
in sociaal kapitaal, natuurlijk alle kenmerken die 
worden samengevat onder het begrip goed bestuur. 
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Dat laatste is immers een ijkpunt geworden in de 
Nederlandse hulpverlening.

Maar het kost weinig moeite om duidelijk te maken 
dat dit in de uitvoeringspraktijk niet gebeurt. Van 
Ardenne stelt dat met de hernieuwde hulpverlening 
aan Indonesië goede resultaten zijn geboekt. Het 
aantal armen zou weer flink zijn gedaald. Ik neem 
aan dat de bewindsvrouw deze informatie ontleent 
aan de Wereldbank, de zelfde bron die eerder prat 
ging op de enorme vooruitgang geboekt in de 
armoedebestrijding onder het Suharto-regime. Na 
diens val is economisch herstel voor de grote massa 
van de werkende bevolking uitgebleven. Nog maar 
enkele dagen geleden verklaarde de naaste 
adviseur van Megawati en tevens minister voor 
Nationaal Ontwikkelingsbeleid Kwik Kian Gie dat 
Megawati aan het hoofd van een partij staat die 
corrupter is dan welke andere ook. Voorts ontbreekt 
het in Indonesië aan goed bestuur waar het om 
arbeidsrechten gaat.

Nog een voorbeeld. In India is Gujarat één van de 
weinige deelstaten waarop de Nederlandse hulp zich 
richt. In die bijstand is geen wijziging gekomen toen 
begin vorig jaar een pogrom uitbrak waarvan naar 
schatting tweeduizend moslimburgers het 
slachtoffer zijn geworden. Toen de pogrom begon 
kwam de politie op straat niet om de slachtoffers te 
verdedigen, maar om her en der behulpzaam te zijn 
bij hun vervolging. Zulke grove schendingen van 
mensenrechten en van de regel van goed bestuur 
zou tenminste tot opschorting van de 
ontwikkelingshulp moeten leiden. Dit is tot de dag 
van vandaag niet gebeurd. Zelf ben ik dus ook 
sceptisch over de stelling dat ontwikkelingshulp 
moet, juist nu.

Bijstelling van de ontwikkelingshulp is urgent want 
het maatschappelijk draagvlak ervoor vertoont 
krimp en scheuren. Ter rechterzijde komt dit tot 
uiting in pleidooien met als strekking: eigen volk 
eerst. De politieke steun aan deze oproep blijkt uit 
de omvang van bezuinigingen waarvoor LPF en VVD 
zich uitspraken in de opmaat van het nieuwe 
kabinet dat hen voor ogen stond.

Armoedebestrijding moet de voornaamste 
doelstelling van ontwikkelingshulp worden. 
Waarachtiger uitvoering van die opdracht vergt een 
kritische heroverweging van de uitbesteding van het 
ontwikkelingsfonds aan transnationale monetaire 
instellingen, met name de Wereldbank. Die 
uitbesteding heeft ertoe geleid dat de Nederlandse 
politiek geen greep meer heeft op de sturing van 
het overgrote deel van de hulp, met als gevolg dat 
de besteding ervan niet in het teken staat van 
armoedebestrijding. Dat was ook in het verleden 
niet het geval en de indruk dat dit nu wel zo is, 
komt neer op fluiten in het donker.
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Opinie

Ontwikkelingshulp moet 
weg bij BZ

 

Bij dit artikel
• DISCUSSIE - Is ontwikkelingshulp 

nog van deze tijd?

Ontwikkelingssamenwerking ressorteert onder het 
ministerie van Buitenlandse Zaken, een grote 
bureaucratische organisatie. Daar ligt het gevaar 
dat armoedebestrijding ondergeschikt wordt 
gemaakt aan procedures, steeds op de loer. Tijd 
voor een verhuizing, vindt Thijs de Ruyter van 
Steveninck.

De markt is beter dan ontwikkelingshulp in staat tot 
duurzame armoedebestrijding, stelt Piet Emmer 
terecht (Opiniepagina, 8 februari). En Agnes van 
Ardenne heeft eveneens gelijk als ze vindt dat hulp 
nodig blijft (Opiniepagina, 18 februari). Beide 
stellingen zijn echter niet noodzakelijkerwijs met 
elkaar in tegenspraak. Zowel Emmer als Van 
Ardenne benadrukt het belang van de effectiviteit 
van de hulp, waarbij ze verzuimen kritisch te kijken 
naar de uitvoerende rol van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken.

Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de 
opvatting van Van Ardenne. Hulp kan, mits 
verstrekt onder de juiste voorwaarden, wel degelijk 
bijdragen aan armoedebestrijding. Natuurlijk zou de 
door Emmer gepropageerde grotere markttoegang 
tot rijke landen nòg beter zijn. Maar het is de vraag 
hoe snel we daar iets van mogen verwachten. 
Belangengroeperingen als de Europese boerenlobby 
en de Amerikaanse katoenindustrie hebben dit in 
het verleden met succes gesaboteerd, en zullen dat 
in de toekomst zeker blijven proberen.

Bovendien geldt het feit dat handel en directe 
buitenlandse investeringen belangrijker zijn dan 
hulp, vooral voor midden-inkomenslanden als 
Brazilië en Turkije, en voor zeer grote landen als 
India en China. De economieën van kleinere lage-
inkomenslanden als Ghana, Senegal of Oeganda 
zijn te klein om interessant te zijn voor 
buitenlandse investeerders. Daarnaast zijn zij vaak 
afhankelijk van één of twee primaire 
exportproducten, op de wereldmarktprijs waarvan 
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deze landen nauwelijks invloed hebben. Omdat zij 
van de 'markt' dus niet veel mogen verwachten, 
kan hulp voor hen zeer waardevol zijn.

De verantwoordelijkheid voor het Nederlandse 
hulpbeleid berust grotendeels bij het ministerie van 
Buitenlandse Zaken (BZ), met name het Directoraat-
Generaal voor Internationale Samenwerking 
(DGIS). Onder Eveline Herfkens, en Van Ardenne 
zelf, is men zich hier het belang van handel en 
marktwerking voor duurzame armoedebestrijding 
terdege gaan realiseren. Maar een aantal andere 
problemen op dit ministerie bemoeilijkt een effectief 
hulpbeleid.

Ten eerste is BZ een grote bureaucratische 
organisatie, die van de politiek net als veel andere 
publieke instanties meer bedrijfsmatig moet 
opereren. Overheid en bedrijfsleven zijn echter 
sterk verschillende instituties. Een gevaar dat 
BZ/DGIS voortdurend bedreigt, is dat de strategie 
(armoedebestrijding) ondergeschikt raakt aan 
operationele doelstellingen (de procedures). Hogere 
ambtenaren houden zich vooral bezig met beheer 
en management en te weinig met inhoudelijke 
zaken.

Bovendien groeit het hulpbudget, dat een vast deel 
van het bnp vormt (de bekende 0,7 procent), in 
absolute termen jaarlijks met de economische 
groei. Dit geldt echter niet voor het uitvoerend 
apparaat, waardoor vergeleken met andere donoren 
het aantal ambtenaren per hulpeuro in Nederland 
erg laag is geworden. Deze problemen met de 
uitvoeringscapaciteit spelen al sinds in de jaren '70 
het kabinet-Den Uyl de hulp sterk verhoogde. Nog 
in 2001 werd dit punt door de OESO bij de jaarlijkse 
beoordeling van het Nederlandse hulpbeleid 
herhaald.

De 'herijking' van het buitenlands beleid heeft niet 
kunnen voorkomen dat er nog steeds twee 
gescheiden bedrijfsculturen bestaan op BZ: 
diplomaten ('altijd in pak') en ontwikkelingswerkers 
('zelden in pak'). Doordat zij regelmatig moeten 
rouleren, wordt het werk bij het DGIS nog vaak 
gedaan door mensen die hiervan eigenlijk te weinig 
verstand hebben.

Ten tweede is de machtige Hoofddirectie Personeel 
en Organisatie (HDPO) uitgegroeid tot een 'staat in 
een staat'. Het feit dat de HDPO'ers gewoon 
meerouleren in het apparaat heeft zeker zijn 
voordelen. Personeelsfunctionarissen kennen zo de 
inhoud van het werk uit de eerste hand. Maar zo 
langzamerhand zijn de nadelen steeds zwaarder 
gaan wegen, wat heeft geleid tot een structureel 
gebrek aan professioneel personeelsbeleid. Een 
bioloog die zich eerst bezig hield met landbouw in 
Zambia of een antropoloog die 'gender' deed in 
Pakistan, moet nu plotseling - na het volgen van 
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een paar cursussen - nieuwe sollicitanten gaan 
screenen. Ook ligt steeds het gevaar van 
belangenverstrengeling op de loer, omdat HDPO'ers 
immers zelf beslissen over hun volgende functie.

Het probleem is niet dat er geen bekwame en goed 
gemotiveerde ambtenaren op het ministerie 
werken, integendeel. Het probleem is dat hun 
capaciteiten onvoldoende benut worden. Hoewel het 
ministerie nog steeds populair is bij pas 
afgestudeerde academici, stijgt onder meer 
hierdoor het aantal jonge medewerkers dat - niet 
zelden gedesillusioneerd - BZ verlaat.

Ten derde bestaat binnen het DGIS schrikbarend 
weinig aandacht voor het ontwikkelen van een 
lange-termijnvisie op ontwikkeling. Nederland heeft 
zich zo in de internationale donorgemeenschap een 
reputatie verworven van 'groot in geld, klein in 
ideeën'. De Strategische Planningsafdeling doet 
goed werk, maar mist de menskracht om alle 
relevante externe ontwikkelingen bij te houden. Zo 
is er op het ministerie nooit veel kennis geweest 
over de rol van de financiële sector in het 
ontwikkelingsproces. Het belang hiervan is echter in 
de laatste decennia sterk gestegen. Dit kan niet 
beter worden geïllustreerd dan door de Azië-crisis 
van 1997, die in één klap de decennialange 
vooruitgang in armoedebestrijding in bijvoorbeeld 
Indonesië vrijwel geheel tenietdeed.

Een ander voorbeeld is het verband tussen migratie 
en armoedebestrijding. Voor veel arme landen zijn 
de opbrengsten van overboekingen van emigranten 
vele malen belangrijker dan die van hulp, of zelfs 
handel en investeringen. Daar staat het probleem 
van 'brain drain' tegenover: dat goed opgeleide 
arbeidskrachten (artsen en ingenieurs) het land 
verlaten om in rijke landen te gaan werken. Hulp 
zou een buitengewoon nuttige bijdrage kunnen 
leveren aan het bevorderen van contacten tussen 
arme landen en hun diaspora. Met als doel de 
emigranten en hun kapitaal meer te betrekken bij, 
en te laten investeren in, de economie van hun 
vaderland. Dit onderwerp is heel lang een non-issue 
geweest bij het DGIS, en het moet nog blijken of de 
nu ontstane interesse beklijft.

Van Ardenne stelt dat ,,ontwikkelingssamenwerking 
en buitenlands beleid niet los van elkaar staan''. 
Ten dele zal dat waar zijn. Maar soms ook botsen 
(de belangen van) beide onderdelen van BZ op 
pijnlijke wijze. Het onderwerp 'Migratie en OS' is 
waarschijnlijk zo lang verwaarloosd, doordat een 
ander deel van het ministerie dan DGIS - met name 
de Directie Personenverkeer, Migratie en 
Vreemdelingenzaken - immigratie juist als een 
probleem zag. Gevolg was dat Nederlandse 
bedrijven steen en been klaagden dat, als ze 
bijvoorbeeld ICT'ers uit India wilden halen, een 
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vlotte visumverstrekking zo moeilijk was.

Zolang bovengenoemde problemen een effectief 
hulpbeleid in de weg blijven staan, moet overwogen 
worden dit los te koppelen van BZ, en te 
verzelfstandigen tot een aparte rijksdienst.

Dr.M.A. de Ruyter van Steveninck werkte van 2001 tot 2003 als 
ontwikkelingseconoom bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Dit is het vijfde artikel over het nut van ontwikkelingshulp. De 
eerdere bijdragen verschenen op 8, 18, 25 en 27 februari en zijn 
na te lezen op www.nrc.nl en endtag;

6 maart 2003

 
  

http://www.nrc.nl/opinie/artikel/1046931119445.html (4 of 5) [10/03/2003 21:37:00]

http://www.nrc.nl/opinie/artikel/print/1046931119445.html
http://www.nrc.nl/nrc.nl/stuurdoor/stuurdoor.html

	www.nrc.nl
	NRC Handelsblad - Discussie
	NRC Handelsblad - Discussie: Is ontwikkelingshulp nog van deze tijd?
	NRC Handelsblad - Opinie: Schaf ontwikkelingshulp af
	NRC Handelsblad - Opinie: Ontwikkelingshulp moet, juist nu
	NRC Handelsblad - Opinie: Geef minder hulp via Wereldbank
	NRC Handelsblad - Opinie: Ontwikkelingshulp moet weg bij BZ


	JBPNCLLGDHEEHKOFLIFJCNDGJLOMLGAH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BOAKNPKDKABEMDKAGBPJIINOMLNLDIFH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	OEDBIDABCAGHLOOILHABGIMPGPIDKGHC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	DPIBPCGADECJHKFIGFFCJGIHLNIBHAAL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	CFBLPPLCKPCAEKIEIHCKCECDKOKDAPMH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 




