19de vergadering: Vaste
Commissie voor
ontwikkelingssamenwerking*

Voorzitter: Weisglas
Aanwezig zijn 12 leden der Kamer, te
weten:
Van Leijenhorst, E.G. Terpstra,
Leerling, De Pree, Tommel, Weisglas,
Verspaget, De Hoop Scheffer, Van
Dis, Schutte, Beckers-de Bruijn en
De Kok,
en de heer Pronk, minister voor
Ontwikkelingssamenwerking, die
vergezeld is van enige ambtenaren.
Aan de orde is de behandeling van:
- de nota Nieuwe kaders voor
ontwikkelingssamenwerking in
de jaren negentig (21813).
De voorzitter: De uitgebreide
commissievergadering van de vaste
Commissie voor ontwikkelingssa–
menwerking gaat vandaag over de
385 bladzyden aan nieuwe kaders
voor ontwikkelingssamenwerking in
de jaren negentig.
Zoals afgesproken, is vandaag
tussen nu en half vijf, met tussendoor
uiteraard een lunchpauze, de eerste
termijn van de Kamer aan de orde.
De leden kennen de spreektijden. Die
zijn naar mijn mening zelfs voor een
nota van deze omvang ruim. Ik zie de
heer Van Dis neen schudden. Hij
heeft gelijk: de spreektijden zijn voor
de grote fracties ruim. De leden van
die fracties hoeven zich er dus niet
aan te houden.
Ik stel mij voor, de sprekersvolgor–
de te hanteren, zoals die bij begro–
tingsbehandelingen wordt aangehou–
den. Deze nota is weliswaar geen
onderdeel van de begroting, maar
staat er wel buitengewoon dicht bij.
Zij is ook als zodanig gepresenteerd
door de regering. Dat betekent dat
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Mevrouw Terpstra (VVD): Voorzit–
ter! Door toenemende globalisering,
internationale vervlechting, onderlin–
ge afhankelijkheid, moderne
communicatie en transport en
grensoverschrijdende problemen die
ons allen raken, kan niet meer
gesproken worden over de derde,
tweede en eerste wereld. Wij leven
samen in een wereldwijd dorp met
een gestaag uitdijende achterbuurt
en volstrekt ontoereikende voorzie–
ningen voor de ongeveer één miljard
dorpsbewoners die in die absolute
armoede niet of nauwelijks hun
hoofd boven water kunnen houden.
Dit schrijft minister Pronk in zijn nota
Een wereld van verschil. Goed
beschouwd, starten wij vandaag dus
een marathonzitting in etappes over
dorpspolitiek in mondiaal perspectief
en onze eigen invulling daarvan. Om
de hoek van de ene straat beginnen
vandaag de afrondende besprekin–
gen in het kader van de GATT en om
de hoek van de andere straat wordt
touw getrokken om meer aandacht
en middelen voor de dorpswijk die
Oost-Europa heet. Bovendien dreigt
er niet ver hier vandaan nog steeds
een uitslaande brand en is men in de
bancaire wijk nog steeds niet uit de
vraag wat te doen aan de verstikken–
de schuldenlast van nogal wat
dorpsbuurten
Voorzitter! Alvorens in te gaan op
de nota en het bijbehorende beleids–
programma voor de jaren negentig,
wil ik enkele opmerkingen maken
over deze drie actuele zaken.
Oost-Europa, de Golfcrisis en de
GATT eisen zozeer de aandacht van

de mondiale dorpsgemeenschap op
dat het lijkt alsof de discussie over de
problematiek van de ontwikkelingssa–
menwerking in klassieke zin wat
wordt weggedrukt.
De eerste actualiteit betreft
Oost-Europa. Reeds eerder hebben
wij in dit huis een indringende
discussie gehad over de vraag of het
budget voor ontwikkelingssamenwer–
king mede diende te worden gebruikt
voor steun en hulp aan de Oosteuro–
pese landen De discussie werd in
ons land vooralsnog afgesloten met
de conclusie dat de Oosteuropese
landen weliswaar royale steun vanuit
de EG en ook vanuit Nederland
verdienden, maar dat het Nederland–
se ontwikkelingssamenwerkingsbe–
leid zich exclusief moest blijven
richten op de duurzame ontwikkeling
en armoedebestrijding in landen in
Azië, Afrika en Latijns Amerika. De
VVD was het daar na ampele
overwegingen mee eens. Wat betreft
zaken als technische scholing of
scholing, de omvang van het
middenkader — zeg maar de human
development factor — en het
klassieke criterium van bruto
nationaal produkt per hoofd van de
bevolking staan de Oosteuropese
landen er aanmerkelijk beter voor dan
de arme landen, waarop de Neder–
landse ontwikkelingshulp zich
traditioneel richt. Onze conclusie was
dan ook: wel hulp in Europees en
bilateraal verband, maar liefst niet
ten koste van de hulp aan de
ontwikkelingslanden, tenzij de
situatie dramatisch zou verslechteren
en ook Oosteuropese landen of delen
daarvan tot klinkklare ontwikkelings–
landen zouden vervallen. Het leek
erop dat alleen het CDA de mogelijk–
heid open wilde houden om een deel
van het budget voor ontwikkelingssa–
menwerking wellicht te zijner tijd te
verschuiven van zuid naar oost.
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voor maximaal 41 minuten het woord
is aan mevrouw Terpstra.
De beraadslaging wordt geopend.

D
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Terpstra
Minster Pronk verzette zich fel tegen
deze gedachte.

Mevrouw Terpstra (WD): Voorzit–
ter! Het leek er dus op, dat alleen het
CDA de mogelijkheid wilde openhou–
den om een deel van het budget van
Ontwikkelingssamenwerking te zijner
tijd te verschuiven van Zuid naar
Oost. Minister Pronk verzette zich fel
tegen deze gedachte, maar ontkwam
in de maanden daarna kennelijk niet,
althans in onze visie, aan de politieke
druk van zijn coalitiegenoot, hetgeen
heeft geresulteerd in een creatieve
oplossmg in de vorm van de nieuwe
West-Oost-Zuid-faciliteit. Zie ik het
goed, dan komt deze nieuwe faciliteit
er kort gezegd op neer:
a. dat Nederland Oosteuropese
landen, met name Hongarije en
Tsjechoslowakije, subsidieert in het
handhaven van hun cursussen en
opleidingen voor mensen uit
ontwikkelingslanden, waarop
Oost-Europa anders zou hebben
bezuinigd;
b. dat Nederland de gevolgen van het
stoppen van de Oosteuropese
ontwikkelingshulp voor een deel in
die landen zal opvangen;
c. — nieuw — dat Nederland uit het
ontwikkelingsbudget noodhulp aan
Oosteuropese landen financiert.
Over elk van deze drie punten heb
ik een concrete vraag; in omgekeer–
de volgorde. Eerst een vraag over het
nieuwe element noodhulp aan
Oosteuropese landen uit het budget
van Ontwikkelingssamenwerking. De
vraag is, of dit niet ten koste gaat van
de ruimte voor noodhulp aan de
traditionele ontwikkelingslanden. Om

hoeveel geld zal het gaan? Kan deze
noodhulp nog uit het lopende
begrotingsbudget worden vergoed?
Versta mij goed, ook de VVD vindt
eenmalige noodhulp en structurele
hulp aan Oost-Europa nodig en
gewenst, niet alleen ter ondersteu–
ning en ontplooiing van de nog broze
democratieën daar, maar het is ook
van belang voor de verhoudingen
met de Derde Wereld en voor een
adequate aanpak van de milieuver–
vuiling vanuit het Oostblok. Maar, zo
vragen wij ons af, ligt aanwending
van noodhulp, ook al is deze
eenmalig, via Ontwikkelingssamen–
werking nu zo in de rede, of zou dit
uit de zogenaamde Wellinkfaciliteit
moeten gebeuren? Waarom is daar
niet voor gekozen? Als er toch wordt
gekozen voor het aanwenden van een
deel van het ontwikkelingsbudget
voor Oost-Europa, ware het dan niet
beter om dat dan ook maar ruiterlijk
te erkennen en dan ook structureel
concrete hulpplannen voor delen van
Oost-Europa open te stellen voor
ontwikkelingssamenwerking? Ik stel
deze vraag te meer, omdat de
mininister die mogelijkheid tijdens
het VARA-radioprogramma "Spijkers
met koppen" jongstleden zaterdag
zelf ter sprake bracht met zijn
verwijzing naar "wellicht sommige
delen in het zuidoosten van de
uiteenvallende Sovjet-Unie". Wat
bedoelde hij daar nu precies mee?
Het tweede punt, namelijk het
opvangen van de gevolgen van het
stopzetten van de Oosteuropese
ontwikkelingssamenwerking. Het kan
toch niet zo zijn, dat Nederland
ontwikkelingshulp gaat geven aan
alle landen waar de Oosteuropese
ontwikkelingshulp wegvalt? Het
antwoord op de vraag, welke
ontwikkelingslanden zullen profiteren
van het bedrag van 25 mln. voor
triangulaire hulp aan Oost-Europa,
baart ons grote zorgen. De minister
antwoordt namelijk: "In principe
komen alle ontwikkelingslanden die
ernstige problemen ondervinden als
gevolg van het terugtreden van
Oosteuropese hulpdonoren in
aanmerking voor Nederlandse steun
onder het West-Oost-Zuid-program–
ma". Kijk ik naar het lijstje van landen
die het meest afhankelijk zijn van
Oosteuropese hulp — ik wijs naar het
antwoord op vraag 34 — dan zie ik
daar bovenaan de namen prijken van
Cuba en Mongolië, Vietnam en
Cambodja en vervolgens Noord-Ko–
rea, Afghanistan, Laos en het
voormalige Zuid-Jemen. Nog

afgezien van het feit dat ik mij later in
mijn betoog zal uitspreken tegen het
benoemen van de nieuwe program–
maregio Mekong, landen als Birma,
Thailand, Cambodja, Laos en
Vietnam, ten einde versnippering van
beleid te voorkomen, moge het
duidelijk zijn dat wij Nederlandse
ontwikkelingshulp aan een land als
Cuba volstrekt afwijzen, al was het
alleen maar omdat dit op geen
enkele manier strookt met onze
criteria. Gelukkig stelt de minister
ook, dat "in het licht van de omvang
van de beschikbare middelen nadere
keuzes noodzakelijk zullen zijn". Wil
de minister onze zorg op dit punt
wegnemen?
Een laatste vraag in verband met
de wegvallende Oosteuropese
ontwikkelingshulp en de nieuwe
Nederlandse West-Oost-Zuid-facili–
teit betreft het voornemen om in
Oost-Europa de opleidings– en
trainingsfaciliteiten voor studenten
uit ontwikkelingslanden mee te
financieren. De minister kondigt aan
dat op korte termijn een technische
missie zal worden uitgezonden om
het potentieel van dergelijke
faciliteiten in Honganje en elders in
kaart te brengen. De vraag is, of het
niet beter ware de wegvallende
opleidingscapaciteit in de Oosteuro–
pese landen op te vangen door hetzij
een verruiming van het beurzenstel–
sel voor opleidingen in Nederland —
ik wijs wat dat betreft naar de
berichten over onvoldoende moge–
lijkheden hier om alle aanvragen te
honoreren — dan wel de opleidingen
en trainingen in de desbetreffende
ontwikkelingslanden zelf uit te
breiden. Ook hierop krijg ik graag een
duidelijk antwoord.
De tweede actualiteit betreft de
Golfcrisis en de onmiddellijke
gevolgen voor ontwikkelingslanden.
Recent heeft de minister mededeling
gedaan van onmiddellijke noodbeta–
lingsbalanssteun van 93 mln. in het
kader van de EG-huip aan de
frontlijnstaten Egypte, Jordanië en
Turkije. De WD zal zich daartegen
niet verzetten, al zouden wij graag
willen weten of voor deze lopende
begroting nog zomaar 93 mln. te
vinden was. Bovendien valt het op
dat het hierbij middeninkomenslan–
den betreft zoals Turkije en Jordanië,
hoewel die landen naar mijn weten
niet direct te kwalificeren zijn als
Nederlands ontwikkelingsland in de
traditionele zin van het woord. De
vraag laat zich natuurlijk stellen
waarom landen die wel passen in de
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De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter! Mag ik mevrouw Terpstra
vragen uit welke concrete CDA-inter–
ventie zij deze algemene conclusie
trekt?
Mevrouw Terpstra (VVD): Die
algemene conclusie is getrokken in
het debat over de vraag of wij al of
niet het ontwikkelingsbudget
moesten gebruiken voor Oost-Euro–
pa. Het CDA heeft daarbij als
conclusie geformuleerd, dat daar
momenteel geen sprake van was,
maar dat er wellicht in de toekomst,
als de zaken zouden veranderen, een
mogelijkheid voor zou zijn.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik zal er straks in mijn interventie zelf
op ingaan, maar dit is een te
generale conclusie.
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Terpstra
verschil" afstand van een dergelijke
traditionele ontwikkelingsrelatie met
Nederland — ik denk aan Soedan,
ideologie uit de jaren zestig en
daarvoor wil de VVD hem prijzen.
Bangladesh, India, desnoods Sri
Lanka en de Filippijnen en andere
Dit brengt mij dan direct tot de
landen — en die eveneens onmiddel– nota "Een wereld van verschil". Toen
lijk zwaar getroffen zijn door de
het toenmalige kamerlid Pronk de
discussienota van zijn voorganger
Golfcrisis, buiten de noodbetalings–
steunopratie wat betreft Nederland
minister Bukman van tafel veegde
vallen. Is de begrotingspost beta–
met snerende kwalificaties als
lingsbalanssteun nu soms uitgeput
"drijfzand" en "totaal gebrek aan
en moeten deze en andere landen
visie en onderbouwing", konden wij
daarom wachten totdat het IMF via
wel vermoeden dat de minister Pronk
de toetsingscriteria van de CCFF
met een gedegen beleidsstuk zou
gereed is met het uitstippelen van
komen. Dat het een boekwerk van
beleid ter overbrugging van die acute
honderden pagina's is geworden
betalingsbalansnood?
waarin hij een boeiende, heldere en
In antwoord op vraag 10 deelt de
uitermate diepgaande analyse geeft
minister mee dat Nederland ove–
van de complexiteit van onze wereld
rigens nog twee acties in voorberei–
in het algemeen en die van ontwikke–
ding heeft, te weten enerzijds
lingssamenwerking in het bijzonder,
verandering in het hulppakket voor
waardoor de nota zich meer leent
sommige landen in de vorm van
voor eeri dissertatie dan dat die een
meer snel besteedbare importsteun/
handzame beleidsnota is, zij hem
begrotingssteun in plaats van
vergeven, al zullen wij degenen die
projecthulp en anderzijds substantië– op de vraag wat het Sociaal en
le schuldverlichtingsmaatregelen
cultureel planbureau bedoelde met
voor een aantal getroffen lage-inko–
"overproduktie van overheidsbeleid"
menslanden. Kan de minister iets
ter illustratie zijn nota aanhalen, niet
meedelen over de keuze voor die
tegenspreken. In ieder geval is de
landen, over de stand van zaken op
nota compleet te noemen, daar waar
dit moment en over de financierings–
het naast de analyse van het
wereldgebeuren gaat om het lijnen
wijze?
De derde en laatste actualiteit
trekken naar en het incorporeren van
maar zeker niet de minste betreft de
belangrijke geschriften als het
vandaag aangevangen zitting van de
Brundtland-rapport "Ourcommon
GATT-ronde. Ik prijs de minister om
future", het eerste jaarrapport van de
zijn genuanceerde antwoord op vraag Wereldbank "The Worldbank and
109 met betrekking tot de voor– en
environment", het vorige week
nadelen voor ontwikkelingslanden
besproken "Human development"verbonden aan verdergaande
rapport van de UNDP, het "World
liberalisatie van de Europese
Development Report" van de
landbouw en om zijn stellingname
Wereldbank over armoede, het
ten aanzien van het belang juist ook
rapport van de Zuid-commissie "The
voor ontwikkelingslanden voor het
challenge to the south", de beleids–
welslagen van deze slotronde \'an de
notities van het IMF en de Club van
GATT-onderhandelingen. De WD is
Parijs over de schuldenproblematiek
het eens met de passage waarin de
en het al wat oudere rapport
minister stelt dat "open markten een
"Adjustment with a human face" van
logisch gevolg zijn van een naar
UNICEF, om er maar een paar bij
buiten gerichte ontwikkelingsstrate–
naam te noemen. Het gehele
gie. Ze zijn noodzakelijk om zelf open
spectrum van internationale econo–
afzetmarkten te behouden en te
mische en financiële betrekkingen en
verkrijgen." Voorzitter, dat geldt niet
sociaal-economische aspecten komt
alleen voor de textiel maar voor alle
aan de orde. In enkele commentaren,
potentiële exportmogelijkheden die
de ontwikkelingssamenwerkingsdes–
cruciaal zijn voor ontwikkelingslan–
kundige Lous Emmerij voorop, werd
den en die derhalve gestimuleerd
de suggestie gedaan dat de nota in
zullen moeten worden. Ik zeg dit nog
feite een onderbouwing zou kunnen
maar eens omdat ik mij nogal
zijn voor het opheffen van de
geërgerd heb aan het standpunt van
ministeries voor Ontwikkelingssa–
sommige hulpverlenende instanties,
menwerking en van Economische
de NOVIB voorop, die als het ware
Zaken en een pleidooi voor het
stemming maken tegen het belang
vormen van een departement voor
van het welslagen van de Uruguay–
internationale economische betrek–
ronde van de GATT. De minister
kingen en ontwikkelingssamenwer–
neemt in zijn nota "Een wereld van
king. Een andere commentator deed

er gemakshalve ook maar milieu en
landbouw bij. Of dit de uiteindelijke
bedoeling van de minister is, moet hij
zelf maar zeggen. In ieder geval
illustreert dit hoezeer de verschillen–
de beleidssectoren met elkaar
vervlochten zijn en hoe moeilijk
scheidslijnen te trekken zijn tussen
puur ontwikkelingsbeleid in de oude
zin van het woord en overig beleid
Kan de minister nog eens iets
zeggen over de beleidscoördinatie
tussen de verschillende departemen–
ten en zijn rol daarin? Nog niet zolang
geleden hebben wij tweespalt zien
ontstaan tussen hem en de minister
van Buitenlandse Zaken over het
mensenrechtenbeleid. Het komt mij
voor dat in de nota eenzelfde
coördinatieproblematiek — ik zeg het
nu heel vriendelijk — als het ware
ingebakken zit in andere beleidster–
reinen, zoals Milieu, Economische
Zaken en — al weer — Buitenlandse
Zaken. Hoe het ook zij, wij zeggen het
de minister na: de toenemende
globalisering, onderlinge vervlechting
en interdependentie leiden ertoe dat
alles met alles samenhangt als was
de wereld een gigantisch mondiaal
dorp, helaas met schrijnende
achterstanden en hardnekkige
armoede die moeilijk te bestnjden is.
Meer dan ooit is een wereldwijde
inspanning daartoe nodig. En meer
dan ooit valt op hoezeer het rijke deel
van de wereldsamenleving het voor
een groot deel laat afweten. Het is
eigenlijk een schande dat de in
VN-verband afgesproken ontwikke–
lingsinspanning voor veel landen nog
steeds vooral uitblinkt door een hoog
utopisch gehalte.
Voorzitter! Die vraag laat zich des
te klemmender stellen in het licht van
Europa 1992 en de tot nu toe
volstrekt onvoldoende aanzetten tot
een adequaat Europees ontwikke–
lingsbeleid. Welke concrete initiatie–
ven zijn op korte termijn te verwach–
ten om tot verbetering te komen? Wij
maken ons hier grote zorgen over.
Met de minister zijn wij van mening
dat de bilaterale hulp die wij in de
jaren negentig zullen geven veel
meer dan op dit moment moet
worden gecoördineerd met andere
donoren. Dit is geen nieuw punt. Bij
het aantreden van minister Bukman
op Ontwikkelingssamenwerking was
het een van zijn nieuwe speerpunten.
Echt gelukt is het toen niet. Wellicht
is de tijd er nu meer rijp voor.
Wij verwelkomen in dit opzicht de
initiatieven van minister Pronk met
betrekking tot de geïntegreerde en
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Terpstra
gecoördineerde nieuwe ontwikke–
lingsstrategie voor Afrika, voortbor–
durend op het indrukwekkende
rapport van de Wereldbank Sub-Sa–
haran Africa, from crisis to sustaina–
ble growth. Eindelijk een particulier
initiatief - zo willen wij de activitei–
ten van minister Pronk met ere
betitelen - dat ervoor zorgt dat een
waardevol rapport niet in de la
verdwijnt. Wij willen hem hierbij
steunen, te meer daar de actieve
eigen inbreng van onze Afrikaanse
partners tegemoet komt aan ons idee
van werkelijke ontwikkelingssamen–
werking.
Ook voor het overige wensen wij
de bilaterale ontwikkelingshulp rneer
te coördineren, waarbij wij de
consequentie voor lief nemen dat
donoren - dus ook wij — een deel
van de nationale hobby's en voorkeu–
ren dienen te laten varen. Prins Claus
zei het in een interview in NRC/Han–
delsblad treffend en beeldend: "Het
vlaggetje "made in Holland" op de
broekjes bilaterale ontwikkelingssa–
menwerking zal minder moeten
prevaleren dan de wens de ontstane
lappendeken op te rollen van
ontwikkelingsprojecten die vaak niet
op elkaar aansluiten " Met een
efficiënte en effectieve totaalstrate–
gie voor de economische en sociale
ontwikkeling van een land heeft een
dergelijke reeks bilaterale program–
ma's, die zo weinig op elkaar
aansluiten, weinig te maken. Dat
voor Nederland vooral de Europese
gemeenschap in eerste instantie het
aangewezen kader lijkt te zijn om te
trachten een betere donorcoördinatie
te verwezenlijken, lijkt ons voor de
hand te liggen. Onnodig te stellen
dat er dan nog heel wat zal moeten
gebeuren op Europees vlak.
Voorzitter! Terug naar een Wereld
van verschil. Ik begin mette zeggen
dat wij het op hoofdlijnen een goede
analytische nota vinden. Ik prijs de
minister dat hij zelf constateert dat
de afgelopen jaren vooruitgang is
geboekt in het denken over ontwikke–
lingssamenwerking, vooral door de
realistischer en daardoor ook
kritischer benadering van deskundi–
gen in het veld van ontwikkelingssa–
menwerking zelf. Dat de nota de
kwalificatie "ambitieus" verdient
mag de minister wat ons betreft als
een compliment opvatten. Ook zullen
wij hem niet verwijten dat hij met
grote gedrevenheid de ideeën van
zijn nota als een soort geloofsbelijde–
nis uitdraagt. Te lang is het ontwikke–
lingsdebat te lauw gevoerd. Liever

enige gedrevenheid dan een toon die
afstandelijk en koel vooral doet
denken aan "op de winkel passen".
Zoals gezegd, delen wij de analyse in
de nota op hoofdlijnen, al wil ik zonder overigens volledig te zijn —
enkele kanttekeningen plaatsen.
Allereerst verkondigt de minister
de stelling dat een gedeelte van de
ontwikkelingslanden en de wereldbe–
volking in toenemende mate
losgekoppeld wordt van de werelde–
conomie. Vrij vertaald: in de analyse
van de minister is sprake van een
toenemende tweedeling in de
wereldeconomie. Impliceert deze
stelling, zo vraag ik hem, dat deze
tweedeling er niet altijd is geweest?
Ik waag dit te betwijfelen. De
minister zal zich uit zijn vorige
loopbaan ongetwijfeld de naam van
de Argentijnse econoom Raoul
Prebisch herinneren. Deze schreef
reeds in 1964 als kersverse secreta–
ris-generaal ter voorbereiding van de
eerste wereldhandelsconferentie van
de VN, de UNCTAD, een geruchtma–
kend rapport, waarin een heldere
analyse werd gegeven van de
fundamentele tendensen in de
mternationale economie. Hij consta–
teerde een afnemend aandeel van de
ontwikkelingslanden in de werelduit–
voer, een dalend aandeel van de
grondstoffen uit de ontwikkelingslan–
den in de wereldhandel, een
verslechtering van de ruilvoet voor de
ontwikkelingslanden en een groeien–
de protectie van de eigen produkten
door de industrielanden.
Voor de meeste ontwikkelingslan–
den werd dit rapport — toen al — de
basis van hun eisen tot het verkrijgen
van betere exportmogelijkheden en
ruimere steun ter bestrijding van de
grote kloof tussen rijke en arme
landen. Met andere woorden: ook
toen al was er sprake van een
tweedeling in de wereldeconomie.
Hoe triest dit ook moge zijn, de kloof
is door tal van factoren — de
minister noemt deze uitputtend —
ondanks goedbedoelde ontwikke–
lingshulp en ontwikkelingssamenwer–
king gedurende de afgelopen drie
decennia alleen maar groter gewor–
den.
Graag wil ik onderstrepen, sterker
dan de minister in zijn analyse doet,
dat naast externe factoren interne
factoren hieraan mede debet zijn
geweest, zoals het loslaten van de
oriëntatie op de markt en de
internationale handel en het omhel–
zen van collectivistische systemen
zoals het mercantilisme en het

plansocialisme, die een belemmering
vormden voor de particuliere inzet,
de particuliere investeringen en een
florerend midden– en kleinbedrijf.
De minister zal zich herinneren dat
de VVD met grote consistentie
gedurende een lange reeks van jaren
heeft gepleit voor deze marktgericht–
heid. Zij heeft daarbij de nadruk
gelegd op produktieve werkgelegen–
heid en ruimte voor de private sector.
Zij is hier destijds om gehoond. Niet
weinigen hebben de VVD meermalen
beticht van zeer lelijke dingen, als
zou zij voor de ontwikkelingslanden
een laissez faire versus een sociale
markteconomie voorstaan. Niets is
minder waar. Ik zal niet zo ver gaan
om nu triomfantelijk te roepen: "wij
hebben het nog zo gezegd". De
minister zal het mij echter niet kwalijk
nemen dat ik hem prijs om zijn
nieuwe realisme, dat onder andere
tot uitdrukking komt in de passage
op pagina 25. Hij schrijft daar: "Het
is noodzakelijk dat in de ontwikke–
lingslanden de produktieve basis van
de economie, in landbouw en
industrie, versterkt en verbreed
wordt. Een versterking van de rol van
de markt, het opbouwen van een
autochtone private sector in de
ontwikkelingslanden, het stimuleren
van de binnenlandse besparingen en
van de investeringen zijn hiervoor
onontbeerlijk. Ook particuliere
inspanningen die dit bevorderen
zullen worden gestimuleerd en
ondersteund door het Nederlandse
hulpbeleid.".
Mijnheer de voorzitter! Ik consta–
teer dat dit een passage is die
letterlijk overgenomen had kunnen
worden uit het recente rapport van
het wetenschappelijke bureau van de
VVD, de Prof. Teldersstichting, dat
een maand voor de nota van de
minister uitkwam en de veelzeggen–
de titel "De markt helpt mee" draagt.
Het is een voortreffelijk rapport. Ik zal
er regelmatig en met overtuiging
tijdens deze debatten de komende
weken uit citeren. Ik mag de lezing
ervan graag aanbevelen.
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De voorzitter: Mevrouw Terpstra
mag vermelden wie het rapport
geschreven heeft.
Mevrouw Terpstra (VVD): Dat zal ik
doen, als ik het rapport tenminste bij
de hand heb.
Volledigheidshalve vermeld ik dat
onzeVVD-nota 147 pagina's telt. Er
staan tal van opvattingen in die ik in
de nota "Een wereld van verschil"
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herinner mij nog een motie van
mevrouw Ter Veld van de PvdA en de
VVD samen. Wij zijn blij dat hieraan
meer gestalte zal worden gegeven.
De uitwerking daarvan wachten wij
echter af.
Wij staan ook positief tegenover
het bevorderen van de opzet van
lokale bedrijven en de erkenning van
het midden– en kleinbedrijf als
drijvende kracht van de lokale
economie en zelfstandige onderne–
mers. Het blijft echter de vraag wat
de minister daaraan precies gaat
doen en of het niet in de rede zou
liggen een schepje bovenop het
budget van het PUM-programma te
leggen en met voortvarendheid de
POPM's te realiseren. Het zojuist
binnengekomen advies met betrek–
king tot de POPM's is in meerderheid
positief. Wil de minister toezeggen
dat advies integraal overte nemen?
Positief staan wij ten opzichte van
het bevorderen van particuliere
buitenlandse investeringen en het
aanboren van nieuwe bronnen van
investeringskapitaal. Op papier is dit
wederom een zeer belangrijk
beleidsvoornemen, in de praktijk
wellicht een dooie mus. Ik kom
daarop nog terug.
Ten slotte, maar zeker niet als
minste, is te noemen de grote
aandacht voor een duurzame
ontwikkeling in de zin van een
stelselmatige toetsing van effecten
op milieu, natuur en ecologie. Met
enige trots noem ik de eerste
ecoloog op het minister van Ontwik–
kelingssamenwerking van destijds
nog wel eens "mijn vleesgeworden
motie-Terpstra".

terugvind. Er zijn echter ook verschil–
len. Een ervan is dat in onze nota, in
tegenstelling tot in de nota "Een
wereld van verschil", wel keuzen
worden gemaakt. Dat is een van onze
grootste kritiekpunten op het
beleidsprogramma van minister
Pronk. Het lijkt wel een grabbelton
van ideeën en mogelijkheden. Echt
kiezen doet hij echter niet.
Als constructieve oppositiepartij
hecht ik eraan de positieve punten
van de nota eerst te benadrukken. Dit
kost ons geen moeite, omdat er veel
in de nota voorkomt waarin wij ons
kunnen herkennen. Onze ernstige
kritiek geldt dan ook niet hetgeen in
de analyse staat, maar het gebrek
aan keuzes waardocK het bijbehoren–
de beleidsprogramma wordt
gekenmerkt. Ik heb het al gezegd en
ik herhaal het. De beleidsnota
verdient hierdoor de kwalificatie
"grabbelton". Een ieder kan hierin
iets van zijn of haar gading vinden,
terwijl de minister — als de Kamer
hem dit toestaat — voor zichzelf een
optimale beleidsruimte creëert
waarover het oordeel eerst achteraf
door de Kamer gegeven kan worden.
Het is van tweeën een: of de minister
doet zich hier kennen als een
besluiteloos bewindspersoon die niet
kan kiezen en dus over de hele
wereld alle problemen tegelijk te lijf
wil gaan — dat zou betekenen dat wij
teruggaan naar de versnippering van
de jaren zeventig en dat wij zeker niet
in de richting gaan van nieuwe
kaders van de jaren negentig —
ofwel, en ik neig toch steeds meer
tot die conclusie, de minister tracht
op papier zoveel mogelijk iedereen
tegemoet te komen en schept
zichzelf een ongebreidelde beleids–
ruimte voor toch geheel eigen beleid.
Dat zal, naar ik meen, getuigen van
het gebrek aan politieke moed om
dat eigen beleid dan ook concreet te
benoemen en dat kan ik mij van deze
minister ook weer niet voorstellen.
De minister mag het zeggen.
Zoals gezegd, ga ik eerst in op de
positieve punten. Met vreugde
begroeten wij — ik noem nu een
aantal zaken op — het pleidooi voor
politieke en maatschappelijke
pluriformiteit. De VVD heeft zich,
soms tegen de stroom in, altijd op
het standpunt gesteld dat een
eenpartijstelsel, gebaseerd op het
dirigistisch dogma, zoals de Indiase
ontwikkelingseconoom Deepak Lai
dat noemde, een doodlopende weg
was. Thans komt er eindelijk inzicht
in het feit dat een dirigistische

eenpartijstaat, ook voor ontwikke–
lingslanden, geen wenselijke
staatsvorm is en komt er lucht voor
werkelijke pluriforme democratie die,
zoals minister Pronk nu stelt,
onmisbaar is voor werkelijke
ontwikkeling, gedragen door en
gecontroleerd door de mensen om
wie het gaat. Hulde! Dat is overigens
geen export van westelijke normen,
maar realisme. Het dirigistisch
dogmatisme is failliet, hier en daar.
Overigens laat zich dan onmiddellijk
de vraag stellen hoe een dergelijke
stellingname op papier zich verhoudt
tot het opnemen van bijvoorbeeld
een land als Zimbabwe, typisch nog
zo'n dirigistische eenpartijstaat, in
het Nederlandse ontwikkelingspro–
gramma. Kan de minister dat
uitleggen?
Een ander punt van grote lof is het
doortrekken van de Brundtland-filo–
sofie, waarbij duurzame ontwikkeling
en duurzame economische groei
geen tegenpolen meer zijn. Zoals
sociale markteconomie, die wij
voorstaan, en human resources
development elkaars complement
zijn, zo horen ook duurzame ontwik–
keling en duurzame economische
groei elkaar te versterken. De
minister benadrukt dat nog eens en
wij zijn het met hem eens.
Een volgend positief punt is de
nadruk op het versterken van het
produktief vermogen van lokale
mensen en daarmee van de private
sector. Voor een minister van
PvdA-huize is dit een opmerkelijke
stellingname. Van harte steunen wij
hem in de daaruit voortvloeiende
beleidsvoornemens tot het intensive–
ren van beroepsopleidingen en het
kweken van een goed middenkader.
Het is de vraag of ons O&T-program–
ma en ons fellowship-budget daartoe
wel toereikend is.
Een ander punt van lof is de
herwaardering of, zo men wil, de
herontdekking van de positieve
aspecten van de marktwerking en de
aangekondigde verbetering en
versterking van het LCL-programma,
die wellicht op papier meer tonen
dan het in praktijk is. Ik kom daar nog
op terug.
Positief staan wij ook tegenover de
sterke nadruk op het belang van het
ontwikkelingsproces van, voor en
door mensen, c.q. meer aandacht
voor de individuele mens — een bij
uitstek liberaal uitgangspunt - met
een speciale aandacht voor participa–
tie van vrouwen in het ontwikkelings–
proces. Dit is geen nieuw punt. Ik

MevrouwTerpstra (VVD): Het was
ook maar een motie
Men zal begrijpen dat wij deze
nieuwe stap op weg naar wat
minister Pronk terecht noemt
"groene-ontwikkelingssamenwer–
kingsbeleid" van harte toejuichen.
Bij het debat over het Brundtland–
rapport en bij het debat over het
NMP-plus zijn wij uitvoerig op de
mondiale aspecten ingegaan. Om
wille van de tijd verwijs ik daarnaar.
Ik beperk mij ertoe hier het gedach–
tengoed van de minister te onder–
schrijven. Veel zal ook hier afhangen
van de uitwerking in concreet beleid.
Het moet mij overigens van het
hart dat ik de indruk heb dat de
minister ondanks enkele passages
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Mevrouw Verspaget (PvdA): Het
was maar een dun mannetje, hoor!
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over onder andere de relatie tussen
milieuvernietiging en bevolkingspro–
blematiek minder dan zijn voorganger
minister Bukman doordrongen is van
de enorme problematiek van de
dreigende bevolkingsexplosie in
ontwikkelingslanden. In de visie van
de WD heeft het rapport van de
Wereldbank "Population, bomb or
myth" nog steeds niets aan actuali–
teit ingeboet. Niet alleen is een
voortdurende groeiende bevolkings–
druk desastreus voor een duurzame
ontwikkeling, het erodeert als het
ware alle toekomstige ontwikkelin–
gen. Ik geef twee voorbeelden. Als
de economische groei van een land
redelijk is, doch achterblijft bij de
bevolkingsgroei boert men als het
ware achteruit. Als het al lukt de
voedselproduktie te verdubbelen,
maar je moet tegehjkertijd vier keer
zoveel monden vullen, dan dweil je
met de kraan open.
Juist nu in toenemende mate
vanuit ontwikkelingslanden de vraag
steeds dringender wordt, extra steun
te verlenen aan een geïntegreerde
aanpak van de bevolkingsproblema–
tiek als een van de sleutelproblemen
in het ontwikkelingsproces, juist nu
ook alle grote wereldgodsdiensten
minus de Rooms-Katholieke kerk zich
op het congres van de Global forum
of parliamentarians and spiritual
leaders on human survival zich op de
jongstleden januari in Moskou
gehouden congres hebben verklaard
voorstander te zijn van een gerichte
aktie voor family planning lijkt de
Nederlandse minister voor Ontwikke–
lingssamenwerking zich wat af te
wenden van dit vraagstuk dat
eveneens alles te maken heeft met
de positie van vrouwen en tevens
met de Habitat-problematiek. Van
harte hoop ik dat de minister deze
indruk weg kan nemen.
Voorzitter! Uit de titel van de nota
"De markt helpt mee" mag u
overigens afleiden dat de fractie van
de VVD geenszins pleit voor een
eenzijdige en ongenuanceerde vrije
markteconomie waarbij geen plaats
zou zijn voor het overheidsbeleid
gericht op directe armoedebestrij–
ding en human resources develop–
ment. Wij pleiten niet voor een
overheid versus markt, maar voor
complementariteit: overheid in
combinatie met de markt.
De WD is het met de minister
eens dat daarbij donorlanden de
ontvangende landen mede mogen en
moeten aanspreken op hun eigen
beleid, inclusief hun beleid met

betrekking tot de allerarmsten.
Gelukkig krijgen interne oorzaken als
verkeerd en falend management, een
centralistische marktordening met
alle daaruit voortvloeiende inefficien–
cy en corruptie in de discussies over
ontwikkelingssamenwerking steeds
meer aandacht. De enorme bedragen
die sommige arme landen uitgeven
aan bewapening is maar een
voorbeeld van een, met het oog op
de sociaal-economische pronblemen,
moeilijk te rechtvaardigen prioritei–
tenstellingen van dit soort regerin–
gen.
De door de minister beschreven
toetsingscriteria voor het eigen
beleid van ontvangende landen, zoals
het actief voeren van een goed
mensenrechtenbeleid, van een beleid
gericht op een duurzame ontwikke–
ling, beleid gericht op participatie–
mogelijkheden van individuele
burgers in het ontwikkelingsproces,
bestrijding van corruptie en kapitaal–
vlucht en geen bovenmatige uitgaven
voor het militaire apparaat zijn
criteria die door de WD worden
onderschreven. Dat is overigens
geen nieuwe stellingname van de
WD, zoals de minister zich kan
herinneren. De vraag blijft evenwel
hoe serieus de minister de eigen
criteria neemt en welke consequen–
ties hij daaruit trekt voor het
Nederlandse ontwikkelingsbeleid.
Ik noem een voorbeeld. Ethiopië,
zo ongeveer het armste land ter
wereld, geeft blijkens The third world
survey van The Economist in
september 1989 per hoofd van de
bevolking twee keer zoveel uit aan
militaire zaken als aan gezondheids–
zorg en onderwijs samen! Toch wordt
Ethiopië opgenomen als een van de
landen in een nieuw te vormen regio.
Mutatis mutandis kan dezelfde kritiek
op overmatige militaire uitgaven
worden toegepast op landen als India
of Bangladesh. Wil de minister dat
nog eens uitleggen?
Kan hij, sprekend over toetsingscri–
teria dle in het nieuwe beleid sterker
zullen gelden nog eens ingaan op de
mensenrechtensituatie in Indonesië
waar de harde praktijk van inperking
van de persvrijheid haaks staat op de
geruststellende passage in de notitie
waarbij de bewindslieden over de
mensenrechtensituatie in Indonesië?
Als hij dan toch over Indonesië
spreekt, zou hij dan ook de voortdu–
rende en stelselmatige ernstige
schendingen van de mensenrechten
in Oost-Timor aan de orde willen
stellen? Zou de minister bereid zijn.

op zijn minst initiatieven te nemen tot
het staken van gewapend overheids–
optreden daar en tot het versnellen
van onderhandelingen die moeten
leiden tot het terugtrekken van de
Indonesische legermacht op dit
eiland? Zo niet, hoe serieus moeten
wij dan nog de passages over de
mensenrechten in deze nota nemen?
Hoe serieus moet dan het criterium
worden genomen van de wenselijk–
heid van de pluralistische democrati–
sche overheidsstructuur? Hoe
reageert de minister bijvoorbeeld op
de bloedige onderdrukking van de
oppositie in Kenya waar iedereen, die
kritiek heeft op het éénpartijstelsel
wordt opgepakt, vermoord of
gevangengezet, zoals blijkt uit een
recent rapport van Amnesty Interna–
tional? Het zijn moeilijke vragen,
zeker, maar ze zijn te verwachten
wanneer in deze nota op een zo
prominente wijze nieuw beleid met
betrekking tot de toetsingscriteria
voor het eigen beleid van het
ontvangende land wordt gepresen–
teerd.
De volgende kanttekening die ik bij
de analyse van de minister wil
maken, is dat wij het met hem eens
zijn dat dé derde wereld niet bestaat.
Ik voeg eraan toe dat het dus
gevaarlijk en onjuist is, te stellen dat
de afgelopen decennia voor dé derde
wereld een verloren periode is
geweest. In elk geval behoeft een
dergelijke stelling nuancering. Het
behoeft geen betoog dat de situatie
in belangnjke gedeelten van de
wereld schrijnend is en vraagt om
structurele veranderingen. Toch is er
op sommige terreinen ook voortgang
geboekt. Ik noem in dit verband het
feit dat, naast de verschrikkelijke
hongersnood in sommige gedeelten
van de wereld, in een toenemend
aantal andere landen inmiddels wèl
voldoende voedsel voor de bevolking
wordt geproduceerd en dat landen
als China, Indonesië en India zich
inmiddels hebben ontwikkeld van
netto voedselimporteurs tot voedsel–
exporteurs, zonder dat het niveau
van de eigen consumptie is verlaagd.
Ook de opmerkelijk positieve
resultaten van sommige ontwikke–
lingslanden die de minister in zijn
analyse beschrijft, onderstrepen mijn
pleidooi voor een genuanceerde
stellingname. Dit neemt overigens
niet weg dat de situatie in andere
ontwikkelingslanden inderdaad
ernstig is verslechterd.
Ik mis in de analyse van de
minister nog te veel een systemati–
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sche en concrete beoordeling van
het door Nederland op specifieke
onderdelen gevoerde beleid, dat
mogelijk heeft bijgedragen tot enige
verbetering dan wel enige verslech–
tering van de situatie. Het komt mij
voor dat juist zo'n specifieke eigen
evaluatie op onderdelen dienstig kan
zijn voor de onderbouwing van
keuzen inzake nieuwe beleidsinstru–
menten. Eén van die nieuwe instru–
menten betreft de initiatieven die de
minister heeft ontwikkeld met
betrekking tot de schuldenproblema–
tiek in de Club van Parijs en in de
vergaderingen van IMF en Wereld–
bank, jongstleden september
gehouden. De fractie van de WD
acht het een goede zaak dat er naast
het Brady-initiatief, dat wij al in een
eerder gevoerd debat hebben
ondersteund, thans ook een gecom–
bineerd Pronk-Griffith-Jones-Major–
initiatief op tafel ligt. De minister
deelt in antwoord nr. 136 mee dat
over deze materie thans interdepar–
tementaa! overleg gaande is.
Afgelopen zaterdag nodigde hij ons
voor de VARA-radio uit om het
overleg een duwtje in de goede
richting te geven door ons uit te
spreken over de voorstellen om de
schuldenkwijtschelding door
particuliere banken vergezeld te doen
gaan van een zekere fiscale tege–
moetkoming. Graag ga ik op die
uitnodiging in door te verklaren dat
de WD niet op voorhand afwijzend
staat tegenover deze voorstellen, te
meer niet daar nu ook, zoals de
minister althans voor de radio
meedeelde, de banken zelf positief
lijken te reageren. Kan de minister
daarop nader ingaan?
Ik kom nu op de ernstige kritiek die
wij hebben, naast de hiervoor
geschetste positieve beoordeling.
Kort samengevat, gaat het om twee
zaken: de tweeslachtigheid van de
beleidsvoornemens en de dreigende
versnippering van beleid, die ten
koste gaat van effectiviteit, efficiency
en kwaliteit en die leidt tot vergroting
van de bureaucratie en meer
ambtenaren. Al eerder karakteriseer–
de ik de nota als een grabbelton. Ik
heb eerder in dit betoog met veel
gemak vele positieve en voor
liberalen zeer herkenbare punten
opgesomd, waarmee wij het van
harte eens zijn. Ik voorspel u,
voorzitter, dat de andere woordvoer–
ders, elk met hetzelfde gemak deze
nota citerend, hun eigen accenten
zullen leggen en daarmee hun eigen

poltieke opvattingen bevestigd zullen
zien.
De minister zal op mijn lof ten
aanzien van zijn beleidsinstrumenten
voor het verruimen van de private
sector en de mogelijkheden voor het
Nederlandse bedrijfsleven, wijzen op
de verruiming van het budget voor de
LCL's, op de reorganisatie van de
FMO en wellicht op zijn positieve
grondhouding ten opzichte van de
POPM's. Ik heb beloofd, daarop
terug te komen en ik wil daarbij de
inbreng van de collega van de PvdA
betrekken, die ik nog niet ken maar
die ongetwijfeld lof zal brengen voor
de nadruk die in de nota wordt
gelegd op de directe armoedebestrij–
ding ten behoeve van de allerarm–
sten. De minister gebruikt in dit
verband de term "duurzame
armoedebestrijding", die zowel
inhoudelijk als semantisch mijns
inziens nergens op slaat en op
zichzelf een leeg begrip dreigt te
worden. Het gaat noch om "duurza–
me armoede", noch om "duurzame
bestrijding". In het Brundtland-rap–
port wordt terecht gesproken over
duurzame ontwikkeling, waarbij het
gaat om het aantrekken van particu–
liere investeringen, ook voor
kapitaalgoederen, infrastructurele
werken en industrialisatieprogram–
ma's die niet onmiddellijk en direct te
toetsen zijn aan het criterium
"directe hulp aan de allerarmsten".
Die hebben echter wel alles te maken
met de ontwikkeling van de particu–
liere sector en het schragende
middenkader.
De WD heeft zich altijd achter de
stelling geschaard dat inschakelmg
van het Nederlandse bedrijfsleven
een goede zaak is en in het belang
van de ontwikkelingslanden, indien
hun bijdragen spoort met de
ontwikkelingsdoelstellingen van het
desbetreffende land. Maar wanneer
het praktijk wordt dat de minister
iedere aanvraag voor de LCL's toetst
aan louter het criterium van directe
hulp aan de allerarmsten, weet hij
vooruit dat het verruimen van het
LCL-programma te karakteriseren is
als een dooie mus en dat hij op
papier een onbruikbaar instrument
heeft gecreëerd. De behandeling van
de thans lopende aanvragen lijkt de
argwaan van de WD en het bedrijfs–
leven te bevestigen. De VVD wenst
zich daar niet bij neer te leggen en
vraagt de minister dan ook, toe te
zeggen dat hij bij de beoordeling van
de aanvragen voor de LCL's nadruk–
kelijk een ruimere toets toestaat dan

die van directe hulp aan de allerarm–
sten. Aan een dergelijke tweeslach–
tigheid heeft niemand wat. Kan hij
concreet toezeggen dat hij, naast
vanzelfsprekend het criterium van de
duurzame ontwikkeling, geen criteria
zal toepassen die sterk afwijken van
de criteria die in andere landen c.q.
in de EG worden gebruikt?
Een tweede voorbeeld van
tweeslachtigheid en versnippering.
Enerzijds kondigt de minister aan,
landen veel meer zeggenschap te
geven en waar mogelijk te voorko–
men dat een ontwikkelingsland wordt
overspoeld met golven deskundigen–
missies, zoals Bangladesh, dat in één
jaar alleen al vanuit Nederland
tientallen groepen ontwikkelingsdes–
kundigen over de vloer krijgt. Dit is
overigens geheel in lijn met het door
de hele Kamertoegejuichte interview
van prins Claus in de NRC, waarin hij
wees op het feit dat ontwikkelings–
hulp per projectmatige aanpak de
landen alleen maar afhankelijker
heeft gemaakt en waarin hij pleitte
voor veel meer autonomie voor
ontwikkelingslanden met een redelijk
eigen beleid. De minister kondigt in
de nota deze nieuwe lijn aan. Wij zijn
het daarmee eens. Tegelijkertijd stelt
de minister dat voortaan hulp meer
langs multilaterale kanalen zal
worden gesluist. De VVD is het ook
daar van harte mee eens. Vaak is het
veel effectiever om in groter verband
te opereren dan elk land voor zich
weer het ontwikkelingswiel te laten
uitvinden. Bovendien is een meer
multilaterale aanpak geheel logisch
na de analyse van de minister dat er
door de toenemende globalisering en
internationale vervlechting veel
minder mogelijkheden zijn tot
nationaal beleid. Prachtig, denk je
dan, dat betekent ook minder werk
op het ministerie. Maar nee, de
minister schetst vervolgens tot in de
details een werkwijze voor nationaal
beleid én voor de identicifatie,
begeleiding en controle van ook de
multilaterale en meer autonome
landenaanpak, vergroot de geografi–
sche aanwezigheid van Nederland via
programma– en sectorregio's en wekt
de indruk ongeveer op de hele
wereld alles tegelijk te willen
aanpakken. De minister noemt dat
flexibel beleid. Terecht, maar het is in
strijd met het budgetrecht van de
Kamer die, zoals de minister stelt,
achteraf pas kan beoordelen hoe de
minister zijn budget heeft uitgege–
ven. Dit lijkt de WD geen goed idee.
Nog even en de minister stelt voor,
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de hele wereld tot één regio te
benoemen en hem carte blanche te
geven om zijn ontwikkelingsbudget
naar eigen goeddunken en flexibel uit
te geven. Dat doen ze zelfs in een
dorp niet! Dit leidt bovendien — en
dat is een tweede ernstig bezwaar
dat wij hebben tegen het werken met
clusters landen in een regio, met een
regiobudget dat flexibel kan worden
ingezet - tot een enorme extra
bureaucratie, zowel op het ministerie
als bij de ambassades. De minister
claimt daarvoor ook onmiddellijk een
groot aantal ambtenaren. Voorzitter,
het spijt mij, maar in onze visie is
daarmee de kwaliteit en de effectivi–
teit van de ontwikkelingssamenwer–
king niet gebaat. Het leidt tot een
grote mate van versnippering,
waartegen de VVD zich sterk zal
verzetten. Liever hadden wij gezien
dat de minister zelf een nadere keuze
had gemaakt. Nu hij dat kennelijk niet
kan of wil, zullen wij moeten kiezen.
En dat doen wij dan ook.
De WD kiest voor een verminde–
ring van het aantal regio's en het
aantal sectorlanden. Concreet
betekent dit dat de WD de minister
vraagt, af te zien van het creëren van
de voorgenomen nieuwe Mekong–
programmaregio, niet omdat wij niet
erkennen dat ook daar de nood groot
is, wel omdat wij menen dat versnip–
pering onvermijdelijk leidt tot
kwaliteitsvermindering, niet alleen in
die regio, maar ook in de andere
regio's die wij al bestrijken.

kunnen, indien de voorstellen van de
WD worden aangenomen, en wat de
bijbehorende financiële consequen–
ties daarvan zijn.
Ten slotte verzet de VVD zich
tegen de verhoging van het structu–
rele budget voor de medefinancie–
ringsorganisaties, zoals de NOVIB,
de ICCO, de CEBEMO en de HIVOS.
In de afgelopen jaren heb ik namens
de WD betoogd dat wij positief
oordelen over de medefinancierings–
organisaties, doch dat wij er geen
voorstander van zijn, structureel een
steeds groter deel van het budget
voor ontwikkelingssamenwerking
overte dragen aan organisaties die in
hoge mate autonoom zijn in de
besteding van deze middelen.
Daarmee geef je immers de mogelijk–
heden uit handen om zelf beleidskeu–
zes te maken. De VVD voelt daar
niets voor. Sprekend over de
medefinancieringsorganisaties, vraag
ik de minister welke oplossing hij
heeft voor de nieuwste loot aan deze
stam, namelijk de MFO op Islamiti–
sche grondslag.
Voorzitter! Met veel belangstelling
wacht ik de antwoorden van de
minister af. Afhankelijk van zijn
antwoord, zal mijn fractie bezien of
het nodig is, over onze voorstellen
een uitspraak van de Kamer te
vragen.

reikte versie van uw betoog Mis–
schien is het elegant, ervoor te
zorgen dat de minister er een
exemplaar van krijgt

Mevrouw Terpstra (VVD): Tevens
menen wij dat er alle aanleiding is
om af te zien van de voorgenomen
sectorlanden China, Nepal, Sri Lanka
en de Filipijnen. Wel zouden deze
landen in aanmerking moeten kunnen
komen voor de faciliteiten via het
LCL-programma, de FMO en POPM.
Bovendien menen wij dat er geen
dringende reden is om Chili als nieuw
ontwikkelingsland op te nemen in de
rij landen met wie wij een ontwikke–
lingsrelatie hebben
De zojuist genoemde VVD-keuze
— anti versnippering — moet tevens
consequenties hebben voor de
voorgenomen uitbreiding van het
aantal ambtenaren. Ik vraag de
minister dan ook, in de loop van deze
week schriftelijk en met argumenten
omkleed te laten weten met hoeveel
minder ambtenaren extra hij toe zou

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter! Ik zal een poging doen,
tegemoet te komen aan uw verlan–
gens. Mijn spreektempo zal wat lager
liggen dan dat van mijn voorgang–
ster, al is het maar omdat mij een
redelijke spreektijd is toegestaan.
Bovendien geldt, zoals op de
uitgereikte versie van mijn betoog
staat, de uitgesproken tekst. Ik zal
mij houden aan de punten die op
papier zijn gezet, maar ik behoud mij
de vrijheid voor, ook daaromheen
uitgebreid van onze opvattingen
kennis te geven. Misschien is dat ter
verhoging van de levendigheid van
het debat.
De voorzitter: U noemt de uitge–

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Als de minister die tekst niet heeft, is
dat een omissie. Daarvoor mijn
verontschuldiging. Ik neem aan dat
er snel voor wordt gezorgd dat de
minister een exemplaar krijgt.
Voorzitter! De oud-minister van
Landbouw en Visserij, van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, van
Binnenlandse Zaken ad interim en
voor Ontwikkelingssamenwerking,
d.w.z. de zeer gerespecteerde Jan de
Koning, heeft in een interview eens
gezegd dat van alle departementen
die hij had beheerd, Ontwikkelingssa–
menwerking het gecompliceerdste
en het moeilijkste was. Ik neem aan
dat hij bedoelde: er wordt te vaak
gedacht dat Ontwikkelingssamen–
werking een departement is met een
grote boom vol met geld, waardoor
die minister het erg gemakkelijk
heeft, omdat die minister dat
allemaal kan uitgeven; in tegenstel–
ling tot het financiële geknijp bij de
andere departementen gaat het bij
Ontwikkelingssamenwerking allemaal
van een leien dakje Ik denk dat niets
minder waar is. Voormalig minister
De Koning en ook de huidige minister
voor Ontwikkelingssamenwerking
beheren een buitengewoon gecom–
pliceerd departement en een
buitengewoon gecompliceerde
materie. De keerzijde van datgene
waar oud-minister De Koning over
sprak, is dat wij — d.w.z. de mensen
die er voor een deel hun beroep van
maken om te discussiëren over
Ontwikkelingssamenwerking —
ervoor moeten waken dat het debat
over het onderwerp "ontwikkelings–
samenwerking" een debat van een
elite wordt. Wij moeten er dus voor
waken dat wij vergeten dat het van
het grootst mogelijke belang is dat
het geen elitair debat is, maar dat de
ontwikkelingssamenwerking gewor–
teld dient te zijn in de samenleving
zelf. Ontwikkelingssamenwerking
moet ook hier — de minister maakt
in de nota dezelfde opmerking ten
aanzien van de ontwikkelingslanden
— iets zijn van en voor mensen. In
onze filosofie is dat een centraal
punt. Hiermee heb ik de twee zijden
genoemd van de medaille waar wij
vandaag over praten.
Als laatste inleidende opmerking
zou ik nog even, zoals mevrouw
Terpstra dat ook heeft gedaan, in
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De voorzitter: Uw tijd is op, u gaat
nu tijd van uw tweede termijn
gebruiken.

De voorzitter: Het woord is thans
aan de woordvoerder namens het
CDA, de heer De Hoop Scheffer, die
maximaal — let wel, maximaal — 84
minuten spreektijd heeft in eerste
termijn. In de hoop dat hij deze
spreektijd niet geheel nodig heeft,
geef ik hem het woord.

D
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herinnering willen roepen hoe de
nota van deze minister, in ieder geval
in het publieke debat, tot stand is
gekomen. Wij herinneren ons allen
dat de ambtsvoorganger van deze
minister, minister Bukman, met name
gevoed — uiteraard onder politieke
verantwoordelijkheid van minister
Bukman - door de toenmalige
plaatsvervangend directeur-generaal
Van Gennip, twee a tweeëneenhalf
jaar geleden het debat is gestart over
de kwaliteit van de hulp. Men
realiseerde zich - daarmee was
algemene instemming — dat
ontwikkelingssamenwerking alleen
het draagvlak in de samenlevmg
houdt, als het een kwaliteitsprodukt
blijkt te zijn. En als wij kunnen zeggen
— met "wij" bedoel ik zowel de
minister en de regering, als de Kamer
en de mensen die in Nederland over
ontwikkelingssamenwerking discus–
siëren — dat wij, voor zover dat
binnen ons vermogen ligt, een
kwaliteitsprodukt afleveren. De nota
van minister Bukman heette dan ook:
de kwaliteitsnota. Wij kwamen aan
bespreking van dat produkt, om
bekende redenen, niet meer toe en
bij de algemene politieke beschou–
wingen, bij het aantreden van dit
kabinet, hoorden wij dat de huidige
minister voor Ontwikkelingssamen–
werking een allesomvattende
beleidsnota zou presenteren. Ik licht
dat begrip "kwaliteit" eruit, omdat
dit ook de toets is waarop ik de nota
van de regering, van minister Pronk,
zou willen beoordelen.
Voorzitter! Het voorgaande betreft
een algemene inleiding. Ik vind het
belangrijke punten, omdat het
denken over ontwikkelingssamenwer–
king betrekking heeft op driekwart
van de mensheid. Dat geeft de
dimensie van de problematiek aan en
ook de immense complexiteit van de
problematiek.
Als ik weer even terugga in de
historie, constateer ik dat in het
midden van de jaren zestig rapporten
van de toenmalige partijen KVP, ARP
en CHU al stellen, dat die hulpverle–
ning niet mag geschieden in
bevoogding — ik zal dit woord ook in
andere terminologie, met synonie–
men, regelmatig gebruiken in mijn
betoog - maar dat ontwikkelingssa–
menwerking bij moet dragen aan de
realisering van niet door ons zelf
gestelde doelen. Het is daarom —
die stelling is even geldig vandaag
als zij het in de jaren zestig was —
dat het beleid rondom ontwikkelings–
samenwerking in het christendemo–

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik zal een poging doen, voorzitter. Ü
heeft gelijk: een kamerlid moet zich
kunnen concentreren.
Voorzitter! Ik spreek met nadruk
over eigen verantwoordelijkheid,
eigen beslissingsmacht over die
verantwoordelijkheid, van de
regeringen in ontwikkelingslanden.
Vanuit deze visie heeft een groot
aantal CDA-bewmdsheden in de loop
der jaren mede vorm mogen geven
aan het Nederlanse beleid inzake
ontwikkelingssamenwerking.
Uitgangspunt daarbij is altijd geweest
— het zal logisch volgen uit mijn
betoog - dat ontwikkelingssamen–
werking nimmer als een exclusieve
overheidstaak mag worden be–
schouwd. Ontwikkeling gaat iedereen
aan. Actieve maatschappelijke
betrokkenheid, zowel in de Derde
Wereld, alsook hier in Nederland, is
voor ons een fundament van beleid
en essentieel voor het handhaven
van wat wij in het jargon noemen: het
draagvlak in de samenleving.
Daarmee bedoel ik, simpel gezegd,
de bereidheid van de Nederlanse
bevolking om ons de gelden te laten
voteren voor ontwikkelingssamen–
werking, die ervoor gevoteerd
worden en deze mee te laten groeien
met het netto nationaal inkomen. Dat
is basis van het draagvlak en daarom
heb ik in mijn inleiding gezegd, dat
ontwikkelingssamenwerking geen
discussie tussen elites mag worden.
De samenleving laat zich solidariteit
niet van bovenaf opleggen. Het zijn
de verbanden in die samenleving die
ontwikkelingssamenwerking moeten
dragen. Daar hebben zij tot op heden
geen moeite mee gehad, gelukkig
maar, en zo zal het moeten blijven.
Dat ligt mede ten grondslag aan aan
de basis van de christen-democrati–
sche filosofie over het maatschappe–

lijk middenveld — dat is ook buiten–
gewoon relevant bij ontwikkelingssa–
menwerking - en onze opvattingen
over de particuliere sector waar ik in
het vervolg van mijn betoog nog op
zal terugkomen.
Voorzitter! Ik denk dat wij ons
moeten realiseren — wij, dus ook de
politiek - dat in onze concepties
rondom ontwikkelingssamenwerking
vaak donorcentristische tendenzen
bespeurbaar zijn. Dat Is ook weer
zo'n lelijk woord maar, eenvoudig
gezegd, denk ik dat wij nog steeds te
vaak van onze eigen stellingen,
uitgangspunten, uitgaan. Dat is niet
goed, want ontwikkelingssamenwer–
king dient een tweerichtingverkeer te
zijn, ook al omdat de tijd van
universeel toepasbare modellen
voorbij is. De minister realiseert zich
dat terdege in zijn nota en dat is
terecht. Ook de maakbaarheid van de
internationale samenleving is op zijn
grenzen gestuit. Wij hebben ons dat
in Nederland en ook internationaal
gerealiseerd, niet in de laatste plaats
doordat in wat wij vroeger de Derde
Wereld plachten te noemen, zich
zeer diverse ontwikkelingen hebben
afgetekend in de afgelopen jaren. De
Derde Wereld bestaat derhalve niet
meer. Wij zullen ons in al onze
benaderingen van ontwikkelingssa–
menwerking en van landen in die
Derde Wereld dat goed moeten
realiseren. Er is geen enkele vorm
van synonimiteit of overeenstemming
tussen een Aziatische tijger en die uit
Niger of Mali.
De conclusie van dit betoog is, dat
in de visie van de CDA-fractie
ontwikkelingsbeleid in de jaren
negentig een sterke nadruk zal
moeten leggen op de eigen verant–
woordelijkheid van het ontwikkelings–
land. Ook daar is de staat, de
overheid, immers in eerste instantie
zelf verantwoordelijk voor het
bestrijden van armoede. Ook die
overheden zullen moeten erkennen
dat andere sectoren in de maat–
schappij, van particulier bedrijfsle–
ven, vakbonden, kerken en andere
niet gouvernementele instellingen en
organisaties een minstens even grote
verantwoordelijkheid kunnen en
moeten nemen in de strijd om een
menswaardiger bestaan voor een
ieder. Die overheden in de Derde
Wereld dienen daarvoor ruimte te
scheppen. Het spreekt voor zichzelf,
voorzitter, dat bovengenoemd
uitgangspunt niet gedijd in staatsvor–
men met een totalitair karakter. Ik
denk dat de recente ontwikkelingen

Vaste Commissie voor
ontwikkelingssamenwerking

Nieuwe kaders voor
ontwikkelingssamenwerking

3 december 1990
UCV 19

cratische beleid een centrale plaats
inneemt. Gerechtigheid is hoofdmo–
tief voor het scheppen van publieke
voorwaarden die mensen, ook in de
Derde Wereld, in staat stellen hun
eigen verantwoordelijkheid, hun
eigen solidariteit en hun eigen
rentmeesterschap te beleven.
Voorzitter! Wij horen een onplezie–
rig boorgeluid, dat mijn stemgeluid
overstemt. Kan daaraan — afgezien
van het uitdelen van mijn tekst — iets
worden gedaan?
De voorzitter: Dat wordt reeds
gedaan. Gaat u intussen door, want
wij hebben weinig tijd.
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in Centraal– en Oost Europa de
juistheid van deze stelling meer dan
hebben aangetoond. Mevrouw
Terpstra heeft er ook al op gewezen.
Daar moeten wij ook voor ons
ontwikkelingsbeleid lessen uit
trekken, vooral daar waar het de
benadering van het marktmechanis–
me betreft. Wanneer wij voor
Centraal– en Oost-Europa, na 45 jaar
totalitair beleid, terecht grote nadruk
leggen op het instellen en het
stimuleren van het marktmechanis–
me, beter gezegd van de sociale
markteconornie, dan moeten wij ons
denken ten opzichte van ontwikke–
lingssamenwerking in de jaren
negentig ook daardoor laten
beheersen. De minister doet dat ook
wel in de nota, op papier, maar wij
hebben enkele vragen over die
stellingname en ik kom daarop terug
als ik de uitvoering van dat beleid
bespreek.
Voorzitter! Is er een crisis in het
ontwikkelingsdenken of is die crisis
er geweest? De minister zegt er een
aantal dingen over in de nota. Ik
vraag het mij af. Wij geloven niet dat
er een crisis is of dat er een crisis is
geweest Uiteraard hebben de
internationale politieke en economi–
sche ontwikkelingen hun invloed op
het ontwikkelingsdenken niet gemist
en hebben ze uitgangspunten en
prioriteiten overhoop gegooid. Ook
het Nederlandse ontwikkelingssa–
menwerkingsbeleid heeft zich
moeten aanpassen in de loop der
jaren, al moeten wij constateren dat
wij ten principale dezelfde doelen
nastreven als we altijd hebben
gedaan. Mijn vraag ook naar
aanleiding van de passages van de
minister in de nota over dit onder–
werp, luidt of wij niet te vluchtig zijn
in ons denken als wij over otnwikke–
lingssamenwerking praten. Lopen wij
niet het risico, opnieuw het wiel uit te
vinden? Zit er wel voldoende
continuïteit in het ontwikkelingsbe–
leid? Ik noem een paar kernwoorden
die de discussie over ontwikkelings–
samenwerking in bepaalde jaren
hebben beheerst: basic needs, self
reliance, redistribution of income,
ofte wel herverdeling van inkomen,
want ik moet zo weinig mogelijk
Engelse termen gebruiken. Ook het
Human development report is een
buitengewoon belangnjk stuk werk
dat door iedereen wordt toegejuicht.
Het valt echter op — dat kwam
vorige week in een door de minister
georganiseerd symposium aan de
orde — dat in het Human develop–

ment report van UNDP geen enkel
citaat is te vinden dat verder
teruggaat dan 1981. Een van de
belangrijkste auteurs van dat rapport
maakte die opmerking.
Ik leg de minister nogmaals de
vraag voor of wij niet te vluchtig zijn.
Ik vraag dat mij zelf ook af. Uit mijn
interventie in vragende vorm moge
blijken dat wij wel het risico aanwezig
achten dat wij van tijd tot tijd te
vluchtig bezig zijn bij het formuleren
van nieuwe beleidsprioriteiten.
Continuïteit van beleid dient ook in
ontwikkelingssamenwerking een
belangrijke rol te spelen. Om de
vraag met andere woorden te
formuleren: denken wij wel genoeg
historisch?
Naar onze opvatting is er geen
sprake van een crisis in het denken
over ontwikkelingssamenwerking.
Daarom is het volgens mij ook niet
juist om te spreken over de jaren
tachtig als een verloren decennium.
De mislukkingen en successen in het
nationale en internationale ontwikke–
lingssamenwerkingsbeleid vertonen
in de jaren tachtig geen fundamen–
teel afwijkend patroon van die in de
decennia daarvoor. Ik begrijp de
uitspraak van de minister op pagina
49 van de nota dan ook niet hele–
maal. Er zou een internationaal
politiek vacuüm zijn geweest of zijn in
het denken over de Nederlandse
ontwikkelingssamenwerking.
Dit betoog leidt tot de vraag of wij
al dan niet in of met een wereld van
verschil leven. Het antwoord daarop
is zowel ja als neen. Ja, wij leven met
een wereld van verschil voor zover de
verschillen tussen de "have's" en de
"have not's" nog onaanvaardbaar
groot zijn en zelfs van tijd tot tijd
groter worden. Ik zeg echter met
nadruk dat er geen wereld van
verschil is, indien de titel die de
regering aan de nota heeft gegeven,
zou impliceren dat er sprake is van
trendbreuken met vroeger beleid en
dat het in de internationale verhou–
dingen zo belangrijke begrip
"continuïteit" niet ult het oog wordt
verloren. Ik wil de minister vragen
wat de achtergrond is geweest voor
het kiezen van deze titel voor zijn
nota. De CDA-fractie wil verder
bouwen aan hetgeen er is, uiteraard
met accenten die passen bij de
huidige situatie. Daarmee is helemaal
niet gezegd dat wij het in het
verleden altijd goed hebben gezien.
Wij zijn bij het ontwikkelingssamen–
werkingsbeleid even kwetsbaar en

feilbaar geweest als bij andere
beleidsonderdelen en dat zijn wij nog
steeds.
De basis voor ons denken over
ontwikkelingssamenwerking is
gelegen in de drie gelijkwaardige
lijnen van bilaterale hulp, multilatera–
le hulp en hulp van de particuliere
sector. De laatste sector wil ik breed
definiëren. Daar bedoel ik niet alleen
het bedrijfsleven mee. Ik vind
overigens dat over het bedrijfsleven
meer gezegd had kunnen worden in
de nota. Ik kom daar straks nog op
terug, als ik over markt en overheid
zal praten. Met de particuliere sector
bedoelen wij evenwel ook de
medefinancieringsorganisaties, de
vakbeweging en de kerken. Als ik het
goed heb geteld, wordt de vakbewe–
ging slechts op vier plaatsen in de
nota genoemd. Wat ons betreft, had
zij wel wat meer gewicht kunnen
krijgen als actor op het nationale
toneel rond ontwikkelingssamenwer–
king. Het is buitengewoon belangrijk
om, als je praat over maatschappij–
vorming in de derde-wereldlanden,
de vakbeweging daarbij te betrekken.
Zij is een essentiële speler in de
sociale markteconomie. Met de
particuliere sector bedoelen wij dus
al die organisaties die in ons land de
ontwikkelingssamenwerking voor een
groot deel dragen en zonder welke
de ontwikkelingssamenwerking in de
christen-democratische visie
nauwelijks bestaanbaar zou zijn. Dit
betekent dat bijvoorbeeld de
medefinancieringsorganisaties in
onze visie geen complementaire rol
vervullen, maar een eigen intrinsieke
waarde vertegenwoordigen. Ik wil de
minister uitnodigen om in zijn
antwoord nog eens wat uitgebreider
in te gaan op zijn visie op de positie
van de medefinancierïngsorganisa–
ties en dit soort organisaties en
verbanden in het middenveld. Ik lees
in de nota, dat die sector wat minder
aandacht krijgt dan wij graag zouden
zien. Ik zeg er meteen bij, dat wij het
gestelde over de medefinancierings–
organisaties steunen. Deze krijgen
van de minister een wat sterkere,
structurele positie via een ophoging
van de vaste financiering, maar
tegelijkertijd vindt er een verlaging
plaats van het "trekken" op de
andere programma's. Onze definitie–
ve positie over hoe het in de
toekomst verder zal gaan met de
medefinancieringsorganisaties geef
ik vandaag nog niet. Daar is een
reden voor. Op het ogenblik is er
namelijk een impact-studie gaande
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De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik ben dat van mevrouw Terpstra
gewend.
Ambitieus, dat mag uiteraard. De
minister mag zijn doelstellingen hoog
stellen. Het zou vreemd zijn, als uit
de mond van een christen-democraat
een ander geluid zou klinken. De
minister doet dat in zijn nota. In de
vele pagina's analyse passeert een
zeer groot aantal onderwerpen de
revue. De minister doet een poging
— naar mijn mening is hij daar
redelijk in geslaagd — om een
compleet beeld te geven van de
nationale en internationale omge–
ving, waarbinnen Ontwikkelingssa–
menwerking functioneert en in de
visie van de bewindsman zou

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik schrik nooit van uitgangspunten
van liberaal beleid, noch van
rapporten van de Teldersstichting,
noch van "Ongebroken Lijnen". Wat
dat betreft ben ik enigermate door de
wol geverfd. Ik gebruik het woord
"ambitieus" in de zin zoals wij dat
graag zien gedefinieerd.
Wij hebben ook het woord
"pretentieus" gebruikt. Dat woord
heeft — dat zal de minister hebben
begrepen — een enigermate
pejoratieve betekenis. Zo hebben wij
het ook bedoeld. Wij achten de nota
pretentieus, omdat de vele en op
zichzelf begrijpelijke verbeteringen
die de wereld zou moeten ondergaan
om een evenwichtiger Noord-Zuid–
verhouding mogelijk te maken, voor
een groot deel buiten de competen–
tie van de minister vallen. Het gebied
dat de nota bestrijkt, is zo uitgebreid
en complex dat de relatie tussen
beleidsdoelen, –instrumenten,
–criteria en –kanalen naar onze
mening onder druk komt te staan en
dat de implementatie van hetgeen
wordt aangekondigd onzes inziens
een buitengewoon zware opgave is.
Naar onze opvatting zal dan ook een
aanscherping van keuzes onvermijd–
baar zijn. Niet kiezen door alles
kiezen, is geen oplossing. Ik zal in het
verdere verloop van mijn betoog
proberen aan te geven waar die
keuzes voor ons scherper en
concreter zullen moeten zijn. Het is

een breed terrein, met een zeer groot
aantal pagina's analyse Ik wil hier
vandaag geen ontwikkelingstech–
nisch debat met de minister voeren,
maar een politiek debat met als
uitgangspunt dat wij ons best
moeten doen om de consensus die in
brede kring over het onderwerp
ontwikkelingssamenwerking bestaat,
te handhaven. Niemand heeft wat
aan een gepolariseerd debat over
ontwikkelingssamenwerking, hetgeen
absoluut niet betekent dat het voeren
van ontwikkelingssamenwerkingsbe–
leid hetzelfde zou mogen zijn als het
op de winkel passen. Je kunt bepaald
niet zeggen dat de minister zich aan
die laatste kwalificatie schuldig
maakt.
De hoofddoelstelling van beleid
dient te zijn, het handhaven van de
financiële basis van de 1,5% die voor
de huidige regeerperiode in het
regeerakkoord is vastgelegd. Wij
realiseren ons dat er druk is op dat
budget, deels door uitgaven die wij er
zelf onder hebben gebracht en waar
wij derhalve politiek voor staan. Er is
ook druk op het budget omdat soms
stemmen opgaan om de zeer
noodzakelijke solidariteit met de
landen in Midden– en Oost-Europa
ten koste te laten gaan van de arme
ontwikkelingslanden. De minister
heeft gisteren in het al genoemde
radioprogramma "Spijkers met
koppen" een aantal opmerkingen
gemaakt over de relatie tussen
ontwikkelingssamenwerking en
Oost-Europa, waarmee hij het debat
in feite heeft geopend. Ook ik vraag
de minister wat hij precies heeft
willen zeggen met hetgeen hij in dat
programma heeft gezegd. Als er
sprake is van een nood in Centraal en
Oost-Europa of in de Sovjet-Unie, als
blijkt dat die landen niet kunnen
betalen voor het lenigen van hun
nood, is de minister dan van oordeel
dat het dan mogelijk moet zijn — dat
is al eerder gebeurd, dus zo bijzonder
is dat niet — dat de begroting voor
ontwikkelingssamenwerking wordt
aangesproken om de nood te
lenigen? Ik vraag de minister om op
de voorwaarden ter zake in te gaan.
Ik vraag dat ook omdat zijn collega
Bukman zeven dagen geleden,
sprekend over ditzelfde onderwerp,
heeft gezegd: wij zijn bezig uit te
zoeken of er een werkelijke noodsitu–
atie bestaat, maar ze kunnen er best
voor betalen, er zijn roebels. Ik citeer
niet letterlijk, maar ik probeer mij te
herinneren wat minister Bukman bij
die gelegenheid zei. Als ontwikke–
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naar het functioneren van de
medefinancieringsorganisaties. Die
studie is zeer breed van opzet. Ook
oud-bewindslieden voor Ontwikke–
lingssamenwerking zijn daarbij
betrokken. Naar mijn mening zou niet
juist zijn om al bij de behandeling van
deze nota, hoewel wij uiteraard nog
over de medefinancieringsorganisa–
ties en andere organisaties moeten
praten, definitieve lijnen trekken met
betrekking tot de toekomst van de
medefinancieringsorganisaties. De
Kamer heeft zich nog niet zolang
geleden akkoord verklaard met de
ongewijzigde voortgang van het
programmafinancieringsmodel. Ik
doe dat vandaag ook, maar ik kondig
nu alvast aan, dat wanneer de
impact-studie gereed is — kan de
minister al een termijn aangeven,
waarop deze gereed is? — wij
uitgebreid met de minister verder
willen spreken over de positie van de
medefinancieringsorganisaties.
Wij hebben in het persbericht dat
de CDA-fractie op 12 september
1990 uitgaf als eerste voorlopige
reactie de nota van de minister
ambitieus en pretentieus genoemd.
Beide woorden zijn, als ik mij goed
herinner, eerder gevallen aan mijn
rechterzijde, namelijk uit de mond
van mevrouwTerpstra.
Mevrouw Terpstra (WDj: Maar ik
bedoelde het als compliment.
De heer De Hoop Scheffer (CDA)
Ik constateer op dit moment alleen,
dat de woorden zijn gebruikt. Ik ga nu
proberen om aan te geven wat wij
daarmee willen zeggen.
Mevrouw Terpstra (VVD): Ik luister
ademloos.

behoren te functioneren. Het is een
brede analyse. Ik zeg niet dat wij die
analyse op alle punten delen, maar
niet kan worden ontkend dat de
analyse breed is. Ambitie mag.
Ambitie is goed.
Mevrouw Terpstra (VVD): Dat is een
liberaal uitgangspunt.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik heb zojuist gezegd, dat één van de
kernpunten in christen-democratisch
denken betrekking heeft op het hoog
stellen van je doelstellingen en het
proberen om die te bereiken. Ik
geloof niet dat de WD of een andere
liberale partij exclusiviteit zou kunnen
claimen op dat punt. Het is een vast
uitgangspunt van de christen-demo–
cratie.
Mevrouw Terpstra (WD): De heer
De Hoop Scheffer hoeft er niet van
te schrikken, als blijkt dat er nog
meer raakvlakken op dit punt zijn
tussen hem en mij.
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lingssamenwerking wordt aangespro–
ken in het kader van humanitaire
noodhulp — dat kan volgens ons —
dan moet goed vaststaan wat er aan
de orde is. Ik zeg dit zonder op
enigerlei wijze de situatie in de
Sovjet-Unie en in Centraal– en
Oost-Europa te bagatelliseren. Niets
is verder van mij. Er is daar sprake
van een buitengewoon ernstige
situatie. Het spreekt voor zich dat
aldaar de zo gewenste politieke
stabiliteit, die ook in ons belang is,
niet kan worden bereikt als er geen
sprake is van het snel verkrijgen van
economische stabiliteit. Dat is een
prioriteit van Europees en Neder–
iands beleid. Wanneer je de brug
overgaat en je het ontwikkelingsbud–
get hiervoor wilt aanspreken, dat
moet naar onze mening aan een
aantal voorwaarden zijn voldaan.
Mevrouw Terpstra (WD): Wat vindt
de heer De Hoop Scheffer van de
suggestie van de VVD om juist met
het oog op het grensvlak, in eerste
instantie te denken aan de Wellinkfa–
ciliteit? Dan begeef je je namelijk niet
op een hellend vlak.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik denk dat de Wellinkfaciliteit geen
goede oplossing is. Deze pot bevat
geen groot bedrag. Als er werkelijk
sprake is van noodsituaties, zoals ik
die zojuist heb gedefinieerd, is de
Wellinkfaciliteit niet voldoende.
Daarnaast merk ik op, dat Ontwikke–
lingssamenwerking bijdraagt aan
deze faciliteit, dus zo nieuw is de
oplossing van mevrouw Terpstra niet.
De Wellinkfaciliteit kan niet gebruikt
worden om de fundamentele
discussie uit de weg te gaan.
Mevrouw Terpstra (VVD): Ik heb die
fundamentele discussie juist in mijn
eerste termijn geopend. Vorige week
hebben wij uitgebreid over de
Wellinkfaciliteit gesproken. Geduren–
de vele jaren is hier geen beroep op
gedaan en nu doet deze mogelijkheid
zich voor. Het budget is 50 mln. en
volgens mij kan dit bedrag voor
noodhulp aan Oost-Europa besteed
worden. Ik heb de minister gevraagd
hoeveel geld hij nodig denkt te
hebben voor die noodhulp. Ook heb
ik de minister gevraagd of, wanneer
deze hulp niet uit de Wellinkfaciliteit
gefinancierd kan worden, de
middelen hiervoor nog op de lopende
begroting worden opgevoerd.

Ik vind niet dat de Wellinkfaciliteit
plotseling als een konijn uit de hoge
hoed getoverd moet worden om een
deel van de fundamentele problemen
van de ontwikkelingssamenwerking
met Oost-Europa mee op te lossen.
Ik ben overigens ook zeer benieuwd
naar het antwoord van de minister op
de vragen van mevrouwTerpstra.
Wij realiseren ons dat de ontwikke–
lingen in de Derde Wereld en in
Oost-Europa ons zullen dwingen tot
een herijking van de begrippen
"Eerste, Tweede en Derde Wereld".
Mijn fractiegenoot de heer Aarts
heeft daar enige tijd geleden een
artikel over geschreven. Wij zijn er
niet met het beantwoorden van de
vraag of Ontwikkelingssamenwerking
nu wel of niet — en zo ja, op welke
manier — moet bijdragen aan het
lenigen van de nood in Oost-Europa.
Er is overigens nog een criterium
op grond waarvan wij kunnen
besluiten tot hulp aan landen.
Joegoslavië is bijvoorbeeld opgeno–
men op de DAC-lijst, de lijst van het
Development assistance committee
van de OESO. Hoe staat het wat dit
betreft met andere Centraal– en
Oosteuropese landen, zoals Polen,
Hongarije en Tsjechoslowakije? Op
dit punt liggen er mogehjkheden, die
niet op gespannen voet staan met
het uitgangspunt dat deze hulp niet
ten koste mag gaan van de solidari–
teit met de armsten in de Derde
Wereld.
Voorzitter! Het laatste woord
hierover zal zeker nog niet zijn
gesproken. Ook wat ons betreft kan
het bedrag voor de door de minister
geïnitieerde Oost-West-Zuid-hulp —
de minister sprak over West-Oost–
Zuid, maar ik geef de voorkeur aan
een andere volgorde - worden
verhoogd. Ik verbind daar wel de
volgende voorwaarden aan. Het moet
landen betreffen waar wij enige
ervaring mee hebben en het soort
expertise dat Nederland in huis heeft,
moet worden gevraagd. Daarnaast
moet politiek heel goed worden
nagegaan in welke landen wij dan
uitkomen. Hoe ziet de minister dit
programma in de toekomst? Welke
criteria wil hij daarbij hanteren?
Voorzitter! Hoeveel spreektijd heb
ik tot nu toe gebruikt?
De voorzitter: 35 minuten. Ik geef u
het vriendelijke advies uw tempo van
spreken iets op te voeren, zonder dat
dit ten koste gaat van de duidelijk–
heid.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
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De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter! Ik zal een poging doen.
De nota stelt duurzame armoedebe–
strijding als centrale en enige
doelstelling van Nederlands ontwik–
kelingsbeleid. Dit is in principe een
voortzetting van een beleid dat was
gericht op structurele armoedebe–
strijding, dit alles met een economi–
sche, een sociale en een politieke
dimensie. Tot zover zijn wij akkoord.
Toch menen wij dat de definitie die
de minister geeft aan het criterium
"duurzame armoedebestrijding" —
of aan de kwalificatie "sustainable
development" eerder genoemd in de
nota — niet voldoende is om recht te
doen aan wat wij als uitgangspunt
kiezen voor ontwikkelingssamenwer–
king. Wij vinden dat duurzame
armoedebestrijding zich te weinig
richt op de economische verzelfstan–
diging van de ontwikkelingslanden
waar wij een ontwikkelingsrelatie
mee hebben. Ik heb daarover eerder
gesproken. Ik houd daarom vanmor–
gen een pleidooi om dat criterium —
ik verwijs naar een citaat van minister
De Koning uit 1979 — weer op te
nemen als uitgangspunt van beleid
naast het criterium "duurzame
armoedebestrijding". Duurzame
armoedebestrijding op termijn is niet
voldoende — ook niet in de definitie
van de minister — om die landen als
volwaardige partners aan het
internationale economische verkeer
te laten deelnemen, een doelstelling
die in de nota terecht centraal staat.
Nastreven van partnerschap en
gelijkwaardige betrekkmpen kan niet
uitsluitend plaatsvinden op basis van
armoedebestrijding, hoe breed men
die doelstelling ook formuleert.
Voorzitter! Ik ben zeer benieuwd
naar het antwoord van de minister op
dit punt. Ik kan mij voorstellen dat wij
later om een kameruitspraak op dit
punt zullen vragen.
Voorzitter! Met het bovenstaande
is de vraag naar de afhankehjkheid
van de ontwikkelingslanden gesteld
Hoe afhankelijk zijn zij en mogen zij
nog afhankelijker worden? De
inspecteur-generaal voor ontwikke–
lingsamenwerking — dit lijkt mij
staatsrechtelijk de juiste kwalificatie
voor de persoon over wie wij spreken
- zegt in het reeds geciteerde
NRC-interview terecht "neen" op die
vraag. De ontwikkelingslanden
mogen niet nog afhankelijker
worden. Ik vraag de minister of hij
wat uitgebreider dan hij heeft gedaan
in het antwoord op de vragen, zijn
oordeel wil geven over de ideeën van
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de inspecteur-generaal om het
zwaartepunt van de inspanning naar
de landen zelf te verleggen. Dit dient
dan te gebeuren via het oprichten
van nationale ontwikkelingssamen–
werkingmaatschappijen onder leiding
van de landen zelf, met buitenlandse
bilaterale en multilaterale
expertise. Afgezien van wat de
minister in de beantwoording van de
vragen opmerkt over Mozambique,
vraag ik hem of hij bereid is om door
te denken op dit concept.
De nota legt een duidelijker accent
op de klassieke mensenrechten. In de
nota wordt dit sociale conditionaliteit
genoemd. De CDA-fractie is
uiteraard van mening dat mensen–
rechtenbeleid niet valt weg te denken
als element in de ontwikkelingssa–
menwerking. Zij wil echter waken
voor het risico van politisering van de
ontwikkelingssamenwerking. Dit zou
kunnen gebeuren als de sociale
conditionaliteit tot instrument van
buitenlands beleid gemaakt zou
worden. De CDA-fractie is bang dat,
als bevordering van de politieke en
burgerrechten wordt gebruikt als
expliciete en zelfstandige doelstelling
van ontwikkelingssamenwerking, als
instrument om te belonen en te
straffen, het ontwikkelingsdebat
hiermee te veel wordt gepolitiseerd.
Als men de criteria werkelijk streng
wil toepassen, wat houdt men dan
voor ontwikkelingslanden over? De
minister zegt dat hij dit slechts als
laatste middel, als ultimum remedi–
um, wil toepasen. Uit de nota lees ik
dat niet, moet ik eerlijk zeggen. Ik
vraag de minister daarom of hij hier
uitgebreid op in wil gaan. Als ik mij
de voorbeelden in herinnering breng
waarbij wij dat hebben geprobeerd,
dan zijn wij in het verleden in
Nederland niet uitermate succesvol
geweest op dit punt. Ik zeg hier
uitdrukkelijk bij dat er uiteraard een
vloer is waar een ontwikkelingsland
niet doorheen mag zakken, als het
gaat om respect voor mensenrechten
en vrijheden van burgers. Als ik de
nota echter goed lees, dan brengt de
minister sneller dan anderen voor
hem deden, de conditionaliteit op dit
gebied naar voren.

Ik lees dit onder andere in de
beantwoording van de vragen 33 en
104.

een grens is aan datgene wat de
mondiale samenleving kan en mag
accepteren.

Mevrouw Verspaget (PvdA): Ik doel
op de nota zelf en niet op de vragen,
want die zijn door de Kamer gesteld.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter! Dat is volstrekt correct.
Het bedoelde heb ik ook niet gezegd.
Ik heb duidelijk gezegd dat mensen–
rechten een zeer belangrijke plaats
dienen in te nemen in het ontwikke–
lingssamenwerkingsbeleid. Mij gaat
het erom hoe je dat hanteert.
Wanneer hanteer je dat als instru–
ment? Wanneer straf je landen voor
niet goed gedrag? Er is een vloer,
uiteraard, waarbij je zegt "hiermee
kan ik niet verdergaan". Ik wijs de
minister op de grote risico's die naar
onze visie bestaan. Dat is niet nieuw
— dit is nog de reactie op de
interruptie — die lijn is verschillende
malen door mijn fractie naar voren
gebracht. Pas op met het te snel
kwalificeren van het mensenrechten–
criterium als instrument van het
ontwikkelingsbeleid, niet als element,
maar als instrument.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Op die vragen geeft de minister een
antwoord en daarvoor draagt hij
dezelfde politieke verantwoordelijk–
heid als voor de nota.
Wat dat betreft blijf ik bij mijn
stelling. Naar onze opvatting neemt
die sociale conditionaliteit of,
gemakkelijker gezegd, de mensen–
rechtenconditionaliteit, in de nota
een zwaarwegender plaats in. Ik zie
daarin risico's. Die zijn eerder
verwoord door mijn fractie bij de
laatste UCV over mensenrechten. Ik
wil de minister voor Ontwikkelingssa–
menwerking gewoon het volgende
vragen. Mensenrechtenbeleid valt in
eerste instantie onder de verant–
woordelijkheid van de minister van
Buitenlandse Zaken. Wij herinneren
ons de spanningen die dat kan
opleveren. Op zichzelf zijn dat
begrijpelijke spanningen van tijd tot
tijd. Maakt de minister het bedoelde
tot instrument van buitenlands
beleid? Dan komt hij naar mijn
opvatting in de problemen. Dat
begrijp ik uit de nota. Ik nodig de
minister gaarne uit daarop in eerste
termijn in te gaan. Ik doe dit mede
omdat in een eventueel vervolgrap–
port — dit kan na het human
development rapport van UNDP
verschijnen — een freedom-index zal
worden opgenomen. Naar mijn
mening stuit dat op de nodige
problemen. Ik nodig de minister
graag uit daarop in te gaan. Wij
moeten er ook voor oppassen dat
ontwikkelingssamenwerking niet te
veel een paternalistisch sturend
mechanisme wordt dat met strakke
voorwaarden landen voorschrijft hoe
zij zich dienen te gedragen.

Mevrouw Terpstra (VVD): Naar mijn
mening heeft de CDA-woordvoerder
het nu iets duidelijker gemaakt. Laten
wij het volgende heel helder stellen.
Hoe je het mensenrechtencriterium
ook hanteert, het is niet het exporte–
ren van westerse ideeën. Daar had
de heer De Hoop Scheffer het net
over en daar sloeg mijn interruptie
op.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik verwachtte deze vraag, voorzitter!

MevrouwTerpstra (WD): Voorzit–
ter! Daarover wil ik toch graag een
interruptie plegen.
Als ik goed naar de heer De Hoop
Scheffer heb geluisterd, zegt hij in
feite dat je het mensenrechtencriteri–
um maar niet te zwaar moet aandik–
ken, want wij moeten vanuit onze
westerse cultuur andere ontwikke–
lingslanden niet voorschrijven wat zij
wel en niet moeten doen. Ik dacht nu
juist dat mensenrechten universeel
en grensoverschrijdend zijn en dat er

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
In mijn interventie heb ik diverse
malen gezegd dat ik mij verre houd
van het exporteren van westerse
ideeën. Ik dacht dat ik in mijn
algemene inleiding meer dan
duidelijk heb aangegeven dat dit
absoluut niet onze intentie is en ook
niet kan zijn. Ik hoop echter dat mijn
punt duidelyk is, want ik vind het zeer
principieel. Ik hoef Indonesië maar
als voorbeeld te geven voor het
beantwoorden van de vraag hoe
moeilijk het is om dat te doen. Ik wil
het graag van de minister eens wat
uitgebreider horen.
Nogmaals, mevrouw Verspaget, in
het antwoord op de vragen wordt wel
gesproken over ultimum remedium,
maar in de nota zie ik daarover veel
meer. Daaruit voel ik veel meer de
politieke sfeer opkomen. Het wordt
meer instrument van buitenlands
beleid. Ik herinner de minister aan
zijn eerste interview met de Volks–
krant, kort na zijn aantreden. Hij zei
daarbij dat hij aan het hoofd stond
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Mevrouw Verspaget (PvdA):
Voorzitter! Kan de heer De Hoop
Scheffer aangeven, waar hij in de
nota over strafmaatregelen heeft
gelezen?
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van een politiek departement. Naar
mijn mening houdt dat risico's in,
omdat er, hoe je het ook wendt of
keert, eenheid van beleid zal moeten
zijn tussen datgene wat er in het
buitenlands beleid als prioriteit wordt
gesteld en datgene wat er in het
ontwikkelingsbeleid als prioriteit
wordt gesteld Daar mag geen
spanning tussen zijn.
De voorzitter: Mevrouw Verspaget,
houdt u het kort?
Mevrouw Verspaget (PvdA): De
heer De Hoop Scheffer spreekt mij
aan.
Hij zegt terecht dat er een eenheid
van beleid zal moeten zijn. Stel een
ontwikkelingsland wil "door de vloer
zakken" — hij drukt het zo uit — van
het wel of niet aanvaarden van de
matevan mensenrechtenschendin–
gen, betekent dit dan niet dat er
criteria moeten worden ontwikkeld
op grond waarvan Nederland en de
anderen kunnen besluiten de
ontwikkelingshulp in het ultieme
stadium te stoppen?

van mevrouw Verspaget af. Aan de
andere kant is het volstrekt onmoge–
lijk om een spoorboekje te maken.
Dat kan niet voor het buitenlands
beleid, maar ook niet voor ontwikke–
lingssamenwerking. Ik hoor graag
wat de minister hierover te zeggen
heeft. In tweede termijn kunnen wij
hierop misschien terugkomen.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Het "risico" als je je bijdrage niet
voorleest is, dat je jezelf van tijd tot
tijd mischien herhaalt. Ik weeg dat
risico af tegen het nadeel van een
voorgelezen speech. Ik heb dus nog
de tijd, maar ik zal mijn uiterste best
doen om mijn rondjes van 37 terug te
brengen tot rondjes van 36.

Mevrouw Terpstra (VVD): Voorzit–
ter! Mag ik de heer De Hoop
Scheffer vragen of mijn conclusie
juist is dat er niet alleen een span–
ningsveld bestaat bij het hanteren
van het mensenrechtencriterium als
zodanig? Dat onderschrijven wij
allemaal. Bestaat er niet ook een
spanningsveld tussen de beleidsoptie
van minister Van den Broek van
Buitenlandse Zaken en die van
minister Pronk die het mensenrech–
tencriterium in de nota sterk
onderstreept? Ik constateer als lid
van de oppositie dat de meningen
van CDA en PvdA op dit terrein
buitengewoon uit elkaar lopen.

De voorzitter: Laat u zich niet uit
het lood slaan door mijn strengheid.
Dat bent u van mij niet gewend. Gaat
u door met uw speech. Mijn persoon–
lijk oordeel is dat u mooi spreekt. Als
voorzitter heb ik het dan uiteraard
niet over de inhoud.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Dat is een heel goede vraag en daar
krijgt mevrouw Verspaget het
volgende antwoord op. Het is niet
mogelijkom inzake mensenrechten–
beleid ten aanzien van landen een
"spoorboekje" aan te leggen. Wij
hebben die discussie al vaker in deze
Kamer gevoerd. Je kunt geen lijstje
naast landen leggen om de criteria af
te strepen waaraan zij al dan niet
voldoen en aan de hand daarvan de
ontwikkelingssamenwerking vermin–
deren of stopzetten. Dat is buitenge–
woon moeilijk. Het is vanzelfsprekend
dat je wel algemene criteria kunt
opstellen. Zo kun je in een land
waarin permanent standrechtelijke
executies voorkomen en waar geen
behoorlijke procesgang is op
regeringsniveau niet doorgaan met
business as usual. Dat is een
criterium, een "vloer" voor mij. Ik
wacht met belangstelling de bijdrage

De voorzitter: U hebt nog 84 minus
37 minuten. Laten wij onze tijd niet
verder verspillen. Mijn advies is, het
tempo wat op te voeren, zonder uzelf
daarbij geweld aan te doen.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Dat zou er nog bij moeten komen...
Ik zal trachten mijn betoog te
vervolgen. Wij moeten niet paterna–
listisch sturen. Landen dienen echter
wel op hun gedrag te worden
aangesproken. De Afrika-conferentie
in Maastricht in juli dit jaar heeft ons
geleerd dat zonder te spreken over
instrumenten of mogelijkheden tot
straffen de Afrikaanse landen wel
degelijk bereid waren, zich te laten
aanspreken op good governess. Hoe
besturen zij hun land, hoe bestrijden
zij de armoede, zijn zij bereid,
solidariteit met hun armen te
betuigen? Ik vind dat een buitenge–
woon goede aanzet voor een
volwassen debat over het aanspreken
van landen op het eigen gedrag. Ik
hoop dat de minister in het vervolg
van de Afrika-conferentie in Oeganda
aandacht wil besteden aan dergelijke
prominente elementen.
De dialoog tussen donor en
ontvanger dient een volwassen
dialoog te zijn zonder stokken achter
de deur. Over de "vloer" is ook al
uitgebreid gesproken. De keuze van
het hulpkanaal biedt voldoende
mogelijkheden bij ontwikkelingssa–
menwerking.
Een tweede vorm van een zekere
voorwaardelijkheid vinden wij in de
grotere flexibiliteit van de bilaterale
hulp. Voor een gedeelte gaat het om
flexibele bedragen voor de overge–
bleven vier programmalanden, voor
een gedeelte om flexibele hulp voor
de regio's. Dat is plezierig voor de
minister, want het geeft hem een
maximale beleidsvrijheid. Echter, het
is minder plezierig voor de Kamer als
controleur, omdat een gedeelte van
het jaarlijks te besteden bedrag op
deze wijze boven de markt blijft
zweven. Ik vind het systeem begrijpe–
lijk waar het om de visie van de
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De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Het is volstrekt duidelijk dat het
antwoord op die vraag "ja" is. Ik heb
het net gezegd. Als een land "door
de vloer zakt", dan rnoet dat
gebeuren.
Mevrouw Verspaget (PvdA): Is de
vloer voor het ene land sterker dan
voor het andere land? Daar gaat het
om.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Mevrouw Terpstra is wel erg vlug
met haar conclusie. Mevrouw
Verspaget heeft nog niet eens het
woord gevoerd. Wij wachten met
belangstelling haar bijdrage af.
Mijn stelling is dat tussen beide
beleidsterreinen geen spanningsveld
bestaat. Dat mag ook niet. De
minister voor Ontwikkelingssamen–
werking en de minister van Buiten–
landse Zaken staan voor dezelfde
beleidsdoelstellingen. Ik hoop
duidelijk gemaakt te hebben dat wij
voorzichtig moeten zijn met het
hanteren van de mensenrechten als
criterium. Want dan zal er al gauw
een spanningsveld ontstaan met het
criterium van het duurzaam bestrij–
den van de armoede.
De voorzitter: Nu de heer De Hoop
Scheffer terugkeert naar zijn
onderwerp, wil ik hem iets dringen–
der verzoeken, het tempo wat op te
voeren. Anders zijn wij niet op tijd
klaar.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
De laatste zeven minuten ben ik
voortdurend geïnterrumpeerd.
Hoeveel tijd heb ik nog over?
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regering gaat maar wij hebben toch
moeite met het overnemen ervan.
Met andere woorden: de oprichting
van een fonds voor de bilaterale hulp
onttrekt zich aan de prioriteitenstel–
ling binnen de begroting. Het doel is
ruim omschreven, zodat de Kamer
niet precies weet waar het gevoteer–
de geld nu exact is of wordt besteed.
Ik zeg niet dat dit nooit zo is
geweest, maar vraag aandacht voor
wat ik in dit verband aantref in het
organisatieschema, de matrix. Bij de
programmalanden zie ik een
kasplafond per land (kernprogram–
ma). Ik zie onder het hoofd sector–
programma-programmalanden staan:
eventuele middelen uit het sector–
fonds. Bij het speerpuntenprogram–
ma-programmalanden zie ik:
eventuele middelen uit de speerpun–
tenprogramma's. Dit zou ons inziens
moeten leiden tot een kasplafond per
land. Ik zie bij de regio– en sectorlan–
den geen kernprogramma vermeld,
wèl een kasplafond per regio; ik
spreek nu over het sectorprogram–
ma. Onder het hoofdje speerpunten–
programma wordt gesteld eventueel
middelen uit de speerpuntenpro–
gramma's, leidend tot een kaspla–
fond per regio. Wij menen dat het
hier toch ook zou moeten gaan om
eenj kasplafond per land. Kijk ik naar
het totaal, zoals het is opgenomen in
de begroting, dan zie ik voor het
kernprogramma een totaal kaspla–
fond, voor het sectorprogramma een
totaal kasplafond, hetgeen gelijk is
aan sectorfonds. Voorzitter, het is
geen simpele zaak en daarom heb ik
het maar even uitgeschreven. Ik zie
voorts voor het speerpuntenprogram–
ma ook een totaal kasplafond.
Voorzitter, het is geen simpele
zaak en daarom heb ik het maar even
uitgeschreven. Ik denk dat de Kamer,
als controleur, gebaat zou zijn bij een
betere doorzichtigheid van dit beleid.
Ik zou de minister dan ook willen
vragen, dat duidelijke overzicht te
verschaffen en in te gaan op de
zojuist geformuleerde kritiek. Ik vind
dat het beleid, zoals nu door de
minister voorgesteld, te gemakkelijk
kan leiden tot een zekere vorm van
bestedmgsdwang, danwel tot het
alsnog opnemen in het multilaterale
hulpdeel per jaar-ultimo. Bovendien
bestaat het risico dat de verhouding
tussen donor en ontvanger door een
dergelijk systeem onder druk komt te
staan. Enerzijds zal men op een
gegeven moment, terecht of ten
onrechte, op het Nederlandse geld
gaan rekenen. Anderzijds rijst de
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vraag, op grond van welke analyse
men al dan niet tot toekenning van
het flexibele gedeelte zal komen. Wie
maakt wanneer die analyse?
Mevrouw Terpstra (VVD): Leidt dit
er ook niet toe dat in het kader van
elk programma in feite alle ambte–
naren die zich met een specifiek land
of een specifieke sector bezighou–
den, voor al die landen en regio's
programma's gaan zitten ontwikke–
len, die dan vervolgens tegen elkaar
moeten worden afgewogen? Als die
situatie zou ontstaan, zou dat een
geweldige bureaucratie tot gevolg
hebben Uiteindelijk zou er uf een
overbelasting van de medewerkers
ontstaan, of een extra aantal
ambtenaren moeten worden
aangetrokken.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter, mevrouw Terpstra richt
zich tot mij maar het is duidelijk dat
haar woorden aan het adres van de
minister zijn gericht. Ik draag immers
geen verantwoordelijkheid waar het
om de ambtenaren gaat. Ik kom
overigens nog op de genoemde
punten terug en wilde juist vragen, of
bij de aangegeven werkwijze op het
departement niet een ambtelijke
strijd ontstaat tussen de verschillen–
de landenbureaus, sectoren en
speerpunten, wellicht ook tussen de
continenten, aan de hand van de
vraag waar de middelen besteed
kunnen worden. Ik denk dat hier een
risico bestaat en nodig de minister
uit om aan te geven, hoe hij erin
denkt te slagen, de Kamer als
controleur een goed en totaal beeld
te geven. Ik vraag hem ook om ons
duidelijkheid te verschaffen hoe de
keuzen tot stand komen. Dat is niet
alleen formeel de controletaak, maar
ook een punt van inhoudelijk beleid.
Ik vind het namelijk niet duidelijk
genoeg. En het woord "flexibiliteit",
in deze zin gebruikt, moet naar mijn
mening een stuk duidelijker worden
gemaakt. In de marge hiervan de
vraag wat nu precies onder kaspla–
fonds valt. Als ik de toelichting op de
begrotingsartikelen 3.22.02 en
3.35.02 lees, kom ik daar niet
helemaal uit. Belangrijkste argument
voor hetgeen ik zeg over de flexibili–
teit, is uiteraard dat het niet zo kan
zijn dat de Kamer slechts achteraf
commentaar kan leveren op een
beleid dat een minister in te grote
vrijheid en zonder dat de Kamer
daaraan grondig te pas is gekomen,
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heeft uitgevoerd. Ik nodig de minister
gaarne uit om daar uitgebreid op in
te gaan.
Ik kom tot de schuldenproblema–
tiek. Kortheidshalve sluit ik mij aan bij
de vragen die mevrouw Terpstra
daarover heeft gesteld. Ik constateer
dat het Europees parlement en de
Europese commissie zich bewegen in
de richting van het kwijtschelden van
ACS-conventieschulden. Ik ben het
eens met de opstelling die de
minister tot nu toe ten aanzien van
het schuldenprobleem in TOTO heeft
gekozen. Ik vraag hem hoeveel steun
er is voor de Nederlandse benade–
ring. Dat is uiteraard urgenter, nu de
Golfcrisis in vele derde-wereldlanden
tot desastreuze ontwikkelingen leidt,
zoals rentestijging, ruilvoetverslech–
tering, olieprijzen et cetera. In de
recente vergadering van IMF en
Wereldbank werden drie verschillen–
de voorstellen tot schuldverlichting
gedaan, door het Verenigd Konink–
rijk, door Frankrijk en door Neder–
land. Is er kans op integratie van die
drie voorstellen? In het kader daarvan
vraag ik de minister hoe het Brady–
plan in dit verband werkelijk functio–
neert. Als je over schulden praat, zal
uiteraard van de schuldenlanden
gevraagd moeten worden om de
tering naar de nering te zetten.
Kwijtschelding zal nooit geheel
ongeconditioneerd kunnen plaatsvin–
den. Punten als kapitaalvlucht en
dergelijke dienen in die discussie
uiteraard een prominente plaats in te
nemen.
Over de aanpassingsprogramma's
zeg ik kortheidshalve het volgende.
Het rapport van de Wereldbank over
Afrika markeert waarschijnlijk een
nieuw punt in deze discussie Wij
hebben twee weken geleden met de
vaste Commissie voor ontwikkelings–
samenwerking een buitengewoon
boeiend en interessant bezoek
gebracht aan de Wereldbank en het
IMF en later ook nog aan New York.
Wij hebben gezien dat dit ook bij de
bank een voorbode kan zijn van een
nieuwe benadering. Ik heb, namens
mijn fractie sprekend, geconstateerd
dat ook het IMF via de structural
adjustment facility en de extended
version daarvan bezig is, op de
langere termijn te gaan werken. Ik
denk dat dit goed is. Aanpassing zal
nodig blijven. Te lichtvaardige
verwijten aan het adres van het IMF
zijn naar onze mening niet op hun
plaats, indien nationale overheden
hun eigen verantwoordelijkheden in
dit kader ontduiken, mevrouw
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Terpstra. Dus wederom aanspreken
van die mensen. De Wereldbank zal
met de nadruk die in het Afrika-rap–
port wordt éfelegd op de ontwikkeling
van de sociale markteconomie,
verder moeten werken. Economische
groei is en blijft essentieel voor
ontwikkelingslanden. Aan de andere
kant zijn landen als bomen. Je kunt
ze niet dwingen sneller te groeien
door eraan te trekken. Dat moet je
natuurlijk ook in gedachten houden.
In de nota wordt naast het
bilaterale deel, dat is omgeven met
nogal wat voorwaarden, veel nadruk
gelegd op de multilateral hulp,
althans op de versterking daarvan. Bij
de bilaterale hulp wordt nogmaals
een uitgebreide, allesomvattende
beleidsanalyse gegeven Bij de
multilaterale hulp wordt aangesloten
bij de sterke kanten van de betreffen–
de organisaties, zoals het in de nota
wordt gesteld. Ik zou de minister dan
willen vragen welke dat zijn. Is de
minister er in voldoende mate van
overtuigd dat op het reilen en zeilen
van deze organisaties voldoende
invloed kan wordt uitgeoefend? En zo
ja, hoe wil hij dat doen? Wij zien wel
enige spanning tussen het leggen
van een grotere nadruk op de
multilaterale organisaties en de
nadruk op conditionering in de
bilaterale hulpstroom. Voorts staan,
als je over multilaterale hulp praat,
de kasplafonds per groep vast, zodat
de keuze in feite beperkt is. Ik zou de
minister willen vragen, die keuze
nader te motiveren. Hoe denkt de
minister bij een organisatie als UNDP
zijn eigen prioriteiten, afgezien
misschien van het punt multi/bi-fi–
nanciering — maar dat is ook in de
opvatting van de minister zelf
bilaterale hulp - zijn opvattingen
voldoende te kunnen waarmaken?
Als ik het heb over de multilaterale
organisaties, dan moet ik ook de EG
noemen. In de nota schakelt de
minister de EG iets te veel gelijk met
andere multilaterale organisaties.
Hoe je het ook wendt of keert, als wij
verder willen op het pad van de
Europese integratie — en dat willen
wij — dan zal er ook op het gebied
van de ontwikkelingssamenwerking
ontzettend veel moeten worden
gedaan. Ik realiseer mij dat dit niet
gemakkelijk is, omdat de ontwikke–
lingsfilosofieën van de lidstaten van
de EG af en toe mijlenver uit elkaar
liggen. Ik had toch graag gezien dat
de minister wat meer over de EG had
gezegd in de nota. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de versterking van

Mevrouw Verspaget (PvdA): Duidt
het apparaat. Hoe zit het met de
versterking van het eerste directo–
het standpunt van de heer De Hoop
raat-generaal — DG I — bij de
Scheffer over het warm maken van
de ontwikkelingslanden voor
Europese Commissie? Dit directo–
duurzame ontwikkeling, zonder dat
raat-generaal is sterk onderbemand.
Wordt het niet tijd om te denken aan
de westerse landen zelf de duurzame
ontwikkeling hebben ingevoerd, niet
integratie van DG I en DG VIII? Het is
eigenlijk te gek dat er twee DG's en
op donorcentrisme?
twee commissarissen naast elkaar
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
functioneren, die allebei voor een
deel verantwoordelijk zijn. Er zal naar
Ik geloof van niet. Ik heb het
dilemma aangegeven. Wij zijn er in
onze opvatting wat dat betreft meer
moeten gebeuren in de EG. Men kan
onze rijke wereld door schade en
schande achtergekomen dat natuur
de EG niet per definitie gelijkschake–
en milieu — ik zeg het in christen-de–
len met de andere multilaterale
mocratische termen — d.w.z. de
donors.
Voorzitter! De nota besteedt
schepping eindig kan zijn, als wij op
de huidige manier doorgaan. Wij
terecht veel aandacht aan het milieu.
Wij kunnen instemmen met dit,
brengen het milieu terecht in in het
debat over ontwikkelingssamenwer–
overigens niet nieuwe, speerpunt.
king. Ik heb aangegeven dat het een
Het speerpunt was er al. De analyti–
buitengewoon moeilijk debat is,
sche scheiding tussen de spanning
omdat wij tegen ontwikkelingslanden
van de mondiale problemen van
niet kunnen zeggen: gij zult niet
economische groei en verdeling
groeien. Ook de ontwikkelingslanden
enerzijds en die van het milieu
hebben economische groei nodig.
anderzijds, wordt terecht aange–
Ook de minister kiest in zijn nota voor
bracht. Probleem blijft ook in die
dit uitgangspunt. Ik heb geprobeerd,
discussie de (schijnbare) tegenstel–
ling tussen economische groei — ook aan te geven welke spanning zich
voordoet. Ik heb de minister uitgeno–
de nota kiest daarvoor, zij het
digd, daar nog eens op in te gaan. Je
voorzichtig — en de eindigheid van
kunt tegen de ontwikkelingslanden
het ecologisch systeem. Ook de
niet zeggen: gij zult economisch niet
CDA-fractie is zich bewust van dit
verder groeien. Je kunt in de
dilemma. Zij onderstreept de
beleidsdialoog wèl tegen de ontwik–
belangrijke vraag of de doelstellingen
kelingslanden zeggen: probeer om
van ontwikkelingssamenwerking —
structurele-armoedebestrijding en
niet dezelfde fouten te maken die wij
economische verzelfstandiging — ten in het verleden hebben gemaakt en
waarvan wij ons nu de consequenties
koste mogen of kunnen gaan van de
schepping. Zijn het doelstellingen van realiseren ten koste van hoge
bedragen. Die spanning heb ik nog
verschillende orde of zijn ze in
eens willen aangeven. Ikwil best
elkaars verlengde te verwezenlijken?
eerlijk zeggen dat daar op het eerste
Wij denken dat het laatste mogelijk
gezicht niet zo gemakkelijk een
is, mits wij er de Derde Wereld van
antwoord op kan worden gegeven. In
kunnen overtuigen — dat zal niet
deze algemene beleidsnota kun je
makkelijk zijn — dat zij net als wij
echter niet zwijgen over dit thema.
enerzijds economisch mogen en
Wij moeten het dus verder bespreken
moeten groeien, maar dat wij ten
met de minister.
aanzien van het milieu fouten hebben
gemaakt die niet voor herhaling in
Mevrouw Verspaget (PvdA) Ik wil
ontwikkelingslanden in aanmerking
graag van de heer De Hoop Scheffer
komen. Dat lees ik in het milieu-on–
horen wat de consequenties van zijn
derdeel van de nota van de minister.
stellingname voor de ontwikkelings–
De minister is daar duidelijk over. Het
landen zijn, als het gaat om duurza–
is geen gemakkelijke taak, gezien de
me ontwikkeling en het beleid dat in
enorme milieubelasting die wij in de
Nederland moet worden gevoerd.
Eerste Wereld, dus de rijke wereld,
voor onze rekening nemen.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
In de marge van dit onderwerp
Daar zitten heel grote parallellen in.
raad ik de minister aan, in navolging
Als het er werkelijk op aankomt, gaat
van datgene wat wij in Nederland
doen ook bij ontwikkelingssamenwer– het bij ons in de milieudiscussie om
een beetje minder welvaart. In de
king over "natuur en milieu" te
ontwikkelingslanden is die discussie
spreken, in plaats van alleen over
van een andere aard. Daar is sprake
"milieu".
van het ontbreken van welvaart, daar
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is geen welvaart of vrijwel geen
welvaart. En wat willen wij proberen
te bereiken met duurzame armoede–
bestrijding en economische verzelf–
standiging? Dat is om die landen ook
te laten meegenieten van onze
welvaart en om henzelf in staat te
stellen hun welvaart te genereren. Op
dat pad komen ook zij het milieupro–
bleem tegen. Wij hebben, naar mijn
opvatting, in de beleidsdialoog de
verplichting om het gesprek met de
ontwikkelingslanden zo te voeren
zoals ik het net heb aangegeven,
langs die lijnen: erkennend de
spanning, erkennend dat zij econo–
misch moeten groeien en hen durven
aan te spreken op een beleid dat wij
in de afgelopen periode niet hebben
gevoerd en met de consequenties
waarvan wij nu geconfronteerd
worden.
Mevrouw Verspaget (PvdA): Maar
in welke mate is de heer De Hoop
Scheffer dan bereid om de eigen
economische welvaart in het Westen
terug te dringen ten gunste van die
ontwikkelingslanden?
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Dat is mij een te vergaande stelling.
Ik geloof dat het te gemakkelijk is om
een dergelijk causaal verband te
leggen: wij doen het maar minder,
want dan doen zij het op een
gegeven moment beter. Dat is
natuurlijk niet waar. Als wij, in het
theoretische geval, in de situatie
zouden komen waarin ons netto
nationaal inkomen daalt, dan heeft
dat - gezien de terechte koppeling
die wij in Nederland hebben —
ogenblikkelijk gevolgen voor de
omvang van onze hulpinspanning.
Dat wil ik er maar mee zeggen.
Goede, gezonde economische groei
is hier nodig — wij stuiten op zekere
grenzen — en gezonde economische
groei is daar nodig. Alleen is het
welvaartspeil totaal anders. Daarom
is het causaal verband zoals u dat
legt, niet zo gemakkelijk te leggen
zoals u dat doet.

milieugebruiksruimte? Welke
consequenties worden daaruit voor
het Nederlandse beleid getrokken?

daarvan dan de consequenties? Dat
kunnen wij en zij ons absoluut niet
permitteren, voorzitter.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voor wat betreft het Nederlandse
beleid is dit een vraag aan de
minister. Als het gaat om de
consequenties die ik eruit trek, merk
ik het volgende op. Ik vind dat wij ons
in Nederland - in eigen land, in de
rijke wereld — ervan bewust moeten
zijn welke belangen er op het spel
staan, als wij praten over milieube–
leid. Dit behoort ook een centrale rol
te spelen - dat is terecht het geval
— in de nota van de minister. Ik ben
begonnen met te zeggen dat ik zijn
opvatting en zijn benadering over,
wat ik noem, "natuur en milieu" in de
nota deel. Ik zou alleen nog wat
uitgebreider van de minister willen
horen, hoe hij reageert op het
dilemma en op de spanning die ik
heb aangegeven.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Nee, maar dan gaat u
uit van een blijvende afhankelijkheid
en niet van economische zelfstandig–
heid. De consequentie is bijvoorbeeld
dat u een rapport als Zorgen voor
morgen veel serieuzer nog neemt
dan u als regeringsfractie op dit
moment doet.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! Ik vind het
een beetje gemakkelijk van de heer
De Hoop Scheffer, als hij zegt: stel
dat onze groei eens beneden nul
procent zou komen, dan zou dat
onmiddellijk gevolgen hebben voor
de hulpinspanning. Dat is natuurlijk
waar, maar er is een heel ander
effect dat ook in het CDA-verkie–
zingsprogramma heel duidelijk aan
de orde is, te weten dat onze manier
van produceren en onze economi–
sche groei vliegwiel zijn niet alleen
voor de milieuvervuiling, maar ook
voor de ongelijkheid in de wereld.
Over dat fundamentele vraagstuk
heb ik de heer De Hoop Scheffer nog
niet horen spreken vanmorgen.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Dat is uw interpretatie. Het CDA
neemt Zorgen voor morgen uitzon–
derlijk serieus. Deze regering neemt
Zorgen voor morgen serieus in het
Nationaal milieubeleidsplan-plus. Ik
kan mij voorstellen dat u daar een
andere politieke opvatting over heeft.
Ik zeg vanuit mijn politieke opvatting
dat er spanning is, maar dat je je
goed moet realiseren wat de
gevolgen voor de Derde Wereld zijn,
als je niet doet wat wij nu doen,
namelijk proberen zinnig economisch
te blijven groeien Ik heb gezegd dat
het helemaal geen eenvoudig
vraagstuk is. Er zit grote spanning
tussen. De minister erkent die ook.
Alleen, laten wij het niet zo eenvou–
dig trachten op te lossen door te
zeggen - dat proef ik een beetje uit
uw woorden en uit de interruptie van
mevrouw Verspaget — dat als wij
daar nu maar van afzien, of er meer
van afzien, wij het natuur– en
milieuprobleem in de Derde wereld
hebben opgelost. Daar geloof ik niets
van.
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Toch zouden wij, zo
denk ik, nog veel grondiger moeten
nadenken over de vraag, waarom de
afgelopen twintig jaar de ongelijkheid
tussen arm en rijk alleen maar groter
is geworden, ondanks onze hulpin–
spanning die wij keurig al die jaren
op peil hebben gehouden.

Mevrouw Verspaget (PvdA): Maar
als u de milieugebruiksruimte op
100% stelt en als u weet dat 80%
daarvan door de Westerse industrie–
landen wordt gebruikt, wat betekent
dat dan voor die 20% die thans
beschikbaar is voor de ontwikkelings–
landen, gegeven het feit dat zij het
grootste inwoneraantal van de
wereld vormen en ook maximaal
gebruik zullen willen maken van die

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Als ik het heb over de spanning, dan
heb ik het daar over, al onderschrijf ik
uw stelling niet.
Laat ik de medaille maar omdraai–
en: wat is het tegendeel van die
stelling? Ik stel mevrouw Beckers nu
een wedervraag, voorzitter. Is dat,
dat wij hier op een gegeven moment
maar moeten afzien van economi–
sche groei? Wat zijn de consequen–
ties voor de Derde Wereld, als wij
hier of in het Westen of in de rijke
wereld geen economische groei
meer zouden hebben? Wat zijn de
consequenties voor de Derde
Wereld, als de handelsstromen
zouden teruglopen, als de kapitaal–
stromen zouden teruglopen, als de
handel zou teruglopen? Wat zijn

Mevrouw Verspaget (PvdA):
Voorzitter! De heer De Hoop
Scheffer komt niet uit het dilemma
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De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Dat laatste is een gevolg van heel
veel factoren, waar uiteraard de
milieubelasting die wij voor onze
rekening nemen, er één van is. Maar
zo kan ik er nog wel een aantal
noemen waarvan de internationale
handel en protectie niet de minst
belangrijke zijn.
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dat vorige week donderdag op het
symposium is aangekaart, namelijk
dat een groei van 3% in de industrie–
landen voor de ontwikkelingslanden
betekent, als zij op het zelfde niveau
ten opzichte van die industrielanden
willen blijven, dat zij 15% per jaar
moeten groeien. Daarover moeten
wij spreken!

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Wij voeren een zeer serieus, con–
structief en opbouwend betoog
tussen coalitiepartners, voorzitter.
Daarover geen misverstand.
Voorzitter! Een van de tot nu toe
meest besproken onderwerpen sinds
het uitkomen van de nota betreft het
punt van te veel of te weinig overheid
in verhouding tot de particuliere
sector — ik herinner nog even aan
mijn stelling die wij breed definiëren
— die wij niet uitsluitend zien als het
bedrijfsleven, autochtoon of Neder–
lands, maar inclusief het ook in de
Derde Wereld belangrijke midden–
veld. Onze conclusie luidt dat de
minister nogal veel van de overheden
verwacht en dat het door het CDA zo
gekoesterde begrip "vermaatschap–
pelijking" wat bleekjes aanwezig is.
Voor het CDA zijn overheid en private
sector even belangrijk. Zeker, de
marktsector krijgt vergrote aandacht,

maar de stelling dat de enige
duurzame oplossing van armoede is
gelegen in het scheppen van
werkgelegenheid in de produktieve
sector, vind ik niet terug in de nota.
Hoe kan de werking van het markt–
mechanisme verbeterd worden? Hoe
kan de autochtone ondernemer
gestimuleerd worden? Hoe kunnen
de particuliere investeringen in
OS-landen vergroot worden en
vooral hoe kan het Nederlandse
ontwikkelingsbeleid hierbij een rol
spelen? Die vragen dienen te worden
gesteld. Ik zeg dit omdat het mij niet
om de constatering in de nota gaat
dat dit soort onderwerpen belangrijk
zijn maar om de vraag hoe ze kunnen
worden gestimuleerd. Dat ze
belangrijk zijn, zie ik in de nota. Hoe
ze worden gestimuleerd zie ik minder
prominent in de nota en dat hadden
wij graag gezien. De keuze voor het
particuliere kanaal, NGO's en
bedrijfsleven voor het overdragen
van kennis en vermogen en voor het
bereiken van de doelgroepen kan
zeer efficiënt en effectief zijn. Wij
blijven de minister op dit gebied
volgen. Als ik het over het bedrijfsle–
ven heb, zou ik de minister nog willen
vragen hoe het met het LCL-pro–
gramma gaat. Hoeveel aanvragen zijn
er inmiddels gehonoreerd? Hoe vult
de minister het begrip ontwikkelings–
relevantie in, dat centraal behoort te
staan?
Meer in het algemeen, voorzitter,
constateer ik niet tot mijn vreugde
een wat gespannen verhouding
tussen de minister en het bedrijfsle–
ven. Dat is niet goed. Het bedrijfsle–
ven houdt op onze hoorzitting een
fors verhaal met veel kritiek op de
minister. De minister komt in de
laatste editie van het VNO-weekblad
Onderneming ook met een fors
verhaal, waarin hij een beetje bozig,
narrig reageert op de kritiek van het
bedrijfsleven. Ik doe het toch goed
met de LCL, zegt de minister, ik doe
het toch goed met de FMO; ik
benader jullie toch positief? Ik vind
het jammer dat die verhouding niet
goed is. Wil de minister hier
uitgebreid op ingaan?
Uiteraard loopt het belang van
ontwikkelingssamenwerking niet
parallel aan het belang van het
Nederlandse bedrijfsleven. Activitei–
ten van het bedrijfsleven zullen
moeten worden getoetst op hun
inpasbaarheid in ontwikkelingssa–
menwerking. Aan de andere kant
hoop ik wel op de duidelijke consta–
tering van de minister dat ook het

bedrijfsleven een prominente rol te
spelen heeft in de ontwikkelingssa–
menwerking. Als ik het laatste
interview in Onderneming zie, dan
moet ik hem zeggen dat die verhou–
ding beter moet zijn. Ik wil de
minister dan ook oproepen om daar
eens een fundamenteel gesprek over
te voeren met het bedrijfsleven. Wij
horen de minister hier. Wij horen het
bedrijfsleven in de hoorzitting. Wij
worden uiteraard ook van andere
kanten benaderd. Wij lezen erover en
wij horen erover. Ik vind het belang–
rijk dat de verhouding tussen de
minister voor Ontwikkelingssamen–
werking en het bedrijfsleven goed is,
niet op grond van het feit dat de
belangen identiek zijn, maar op grond
van het belang van ontwikkelingssa–
menwerking.
Voorzitter! Ik kom op de landen–
keuze. In Azië blijven vier grote
landen als programmalanden over.
Wij hebben daar begrip voor, maar
zouden die keuze toch graag nader
gemotiveerd zien. De argumentatie
daarvoor is niet uitgebreid of het zou
moeten zijn dat de minister die vier
landen, omdat zij zo groot zijn, alle
vier als regio's beschouwt. Ik hoor
hem daar graag iets over zeggen.
Hoe zal de relatie met China er exact
uit komen te zien in de visie van de
minister? Hoe wordt de mate van
normalisering van de situatie in dat
land gemeten? Volgt de minister de
EG-analyse? Wij nemen aan dat
overcommittering op dat land niet
wederom gaat geschieden. Ik denk
dat daar voldoende stops voor zijn
ingebouwd. Ik meen mij uit de
mondelinge overleggen hierover te
herinneren dat de kans daarop gering
is.
Ten aanzien van de bilaterale
samenwerking met de Mekong-regio
rijzen vraagtekens. Wij kunnen ons
best voorstellen dat er, mede op
grond van de resultaten van de
missie-Van Gennip, eenmalig en
macro-economisch voor Cambodje
een hulpinspanning wordt geleverd.
Waarom wordt dit echter niet gedaan
in het verband van een donorconsor–
tium? Voor Vietnam geldt hetzelfde.
Waarom wordt er een bilateraal
Nederlands programma voorgesteld,
terwijl in het Mekong-project een
goed voorbeeld wordt geieverd van
een multilateraal verband? Voor Laos
is het ook hetzelfde verhaal. Waarom
wordt er een bilaterale inspanning
geleverd? Daarbij wil ik de vraag
stellen of de regimes in Vietnam en
Laos de conditionaliteitstest die
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De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter! Wij vervallen in herhalin–
gen. Kan mevrouw Verspaget mij
zeggen of het zonder die 3% groei
kan of moet? Het is prachtig om het
zo te zeggen en een doelstelling te
hanteren die niet te verwezenlijken is
— 15% economische groei hebben
zelfs de Aziatische tijgers niet
gehaald in hun eerste stappen op
weg naar de ontwikkeling die zij
hebben doorgemaakt — maar wat is
de consequentie voor ons beleid,
anders dan wat ik heb aangegeven
en anders dan wat in de nota van de
minister staat? Het is natuurlijk reuze
makkelijk om hier te stellen dat dan
de ontwikkelingslanden 15% moeten
groeien, maar wat is nu, volgens
mevrouw Verspaget, de consequen–
tie voor ons beleid?
De voorzitter: Ik stel nu voor, dat
mevrouw Verspaget haar visie geeft
in haar termijn. Het zou in mijn
partijbelang zijn om u nog urenlang
met elkaar te laten hakketakken,
maar als voorzitter moet ik nu aan de
heer De Hoop Scheffer vragen om
zijn betoog voort te zetten, want de
klok gaat door.
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elders in de nota wordt aangelegd,
passeren. Ik wil hier graag een
nadere argumentatie voor horen. Ook
wil ik graag de ideeën horen over het
apparaat dat die plannen moet gaan
uitvoeren. Als de minister dat
bilaterale programma met de
Mekong wil uitvoeren, gaat hij dan
weer een ambassade in Hanoi
openen? Hebben wij expertise
genoeg over de bilaterale ontwikke–
lingssamenwerking met die landen?
Nogmaals, wij hebben geen proble–
men met programma's in multilate–
raal verband, maar wel de nodige
vragen en twijfels over programma's
in bilateraal verband. Ik kom hier zo
nodig nader op terug.
Wat Latijns Amerika betreft, gaan
wij akkoord met de regio's Midden–
Amerika en Andes. Zij waren er en zij
blijven. Hoe staat het met de situatie
in Nicaragua, El Salvador en
Guatemala? Wat is exact de positie
van het NGO-kanaal in die regio? Is
er, met een verwijzing naar hetgeen
ik over de EG heb gezegd, enige
vooruitgang in de kwaliteit en de
kwantiteit van de EG-presentie in
Centraal-Amerika? Hoe verlopen de
programma's in de Andes? Ik noem
in dit verband Colombia, drugskartels
en gezagsvacuüm. Kan daar iets
gebeuren? Zo ja, wat kan daar dan
gedaan worden van overheid tot
overheid? Of krijgt ook daar het
NGO-kanaal belangrijke aandacht?
Hoe taxeert de minister de relatie
met de counterparts van Nederland–
se NGO's in Middenamerikaanse
landen? Wij hebben daar uitgebreid
over gedebatteerd met de voorgan–
ger van de minister bij de vormgeving
van het jonge-democratieënbeleid. Ik
hoor graag een actualisering op dit
punt.
Ik kom op Afrika. Ik loop snel door
de landenkeuze heen. Ik doe dat ten
eerste vanwege de tijd en ten
tweede, omdat collega Van Leijen–
horst die de begrotingsbehandeling
voor zijn rekening zal nemen, dan
nog nadere accenten zal leggen. De
aandacht voor Afrika wordt terecht
vergroot. Wij kunnen en mogen ons
absoluut geen doemdenken permitte–
ren ten aanzien van dit continent. De
50%-doelstelling kunnen wij
onderschrijven. Wij vragen ons alleen
wel af wat de consequenties zijn voor
de rest van de financiële inspanning.
Is die toename met 50% van de
fondsen voor Afrika in tien jaar nu in–
of exclusief de verhoging ingevolge
Lomé IV van acht tot twaalf en een
half miljard ECU voor Afrika? Als die

50% daar bovenop komt, dan vraag
ik mij af hoe dat allemaal gefinan–
cierd zal worden en of dat niet ten
laste van de rest gaat. Ik nodig de
minister uit om hierop te antwoor–
den.
Voorzitter! Het is duidelijk dat op
dit continent de door de minister
gehanteerde criteria van conditionali–
teit de meeste problemen kunnen
opleveren. Als je het sociaal-politieke
criterium daar strikt toepast, moet je
ervoor oppassen dat je niet buitenge–
woon weinig landen overhoudt. Over
de Afrika-conferentie in Maastricht
heb ik al gesproken. Ik heb het gehad
over het aanspreken van overheden
op good governance. Ik wil daar nog
een belangrijk punt bij noemen,
namelijk de defensie-uitgaven. Ik vind
dat die, met handhaving van mijn
uitgangspunt, in de beleidsdialoog
met ontwikkelingslanden een rol
moeten spelen. Ik zet als PM-punt
neer: "Zuid-Afrika na het aantreden
van een democratisch gekozen
regering?" Ik wil deze kwestie nu niet
uitgebreid bespreken, want dat komt
nog wel. Wij zijn er in de media even
over begonnen naar aanleiding van
onze reis naar Zuid-Afrika, maar ik
zet de kwestie nu even neer om de
minister ervan te doordringen, dat de
verantwoordelijkheid voor Zuid-Afrika
wat ons betreft niet ophoudt bij het
formeel afschaffen van de apartheid.
De speerpunten. Ik vind dat de
minister de speerpunten goed heeft
gekozen. Ze zijn dan ook niet
allemaal nieuw. De kwestie vrouwen
en ontwikkeling betreft een voortzet–
ting van de lijn die minister Bukman
al had ingezet en die dit element
reeds de aandacht gaf die het
verdiende. Ik vind het goed dat dit
verder wordt uitgewerkt, al hebben
wij enige zorg over de versnippering
over een aantal beleidsonderdelen. Ik
heb het al gehad over milieu. Collega
Van Leijenhorst zal bij een latere
gelegenheid uitgebreid ingaan op
onderzoek, training en ontwikkeling.
Het CDA is terughoudend met
betrekking tot de stedelijke armoede–
bestrijding. Wij hebben hier wat meer
moeite mee, niet omdat wij deze zaak
niet enorm belangrijk vinden, maar
vooral omdat er wat ons betreft
keuzen moeten worden gemaakt.
Tijdens het Habitat-jaar hebben wij
verschillende malen over Habitat-ac–
tiviteiten gediscussieerd. Wij
begrijpen wat de minister wil, maar
onzes inziens lopen wij met deze
nieuwe prioriteit het risico dat wij te
veel hooi op onze vork nemen. In

Afrika beschikt een op de vier
mensen op het platteland over
stromend water. In de stad beschik–
ken drie van de vier mensen over
stromend water. Ik zeg daarmee niet
dat de mensen in de stad het dus
goed hebben, maar deze elementen
moet je bij de afweging tussen de
nadruk op de ontwikkeling van het
platteland en de nadruk op Habitat–
achtige activiteiten wel goed in de
gaten houden. Waarom kunnen
Habitat-activiteiten, als de minister
die belangrijk vindt, niet in multilate–
raal verband plaatsvinden? Waarom
moet dat bilateraal, zij het - ik geef
dat toe - dat ze geïntegreerd zijn in
andere beleidsonderdelen? Gaarne
een reactie van de minister.
Het geïntegreerde plattelandspro–
gramma — sinds jaar en dag is dit
voor het CDA hoeksteen van het
beleid — wordt verkaveld. Dat vervult
ons niet met vreugde. Ik heb best wel
enig begrip voor de organisatorische
achtergronden in de beleidsopzet van
de minister, maar ik ben toch bang,
nu de fondsen voor de plattelands–
ontwikkeling voor een deel naar de
financiële ruimte voor sectoractivitei–
ten gaan in het flexibele deel van de
totaalprogramma's in de program–
malanden en in de regio en de
sectorlanden, dat wij deze kwestie
niet meer voldoende geïntegreerd
kunnen benaderen en dat wij niet
meer in de gaten kunnen houden wat
er gebeurt aan plattelandsontwikke–
ling. Wij dachten dat een onderdeel
als voedselzekerheid organisatorisch
redelijk op de rails was gezet. Wij
twijfelen er echter aan, of de nieuwe
opzet niet tot verslapping van de
aandacht op zo'n punt zal leiden. Wij
vragen om nadere argumentatie en
om de zekerheid dat de plattelands–
ontwikkeling geïntegreerd zal blijven
worden uitgevoerd. Wij gaan ervan
uit, dat ieder jaar uitgebreid en
samenhangend zal worden gerappor–
teerd over de totale ontwikkelingsin–
spanning op het gebied van de
plattelandsontwikkeling. Er moet
voor worden zorggedragen dat ook
de noodzakelijke expertise bij de
landenbureaus aanwezig blijft.
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Mevrouw Terpstra (VVD): Het
gestelde over een evenwichtige,
complete en jaarlijkse rapportage
over de plattelandsontwikkeling geldt
natuurlijk voor ieder beleidsaspect.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Natuuurlijk, maar de geïntegreerde
plattelandsontwikkeling was en is
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voor ons een zeer belangrijk onder–
deel van het beleid. Ik kan mij de
argumenten van de minister voorstel–
len, maar wij twijfelen eraan of de
Kamer en de landenbureaus, met de
expertise die daar in onze visie
aanwezig hoort te blijven, in staat
zullen blijven om die aandacht te
besteden aan de geïntegreerde
plattelandsontwikkeling die dit
beleidsonderdeel verdient.
Hoeveel tijd heb ik overigens nog,
voorzitter?

Mevrouw Terpstra (VVD): Daarmee
omzeilt u mijn vraag of u vindt dat de
vertaling van uw regeerakkoord moet
zijn een uitbreiding van het ambtena–
renapparaat op Ontwikkelingssamen–
werking met 60 mensen.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Ik laat mij er niet over uit of het om
60, 55, 45 of 30 mensen moet gaan.
Ik zou dat een wat onzinnige manier
van discussiëren vinden. Ik laat dat
aan de minister over totdat ik als
kamerlid merk dat de zaak binnen
DGIS uit de hand zou lopen.
Het carrièrepatroon van de lateraal
geworven deskundigen in verhouding
tot de leden van de geïntegrerede
dienst Buitenlandse Zaken blijftwat
vaag. Ik nodig de minister uit om
daarover iets meer te zeggen. Wat is
de potentiële uitloopruimte voor
deskundigen die wensen te blijven?
Hoe moet ik de zin onderaan pagina
349 inzake de beperkte manoeu–
vreerruimte duiden in dezen?
Wij gaan akkoord met de verlen–
ging van de plaatsingsduur tot vier
jaar, die ook al geldt voor mensen op
andere multilaterale directies. Vier
jaar lijkt voldoende. Voorkomen moet
immers worden dat de aan de voet
geworven OS-man of –vrouw een
superspecialist wordt, hetgeen de
ook noodzakelijke generalistische kijk
op ontwikkelingssamenwerking zou
kunnen vertroebelen. Elitarisme zal
ook op het gebied van ontwikkelings–
samenwerking moeten worden
voorkomen. De vraag is wel of de
minister voor alle knelpunten tijdig de
benodigde deskundigheid in huis kan
halen. Er is een groot aantal nieuwe
prioriteiten. Het betreft dus een
redelijk majeure exercitie. Als op de
posten in het buitenland geldt dat
geen vermenging van advieswerk en
uitvoerend werk mag plaatsvinden —
dat is volstrekt juist — dan zullen de
posten adequaat bezet moeten
worden met voldoende uitvoerders.
Zijn die er en is er vertrouwen in het
bereiken van zo'n evenwichtssitautie
op de posten? Zijn er nog verdere
piannen om nieuwe ambassades of
posten te openen? Hoe ziet de
minister de deskundigheid op zijn
eigen departement in relatie tot die
op de vakdepartementen? De
zinsnede "het advies van vakdeparte–
menten kan worden benut", komt
enigszins defensief over. Er zou
veeleer moeten staan: ik, minister,
zal mijn uiterste best doen om die
adviezen te benutten.
Internationale coördinatie kan niet
genoeg benadrukt worden. Een van
de beste voorbeelden daarvan — ik
sluit mij aan bij alle pleidooien voor
grotere donorcoördinatie — is het
steeds groter wordende probleem
van vluchtelingen en ontheemden. Ik
denk aan de enorme migratiegolven

die over de wereld trekken, waarmee
wij bestuurlijk moeite hebben. Een
van de hoofdtaken van Ontwikke–
lingssamenwerking dient te zijn, het
op dat gebied ontplooien van grote
activiteiten. Dat doet de minister ook.
De inzet van fondsen zal groter
moeten zijn, mits er meer wordt
gedaan om ervoor te zorgen dat
mensen niet om op zichzelf volstrekt
begrijpelijke economische redenen
migreren naar plaatsen waar zij het
denken beter te hebben. Overigens
denken zij dit vaak terecht. Als ik in
de armste delen van de Derde
Wereld zou leven, zou ik ook een
poging doen Europa te bereiken,
zeker als mij dit door uitermate
onbetrouwbare lieden als het
Walhalla wordt beschreven waar ik
mijn laatste vreemde valuta aan moet
besteden.
Als er prioriteiten voor de komende
decennia moeten worden gesteld,
moet er buitengewoon veel aandacht
worden besteed aan de problematiek
van vluchtelingen, migratie en
ontheemden. Ik roep de minister dan
ook op, samen met de Hoge
commissaris voor de vluchtelingen
en samen met andere donoren, zijn
uiterste best ervoor te doen dat er
veel meer dan nu programma's tot
stand komen, waardoor mensen op
een menswaardige en adequate
manier in hun regio kunnen worden
opgevangen. Oorlogen en politieke
twisten zullen wij hier nooit kunnen
voorkomen, maar wij hebben wel de
verplichting alles te doen wat
mogelijk is op dit punt. Naast een
algemeen pleidooi voor het goed in
de gaten houden van de donorcoör–
dinatie, roep ik de minister op met
vaste hand het beleid op dit punt te
voeren.
Voorzitter! Het spreekt vanzelf dat
wanneer Ontwikkelingssamenwer–
king op "kwaliteit" zal worden
aangesproken, de inspectie van het
beleid in de toekomst buitengewoon
belangrijk zal zijn. Ik zeg dit zowel in
bilaterale zin, als in multilaterale zin.
Er moet meer gedaan worden aan
het doorlichten van het beleid en aan
het testen van de efficiency en de
effectiviteit van multilaterale
organisaties. Is de minister bereid dit
te doen? Daarmee zou hij tegemoet
komen aan mijn kritiek dat te
gemakkelijk wordt besloten om een
probleem multilateraal aan te
pakken.
Voorzitter! Nu volgt mijn politieke
appreciatie en een korte blik vooruit
op hoofdpunten. Zo nodig kan ik hier
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De voorzitter: Ruim 15 minuten.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter, het personeelsbeleid. Het
DGIS-apparaat zal in het beleidspro–
gramma van de minister zwaar
worden belast In het regeerakkoord
wordt niet voor niets gesproken van
een kwantitatieve en kwalitatieve
versterking van het DGIS. Ik heb een
aantal vragen over het personeelsbe–
leid. Is bij DGIS kwaliteit gelijk aan
kwantiteit? Doet DGIS mee aan de
efficiency-operatie die op het
ogenblik aan de gang is en waarvan
wij allen weten dat deze nog in
sterkere mate aan de gang zou
kunnen raken? Ook ik weet natuurlijk
dat de kwalitatieve en kwantitatieve
versterking conform het regeerak–
koord leidt tot een terechte uitbrei–
ding van DGIS. Ik vraag de minister
nu naar het vervolg hiervan.
Mevrouw Terpstra (WD): In uw
regeerakkoord staat toch niet dat die
kwantitatieve en kwalitatieve
versterking moet leiden tot het
aantrekken van 60 ambtenaren?
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Neen, maar de minister heeft de
beleidsvrijheid om de kwalitatieve en
de kwantitatieve versterking te
bepalen op een niveau dat hij
gewenst acht. Wij zullen zijn beleid
ter zake toetsen. Mijn bijkomende
vraag is of er spanning is met de
grote efficiency-operaties die leiden
tot vermindering van het aantal
ambtenaren. Doet DGIS daaraan
mee of blijft het buiten schot? Dat is
heel relevant, juist met het oog op
wat daarover in het regeerakkoord
staat.
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in tweede termijn op terugkomen. De
reactie van de CDA-fractie in het
eerste persbericht en ook later was
kritisch op een aantal punten. Die
kritiek gold niet de analyses van de
minister. Wij vonden echter dat de
minister door een te veel aan
prioriteiten soms niet kiest en als de
minister wel kiest, maakt hij soms de
verkeerde keuze. Er komt een steeds
groter aantal beleidsprioriteiten, een
steeds groter aantal landen en een
steeds groter aantal sectoren. Ik
weet dat dit historisch gegroeid is,
maar kunnen wij dit op langere
termijn nog wel aan, mede gelet op
alle problemen die zich binnen het
apparaat voordoen? Kan de minister
hier nog eens uitgebreid op ingaan?
Ik onderstreep nogmaals het
belang dat mijn fractie hecht aan het
woord "vermaatschappelijking". Wij
leggen de nadruk op het niet-gouver–
nementeie kanaal. Kan de minister
ook op dit punt op positieve toon
ingaan? Ik heb spanning gesignaleerd
tusssen de vrïj strakke aanpak van de
bilaterale hulp en de vergroting van
de nadruk op de multilaterale inzet.
Ik heb een aantal voorbeelden
genoemd. Graag een degelijke
reactie van de minister hierop. Zullen
wij niet op korte termijn tot een
herschikking van prioriteiten moeten
komen?
De steun in de nationale samenle–
ving neemt niet toe bij een gepolari–
sesrde discussie over Ontwikkelings–
samenwerking. Ik heb uitgebreid
gesproken over het draagvlak. Het is
van het grootste belang om, met alle
meningsverschillen, de consensus te
handhaven. Wij moeten verder
denken in de richting van een
werkelijke vermindering van de
afhankelijkheid van de ontwikkelings–
landen. Zij moeten verder groeien
naar een volwassen relatie. Uiteinde–
lijk zullen niet wij maar zij de
prioriteiten moeten bepalen. Dit is de
politieke conclusie van mijn betoog
over de duurzame armoedebestrij–
ding en economische verzelfstandi–

ontwikkelingssamenwerking. Ik durf
te zeggen dat deze afloop waar–
schijnlijk van meer belang is dan alles
wat wij hier bespreken.
Voorzitter! Wij zijn ons persbericht
geëindigd met de kwalificatie dat
continuïteit, kwaliteit en doorzichtig–
heid van beleid de kern zullen
moeten zijn van het beleid van de
minister. Wij vinden dat op een
aantal punten in de nota voldoende
terug, maar op een aantal punten
onvoldoende. Ik heb de punten in
mijn betoog genoemd.
Op zichzelf behoeft er geen wereld
van verschil te zijn en is er ook geen
wereld van verschil tussen wat de
minister in zijn analyse in den brede
opsomt en mijn betoog. Ik denk dat
er verschillen van taxatie en opvat–
ting zijn over datgene waartoe de
analyse in de beleidsconceptie van
de minister leidt. Ik wacht met
spanning en grote aandacht zijn
antwoord in eerste termijn af. Ik zal
uiteraard zo nodig terugkomen op de
punten die ik in het verloop van mijn
betoog heb aangesneden.

mij verzocht de commissie mede te
delen dat hij in ieder geval om 16.20
uur weg moet, omdat hij verplichtin–
gen heeft als rapporteur van de
Westeuropese Unie, waarvoor hij per
vliegtuig naar Parijs toe moet.
Thans is het woord voor zeven
minuten aan de heer Leerling van de
RPF.
D

Voorzitter! Het spreekt voor zich
dat alles wat wij vandaag bespreken
en alle hulpinspanningen die wij
leveren, teniet worden gedaan door
het falen van het GATT-overleg. Dit
falen van een handelspolitiek beleid
in de wereld zal leiden tot een
grotere protectie en het optrekken
van muren. Daarom is de deze week
in Brussel naar ik hoop tot een
positieve afloop leidende Urugay–
ronde van eminent belang voor de

De voorzitter: Ik vermeld twee
punten van orde.
Wij hebben gemerkt dat wij krap in
de tijd zitten. Dit is geen enkel verwijt
aan het adres van de woordvoerders
die tot nu toe hebben gesproken,
want zij hebben zich min of meer aan
de tijd gehouden die zij hadden. Het
is echter krap "getimed". Ik moet
vanmiddag daarom streng zijn bij
interrupties: zij moeten kort zijn, echt
heel kort. Anders komen wij er
gewoon niet uit en ik zou het
buitengewoon vervelend vinden
indien wij aan het eind van de
middag — om ongeveer 16.35 uur —
moeten constateren dat een of twee
fracties niet aan het woord zijn
gekomen of niet geheel konden
uitspreken.
De heer De Hoop Scheffer heeft

De heer Leerling (RPF): Voorzitter!
Ik dank u voor uw bereidwilligheid
mij nu het woord te geven. Uiteraard
dank ik ook mijn collega's die mij
hebben laten voorgaan in verband
met verplichtingen elders.
Voorzitter! De nota met als
ondertitel "Een wereld van verschil",
zou je een pronkstuk kunnen
noemen. Wat mij betreft geldt dat op
zekere hoogte in tweeërlei opzicht.
Het is onmogelijk in enkele minuten
de omvangrijke nota naar waarde te
becommentariëren. Daarom zeg ik in
het kort het volgende. Ik begin met
het uitspreken van een woord van
waardering. De analyse van deze
gedreven minister — en deze
eigenschap respecteer ik op zichzelf
in hoge mate - kan ik grotendeels
onderschrijven. In veel wat in de nota
wordt bepleit, kan de RPF zich
vinden, al is er zeker aanleiding de
nodige kritische kanttekeningen te
plaatsen. Het volgende zeg ik nog
even voor alle duidelijkheid. De RPF
blijft ervan overtuigd, dat ontwikke–
lingssamenwerking om meer dan een
reden een plicht blijft, al word je vaak
ontmoedigd. De miskleunen en de
corruptie zijn bekend. Hoe reageert
de minister op de zoveelste aanklacht
inzake mislukkingen, bijvoorbeeld dat
in Zaïre en aan de Ivoorkust de
politieke dictators zich door ontwik–
kelingshulp verrijken en de bevolking
crepeert? Kan daar nooit een eind
aan komen?
Om met de deur in huis te vallen:
is er, afgaand op de ondertitel, zo'n
groot verschil met het beleid dat het
vorige kabinet en de vorige kabinet–
ten hebben gevoerd, dat je kunt
spreken van een wereld van verschil?
Ik herken in de nota veel zaken die
reeds in uitvoering zijn en door de
fractie van de RPF zijn ondersteund.
In de visie van de RPF moet de
ontwikkelingssamenwerking efficiënt
en effectief plaatsvinden, dat wil
zeggen zoveel mogelijk via bilaterale
kanalen en, voor alles, de particuliere
organisaties. Daarom moet het
accent liggen op bestrijding van
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De voorzitter: Ik dank de heer De
Hoop Scheffer voor zijn duidelijke en
veelomvattende inbreng.
De heer Leerling heeft mij
gevraagd of hij zijn inbreng meteen
na de lunchpauze naar voren mag
brengen, in verband met het feit dat
hij om 15.00 uur in een andere UCV
moet spreken. Ik stel voor om aan
dat verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.
De vergadering wordt van 13.40 uur
tot 14.1 5 uur geschorst.
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Leerling
duurzame armoede. Het moet
volgens mij gepaard gaan met het
uitstippelen en de realisatie van een
wereldvoedselplan. De aarde brengt
voldoende voedsel voort of heeft de
potentie om alle bewoners van de
planeet te voeden. Het voedselvraag–
stuk is een verdelingsvraagstuk. Hoe
denkt de minister daarover?
Ook concentratie van de hulpverle–
ning Is belangrijk, omdat dan minder
versnippering optreedt. De verminde–
ring van het aantal programmalanden
tot vier vindt de fractie van de RPF
daarom een positief punt uit de nota,
evenals de vergrote aandacht voor de
kleinschalige projecten. Wij hebben
wel bezwaren tegen het opvoeren
van meer regiolanden. In dit kader
stel ik de vraag waarom Jemen wel
als programmaland is afgevoerd,
maar tegelijkertijd in het regiopro–
gramma Nijl en Rode Zee is opgeno–
men. De politieke situatie in de
desbetreffende regio is veranderd.
Voorts zou de economische welvaart
volgens de minister kunnen toene–
men nu de exploitatie van gas– en
olievoorraden ter hand kan worden
genomen. Daar komt nog bij dat de
regering van Jemen direct dan wel
indirect de politiek van Saddam
Hussein steunt. Zijn het al met al
geen redenen om de situatie van
Jemen in heroverweging te nemen?
Voorzitter! Mijn belangrijkste punt
van kritiek betreft het feit dat echte
prioriteitsstelling ontbreekt. Wij
kunnen veel willen, maar niet alles is
mogelijk. Bestrijding van duurzame
armoede, eerbiediging van de
menserechten, het structureel
verbeteren van de positie in de
wereldeconomie en de aanpak van
de schuldenproblematiek, het zijn
goede keuzen van deze minister. Ik
vraag mij echter af de nota geen
opeenstapeling van prioriteiten kent.
Ik geef een illustratie: meer markt,
maar ook meer overheid is gewenst;
de stedelijke armoede verdient de
aandacht, maar ook de situatie op
het platteland; meer geld moet naar
particuliere organisaties, maar ook
naar multilaterale instellingen.
Kortom, ik mis — en naar ik heb
begrepen missen andere collega's
dat ook - een gerichte prioriteits–
stelling. In plaats van te kiezen breidt
de minister al maar uit. Hij loopt
daarmee naar mijn opvatting het
risico om te ambitieus en te preten–
tieus te worden en dat loopt weer op
teleurstelling uit. Beter had de
bewindsman de aandacht kunnen
concentreren op allerarmste landen,

zoals Haïti en Malawi. Ons land zou
een duurzame relatie met die landen
kunnen opbouwen in de strijd tegen
duurzame armoede.
Armoede hangt naar mijn mening
nauw samen met het te kort schieten
van het stedelijk absorptievermogen.
Er is onvoldoende werk en onvol–
doende huisvesting. Daarom is 10
mln. voor stedelijke armoedebestrij–
ding weinig indrukwekkend als men
weet dat de minister beschikt over
een begroting van een miljard of zes.
Armoede en voedselgebrek gaan
hand in hand. Ik wijs op de duizenden
vluchtelingen uit Mozambique,
Soedan en Liberia in de omringende
Afrikaanse landen waar mensen
honger lijden. Daarom verbaast het
mij dat de hulp aan Malawi, een land
met vele Mozambiquaanse vluchte–
lingen, niet wordt geïntensiveerd.
Het zware accent dat op milieu
gelegd wordt in de vorm van een
speerpuntenprogramma waardeer ik.
In dit verband is het van belang dat
Nederlandse bedrijven ook de
westerse milieunormen, ondanks de
vaak slechte milieuwetgeving ter
plekke, toepassen op hun activiteiten
in de Derde Wereld. In dit kader vind
ik het gewenst dat herbossingspro–
jecten worden gestart. Vervolgens
moet de voormalige bosarbeider
omgeschoold worden tot agrariër
zodat hij aan de voedselproduktie kan
deelnemen. Die omscholing is ook
nodig om houtkap terug te dringen.
Wil de minister zich daarvoor
inzetten? In hoeverre deelt hij de
kritiek op het FAO-actieplan nu blijkt
dat pogingen tot het redden van het
tropische regenwoud dreigen te
mislukken?
Ik vind het een pluspunt dat de
minister in de nota erkent dat
ongebreidelde economische groei tot
een mondiale ecologische ramp leidt.
Het heeft mijn instemming. Ik pleit
daarom voor meer soberheid in het
Westen om de ontwikkelingslanden
een groter aandeel in de wereldhan–
del en de wereldwelvaart te bieden.
De vraag blijft hoe de minister dat
verder denkt uit te werken. Dat geldt
vooral als hij spreekt over ecologi–
sche soberheid binnen rijke landen.
Hoe moeten de rijke landen bij een
meer rechtvaardige internationale
verdeling van milieugoederen een
stap terugzetten?
Het besteden van de gelden via
VN-organisaties, dus via de multilate–
rale kanalen, is naar onze mening
minder effectief. Daarom betwijfel ik
of de internationale organisaties ook

de meest doelmatige zijn om via
programma's en projecten de
armoedebestrijding te lijf te gaan.
Deze instellingen zijn te bureaucra–
tisch en soms geld verslindend van
opzet. Zij staan te ver van de basis af
om daar effectief te kunnen opere–
ren. Ik verwijs naar het bericht dat ik
dezer dagen in de krant las dat in
Burkina Fasso dit jaar maar liefst 340
missies van VN-organisaties op
bezoek zijn geweest. Hoe beoordeelt
deze minister een dergelijke gang
van zaken? Bovendien vraag ik mij af
op grond waarvan de minister stelt,
dat er sprake zou zijn van een
groeiende internationale consensus
over de te volgen ontwikkelingskoers
van de armere landen
Ten aanzien van de economische
ontwikkeling van de landen in de
Derde Wereld denk ik dat de rol van
de ondernemingen in de nota
enigszins onderbelicht is gebleven.
Positief acht ik dat de minister
aangeeft dat het zogenaamde
LCL-programma wordt uitgebreid.
Had de minister echter niet wat
duidelijker in kaart kunnen brengen
wat het bedrijfsleven de Derde
Wereldlanden precies heeft te
bieden? Deelt de minister de
opvatting dat de handelsattachés op
de Nederlandse ambassades te
weinig verstand hebben van verkoop–
technieken en zodoende veel
opdrachten van de Wereldbank
mislopen? Ik verwijs naar een artikel
in NRC Handelsblad. Als de minister
deze opvatting niet deelt, wat is dan
de oorzaak van het betrekkelijk
geringe aantal opdrachten dat ons
land in de wacht sleept?
In zijn antwoord op de vragen 167
en 168 gaat de minister in op het
idee om in de arme landen nationale
ontwikkelingsmaatschappijen op te
richten. Mijn fractie vindt dit model
belangrijk omdat op die manier
ontwikkelingslanden de kans wordt
gegeven een eigen visie op de eigen
ontwikkeling inhoud te geven. Dit
model wordt volgens de bewindsman
al in Mozambique toegepast. Het zou
ook voor andere Afrikaanse landen
mogelijk zijn. Aan welke landen denkt
hij dan? Waarom gaat dit niet op voor
Aziatische of Latijnsamerikaanse
landen?
Voorzitter! Ik ben er niet van
overtuigd dat het nieuwe beleid een
uitbreiding van het aantal medewer–
kers met ongeveer 75 personen
nodig maakt. Dat houdt in: 15
sectorspecialisten op ambassades en
60 medewerkers op het departe–
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IDe heerTommel (D66): Voorzitter!
Wat is "Een wereld van verschil" een
prachtig boek. Het is het ideale
sinterklaas– of kerstgeschenk voor
mensen met belangstelling voor wat
in de wereld gebeurt en wat er zou
moeten gebeuren en die niet te lui
zijn om zich te verdiepen in de
problemen en dilemma's die nog vele
decennia onlosmakelijk aan ontwik–
kelingssamenwerking zullen zijn
verbonden. Minister Pronk kan wel
zeggen te hopen dat zijn functie aan
het einde van deze eeuw overbodig
zal zijn geworden, hij weet net zo
goed als ik dat die hoop geen enkele
realiteitswaarde heeft. Misschien
moet het takenpakket van zijn functie
wel veranderen, maar daarop kom ik
straks terug.
Het bedrag van ƒ 35 is zeker niet te
veel gevraagd. De nota is helder en
scherp geformuleerd en biedt
daarom aangrijpingspunten voor
kritiek en tegenspraak. De minister
vlucht niet in woilig taalgebruik. Ik zal
hem vandaag in diezelfde recht-toe–
recht-aan-taal de opvatting van de
fractie van D66 overbrengen. Hierbij
zal de nadruk niet zozeer liggen op
het analytische gedeelte van de nota
alswel op de voorgestelde verande–
ringen in het beleid en de feitelijke
betekenis van de nota voor de
ontwikkelingssamenwerking in de
komende jaren. Aan de hand van het
vervolg van mijn betoog zal de
minister merken dat de waardering
van de fractie van D66 varieert van
grote instemming - bijvoorbeeld
waar in de nota de noodzaak wordt
onderstreept van een wereldwijd
goed milieubeleid en daaraan ook
praktisch handen en voeten wordt
gegeven — tot fundamentele kritiek
op hoofdlijnen van de nota. Voor ons
is voorts de vraag nog niet beant–
woord, of er werkelijk veel in het
beleid zal veranderen. Het zou mij
niets verbazen wanneer over een
paar jaar blijkt dat de "Wereld van
verschil" zal zijn verzand in een
"Wereld van papier", een belang–
wekkend studie-object voor het
wetenschappelijk onderwijs maar van

weinig praktische betekenis voor de
politiek van alledag. Ik kom daar nog
op terug.
Voorzitter! In de analyse die men in
de nota geeft van de ontwikkelingen
in de wereld, die de positie van de
ontwikkelingslanden bepalen en
waarbinnen ontwikkelingsbeleid
moet worden gevoerd, kan ik mij
grotendeels vinden. De snelle
vermindering van de Oost-Westte–
genstelling werkt door in ontwikke–
lingslanden, waar de voortdurende
competitie tussen de eerste en de
tweede wereld vervaagt. Enerzijds
biedt hen dit meer mogelijkheden tot
het maken van eigen keuzen;
anderzijds zal dit leiden tot grotere
instabiliteit in conflictvolle regio's,
zoals het Midden-Oosten, delen van
Afrika en Zuid-Azië. De ontwikke–
lingslanden zullen, of ze het willen of
niet, moeten participeren in het
wereldhandelssysteem en dus in de
wereldeconomie. Dat is een bron van
grote zorg. Immers, niet alleen zijn zij
veruit de zwakste partij in het
wereldhandelssysteem, daarenboven
worden zij nog geconfronteerd met
Oost-Europa dat voorlopig de handen
vol heeft aan zichzelf, met de
Verenigde Staten die niet langer de
noodzaak voelen om in de derde
wereld te concurreren met de
Sovjet-Unie en die met een groot
begrotingstekort kampen en met
West-Europa dat zijn aandacht
voornamelijk richt op het eigen
integratieproces. Voeg hierbij de
handelsoorlog tussen de blokken, die
allang is uitgebroken, en het
sombere beeld is compleet.
Meer en meer zal Japan, met zijn
machtige financiële reserves de
ontwikkelingslanden aan zich gaan
binden, en wel in alle opzichten.
Japan zal, zowel in bilaterale relaties
als via multilaterale kanalen, steeds
meer de policy gaan bepalen.
Daarmee wordt datgene wat wij
vandaag doen, gerelativeerd. De
Nederlandse opvattingen zijn
allesbehalve bepalend voor wat er in
de wereld gebeurt, al kost het ons
altijd weer moeite om dit toe te
geven.
De nota steunt op de hoop dat er
sprake is van het vervagen van de
blokken en een groei naar één
wereld, waarin de landen en de
regio's onderling van elkaar afhanke–
lijk zijn en elkaar uit welbegrepen
eigenbelang steunen. Op dit beeld
valt nogal wat af te dingen, voorzit–
ter. In de eerste plaats is er juist een
tendens in de richting van sterkere

blokvorming. Steeds meer stemmen
de G-7 hun beleid onderling af en
nemen de machtigste landen
gezamenlijk één standpunt in. Dat is
ons enkele weken geleden in
Washington nog eens nadrukkelijk
onder de aandacht gebracht. In de
tweede plaats is er nog weinig
begrip, zeker bij de G-7, voor de
nieuwe onderlinge afhankelijkheid
van meer en minder ontwikkelde
landen. Juist de G-7 tillen niet zo
zwaar aan de mondiale milieuproble–
men.
De sterk toenemende stroom van
bewoners van de derde wereld, die
hun uitzichtloze bestaan ontvluchten
en in de rijke landen hun heil zoeken,
leidt voorts niet tot verhoging van de
hulp aan de derde wereld maar tot
het bouwen van grensversperringen,
zoals de elektronische "Berlijnse
muur" tussen de Verenigde Staten
en Mexico, en tot de bouw van
opvanghuizen waarin asielzoekers,
nota bene zelfs gedeeltelijk op kosten
van de ontwikkelingslanden, worden
vastgehouden tot ze naar hun
armoede terug kunnen worden
gestuurd.
Te weinig vind ik in de nota terug
dat de enige machtsbasis van de
ontwikkelingslanden bestaat uit de
dreiging tot milieuvernietiging en uit
een niet meer te stuiten golf van
asielzoekers. Er kan geen twijfel over
bestaan dat ontwikkelingslanden zich
af en toe genoodzaakt zullen zien om
op beide terreinen hun tanden te
laten zien en dat is geen vrolijk
vooruitzicht. In de nota gaat de
minister ervan uit dat het bedoelde
éne wereldsysteem sterk zal zijn
geënt op westerse instituties en
waarden, die in de jaren tachtig het
sterkst zijn gebleken. Voorzitter! Het
laatste is ontegenzeggelijk waar maar
het feit dat bepaalde instituties en
waarden overwonnen hebben, zegt
niet alles over de waarde daarvan.
Zoals ik in een van de commentaren
op de nota las: "Overwinnaars zijn
niet door het feit van hun overwin–
ning automatisch degenen die het
gelijk aan hun kant hebben. Ze zijn
alleen de sterksten en dulden geen
anderen naast zich in een gelijkwaar–
dige positie.".
Voorzitter, de druk op de ontwikke–
lingslanden om toe te treden tot onze
cola– en hamburgercultuur zal
onweerstaanbaar zijn. Eigen culturele
en maatschappelijke waarden zullen
worden teruggedrongen tot de verre
uithoeken van hun maatschappijen
en dat roept zeer gemengde
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ment. De RPF-fractie staat een
sanering van het ambtenarenkorps
op het departement voor Ontwikke–
lingssamenwerking voor. Hoe
verhoudt deze uitbreiding zich
overigens met de afslanking van het
ambtenarenbestand bij de rijksover–
heid?

D
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gevoelens op. Westerse democratie
en pluriformiteit zie ik als winstpun–
ten tegenover dictatuur en ernstige
schendingen van mensenrechten.
Westerse kennis kan geweldige
diensten bewijzen, maar Westers
egoïsme, eenzijdige nadruk op
materiële welwaart en verspilling en
milieubederf kunnen toch niet als
zegeningen worden gezien. Boven–
dien, wat is eigenlijk het Westen? Is
dat de goedbetaalde Amerikaan met
zijn king-size auto of is dat een neger
uit het midden-westen van datzelfde
land, die bij zijn geboorte een
levensverwachting heeft van 46 jaar?
En dat is lager dan in sub-Sahara
Afrika. Samengevat, zijn wij niet al te
kritiekloos positief over onze eigen
maatschappij en dringen wij deze niet
te veel op als model aan de ontwik–
kelingslanden? Zou een tweerich–
tingsverkeer niet vruchtbaarder zijn?
Zo ja, hoe kan dit worden gestimu–
leerd? Belemmert de zelfingenomen–
heid die ik bespeur, niet de ontvanke–
lijkheid voor waarden en cultuur van
de niet-Westerse landen?
Voorzitter, op drie hoofdpunten
van de nota heeft mijn fractie
ernstige kritiek. Het eerste is dat de
nota soms inconsistent is, het
tweede dat de minister soms te veel
hooi op zijn vork neemt, hetgeen leidt
tot versnippering en het ontbreken
van werkelijke prioriteiten, en het
derde is dat er veel te weinig
koppeling is tussen het voorgenomen
beleid en de mogelijkheden om dit te
implementeren. Ik begin met het
eerste en geef een aantal voorbeel–
den waaruit blijkt dat de minister niet
altijd consistent is en daarmee
beleidskeuzen uit de weg gaat.
Ik kom bij het eerste voorbeeld. De
nota is een pleidooi voor meer
multilateralisme. Wereldwijd
werkende organisaties als de
Verenigde Naties en de Wereldbank
moeten de ontwikkeling leiden. En
dat past in het idee van een global
village. De consequentie hiervan zou
moeten zijn dat Nederland niet alleen
deze instituties steunt — en dat
gebeurt ook daadwerkelijk - maar
dat het Nederlandse ontwikkelings–
budget ook in aanzienlijker mate aan
deze organisaties wordt toebedeeld.
En dat gebeurt niet. Er vindt slechts
een zeer geringe wijziging in de
geldstromen plaats in de richting van
de multilaterale organisaties.
Het tweede voorbeeld. In het
bilaterale beleid stelt de minister zeer
uitvoerige eisen aan het beleid van
de ontvangende landen. Kan of wil

men hieraan niet voldoen, dan wordt
er gekort op het budget. En dat
impliceert een duidehjke keuze. Als ik
het wat hard formuleer: "wie betaalt,
bepaalt". Maar hoe kan dan gelijktij–
dig worden gepleit voor een grotere
rol van de multilaterale organisaties
zoals de VN-organisaties en de
Wereldbank? Die laten hun beleid
immers niet of nauwelijks door de
Nederlandse beleidswensen beïn–
vloeden? Wil de minister dat eens
uitleggen? Of moet ik het nauwelijks
verschuiven van de geldstroom in de
richting van de multilaterale organi–
saties zien als een signaal dat de
steun aan multilaterale organisaties
vooral verbaal zal zijn en dat zij
evenals de ontwikkelingslanden pas
op meer geld kunnen rekenen als zij
meer dan thans het geval is, gaan
voldoen aan de Nederlandse
beleidswensen? Kortom, wat wil de
minister nu eigenlijk? Multilateralis–
me of invloed?
De donorcentrische benadering
roept meer vragen op. Wat moet een
ontwikkelingsland met een reeks van
bilaterale donoren die elk hun eigen
wensenpakket hebben? Komt zo'n
regering niet in een onmogelijke
positie? Ik stel deze vraag vanuit de
wetenschap dat donorcoördinatie in
de praktijk helaas niet van veel
betekenis is. Wat moet er overigens
gebeuren indien een programmaland
in het geheel niet is gediend van de
beleidsopvattingen van de minister?
Ik heb nog niet zo lang geleden een
interview met de ambassadeur van
India gelezen, die duidelijk maakte
dat zijn regering zelf wil beslissen
over de bestemming van hulpgelden
en geen inmenging duldt van
donoren. Als zo'n land onderdeel is
van een programmaregio, kan er
binnen de regio met financïële
middelen worden geschoven. Zou het
daarom niet beter zijn, het begrip
programmaland af te schaffen en
India, Pakistan en Indonesie, gesteld
dat de relaties met die landen blijven,
op te nemen in het regioprogramma
Zuidoost-Azië? Langs deze lijn
opererend, kunnen gelden gemakke–
lijker worden gekanaliseerd in de
richting van de landen waar zij het
meest doeltreffend kunnen worden
ingezet. Ook de Kamer krijgt dan
meer mogelijkheden voor het
stimuleren van ontwikkelingen en
geldstromen in de gewenste richting.
Dat laatste is niet onbelangrijk. Er
wordt een bedrag van ongeveer een
miljard gulden uitgetrokken voor
landen die het naar het oordeel van

de minister goed doen. Criteria voor
deze beoordeling ontbreken echter
en daarmee de parlementaire
controle. Dat dit niet kan, zal de
minister als oud-collega direct
bevestigen. Is hij dan ook bereid,
deze criteria nauwkeurig te formule–
ren, hetzij volgende week mondeling
hetzij in een notitie? De suggestie om
de programmalanden samen te
voegen tot programmaregio's
betekent niet dat met alle thans
voorgestelde programmalanden de
samenwerking moet worden
gecontinueerd. Ik kom daar nog op
terug.
Ik geef een derde voorbeeld van
inconsistentie. De nota stelt duurza–
me directe armoedebestrijding
centraal. En daar is mijn fractie het
volmondig mee eens. Logisch zou
zijn om het hiervoor bij uitstek
geschikte kanaal, de medefinancie–
ringsorganisaties, een veel ruimere
armslag te geven. Maar die gaan in
vier jaar tijd van 6% plus 2% van het
budget naar 7% plus 1 %. Het is een
formidabele vooruitgang; dat moet
gezegd worden. Als ze het goed
doen, wordt het misschien 7% plus
2%. Is dat nu consequent? Is het
pleidooi voor de multilaterale
instellingen wel in overeenstemming
met de prioriteit voor directe
armoedebestrijding? Zijn de medefi–
nancieringsorganisaties niet ook een
veel goedkoper kanaal dan de
multilaterale organisaties? De
multilaterale organisaties hebben
bijvoorbeeld al gauw een twee maal
zo grote overhead. Van de multilate–
rale organisaties wordt de kwaliteit al
te gemakkelijk als gegarandeerd
beschouwd.
Voorzitter! Nu ik op deze plaats
aandacht wijd aan de medefinancie–
rmgsorgamsaties zal ik ook Ingaan op
de vraag of er naast de bestaande
vier ook nieuwe MFO's moeten
komen. De stichting HIVOS heeft
hiervoor aandacht gevraagd.
Terughoudendheid is op dit punt
gewenst. De vraag wordt pas
actueel, zodra duidelijk bewezen is
dat de achterban zich betrokken voelt
bij de problematiek van de Derde
Wereld en hiervan door activiteiten
blijk geeft. Een zekere uitbreiding van
het wel erg kleine HlVOS-secretari–
aat lijkt echter alleszins redelijk. Het
zou verhelderend werken, indien de
minister de criteria waaraan de
nieuwe MFO's moeten voldoen —
eventueel ook sectorale MFO's duidelijk zou formuleren. Is hij hiertoe
bereid? Wil hij daarbij nader ingaan
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op de rol van de vakbewegirig? De
vakbeweging voelt zich wat onderbe–
deeld in de nota. Dat is mijns inziens
terecht.
Ik kom tot het vierde voorbeeld van
inconsistentie. Wat heb ik aan een
pleidooi voor meer ontwikkelingsgeld
en voor een Nederlandse bijdrage
van 2% van het netto nationaal
inkomen aan het eind van de eeuw,
als het kabinet in het geheel niet
bereid is, een deel van de verminde–
ring van de defensie-uitgaven te
besteden aan de fondsen voor
ontwikkelingssamenwerking — dat is
toch ook investeren in veiligheid? —
en als ik zelfs de vervuiling van het
budget fors zie toenemen? Wil de
minister zijn geloofwaardigheid op dit
punt eens uiteenzetten? Wanneer
gaat de regering datgene doen wat
de coalitiepartners hun kiezers
hebben beloofd, namelijk het
terugdringen van de vervuiling van
het ontwikkelingsbudget? Is de
minister bereid, de Kamer een plan
voor te leggen waarin tussen nu en
2000 de vervuiling van het budget
tot nul wordt teruggebracht? Het kan
toch niet zo zijn dat het budget voor
ontwikkelingssamenwerking stijgt tot
2% en dat gelijktijdig de vervuiling
oploopt tot 1 % of zelfs meer. Voor
mijn fractie vormen het totaal van het
voor de ontwikkelingslanden
beschikbare budget en de wijze
waarop dit kabinet ermee omgaat,
een punt van ernstige zorg. Steeds
meer duikt ook de opvatting op dat
uit het budget voor ontwikkelingssa–
menwerking activiteiten in Oost-Eu–
ropa zouden kunnen worden
gefinancierd. Nog los van de
overweging dat deze landen tot de
middeninkomenslanden blijken te
behoren, zoals wij onlangs bij de
Wereldbank hoorden, heeft de
Kamer hierover een niet mis te
verstane uitspraak gedaan, namelijk
dat hulp aan Oost-Europa moet
worden verleend, maar dat die hulp
niet uit het ontwikkelingsbudget mag
worden gefinancierd. Ik wil van de
minister de ondubbelzinnige
toezegging dat hieraan nauwkeurig
de hand wordt gehouden. Ik heb het
dan niet over humanitaire noodhulp,
want dat is een ander punt.
Ik kom tot mijn tweede punt van
kritiek, namelijk dat de minister te
veel hooi op de vork neemt. Door
alles prioriteit te geven, stelt hij in
feite onvoldoende prioiriteiten. Het
aangaan en onderhouden van een
structurele ontwikkelingsrelatie met
niet minder dan 54 landen vereist

een kennisniveau dat in de breedte
noch in de diepte haalbaar is. Het is
overigens ook niet wenselijk, onnodig
veel geld te besteden aan een zo
omvangrijk pakket aan kennis. Een
vermindering van het aantal landen is
gewenst, waarbij leidraad moet zijn
dat de nadruk die de minister terecht
legt op de lage-inkomenslanden,
intact blijft. Relatief rijke landen
kunnen afvallen.
Naast deze 54 landen zijn er ook
nog vier speerpuntprogramma's:
milieu, vrouwen en ontwikkeling,
stedelijke-armoedebestrijding,
onderzoek. Met uitzondering van de
stedelijke-armoedebestrijding is mijn
fractie zonder meer enthousiast over
de speerpunten. De minister komt lof
toe voor het belang dat hij toekent
aan het milieu als levensvoorwaarde
voor deze en komende generaties.
Duurzame ontwikkeling is een
uitgangspunt. Maar dan moet dit ook
consequent worden toegepast en
dan moet "geen duurzaamheid" niet
worden vertaald met "lage duur–
zaamheid". Dan moeten ook
natuurbescherming en natuurbeheer
een volwaardige plaats krijgen en
niet ondersneeuwen in het begrip
"duurzame ontwikkeling". Welke
concrete vertaling zal aan dit
speerpunt worden gegeven? Tot nu
toe is het immers nog niet meer dan
een intentieprogramma, met een
overigens lovenswaardig budget.
Mag ik ervan uitgaan dat Nederland–
se organisaties waarlangs financiële
middelen worden gekanaliseerd,
zullen werken met strikte duurzaam–
heidscriteria? Een dezer dagen las ik
een artikel waarin werd uiteengezet
dat de SNV hiervan nog ver verwij–
derd is. Hoe gaat de minister
hiermee om?
Dezelfde vraag moet ik stellen over
de multilaterale organisaties? De
Wereldbank is in korte tijd heel wat
milieubewuster geworden, maar
loopt nu tegen het probleem op dat,
indien een project om milieuredenen
wordt geweigerd, ditzelfde project
zonder problemen door de regionale
ontwikkelingsbanken of –fondsen
wordt geaccepteerd. Blijkbaar is het
milieubewustzijn van deze instellin–
gen nog niet sterk ontwikkeld. Dit
leidt mij tot twee vragen: gaat het
kabinet druk uitoefenen om tot
verbetering van de policy te komen
en zal het kabinet, als dit niet snel tot
succes leidt, dan consequent
handelen en de participatie aan deze
instellingen afbouwen?
Nauw verbonden aan het thema

milieu is het onderwerp bevolkings–
politiek. Ik betreur het bijzonder dat
het belang van het afremmen van de
bevolkingsgroei zo weinig aandacht
heeft gekregen. De sterke bevol–
kingsgroei is in veel gebieden een
catastrofe voor het milieu en bepaald
niet alleen in de ontwikkelingslanden.
Maar bovendien valt er voor zoveel
mensen geen onderwijs te organise–
ren en te betalen, noch veilig
drinkwater, noch een acceptabele
gezondheidszorg. Als de groei van de
bevolking niet snel en drastisch
wordt afgeremd, komt er van
programma's als "gezondheid voor
iedereen" en "onderwijs voor
iedereen" net zoveel terecht als van
het streven om aan het einde van de
jaren tachtig iedereen te voorzien van
veilig drinkwater. Die doelstelling is
ook op geen stukken na gehaald.
Voorzitter! De bevolkingsexplosie
is een ramp. Het gebod "gaat heen
en vermenigvuldigt u" is het enige
gebod dat door de mensheid
consequent en met vreugde is
uitgevoerd. Maar de mens is niet
voor niets het verstand gegeven en
het verstand zegt dat het nu meer
dan genoeg is. De D66-fractie vraagt
de minister, gezien de ernst van de
problematiek, het onderwerp
bevolkingspolitiek toe te voegen als
een der speerpuntprogramma's. Het
sluit hier goed aan bij zowel "milieu",
als "vrouwen en ontwikkeling". Voor
de volledigheid noem ik nogmaals de
randvoorwaarden voor activiteiten op
dit gebied: vrijwilligheid, geen
straffen of beloningen, zoveel
mogelijk integreren in projecten
gericht op gezondheidszorg voor
moeder en kind en in projecten
gericht op verbetering van de positie
van vrouwen.
Voorzitter! Dit brengt mij op het
speerpunt "vrouwen en ontwikke–
ling". Eigenlijk is dat niet nieuw,
maar de goede beleidsintenties zijn
nooit in volle omvang omgezet in
daadwerkelijk beleid. De nieuwe
poging van minister Pronk wordt
door mijn fractie zeer gewaardeerd.
Kan de minister ook dit programma
verduidelijken? Waarom mag worden
verwacht dat het nu wel zal lukken?
Is de materie niet veel weerbarstiger
dan wij ons vaak realiseren? Ik geef
twee voorbeelden. Nergens in Afrika
zijn basisorganisaties van vrouwen.
En vrouwen hebben soms wel
toegang tot geld, maar dat betekent
nog niet dat zij zeggenschap over dat
geld hebben. Wordt er wel voldoen–
de geluisterd naar deskundigen —
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consultants — die ervaring in het
veld hebben? Ik heb de indruk
gekregen dat dit niet het geval is,
althans niet voldoende. Zou het geen
aanbeveling verdienen, coöperaties
van vrouwen te bevorderen? Dat zou
in ieder geval goed aansluiten bij de
Afrikaanse gebruiken.
Voorzitter! Een speerpunt waar
mijn fractie het beslist niet mee eens
is, is "stedelijke armoedebestrijding".
Natuurlijk moet armoede ook in de
steden worden bestreden, maar er
mag niet uit het oog worden verloren
dat de armen in de steden er
significant minder slecht voor staan
dan de armen op het platte land. Wij
hebben dat bij de Wereldbank
duidelijk uiteengezet gekregen
Eveneens moet worden bedacht dat
voedselvoorziening essentieel blijft,
ook voor de armen in de steden. De
accentverlegging van het platteland
naar de steden is dan ook in genen
dele gerechtvaardigd Mijn fractie
kiest voor het vervangen van het
speerpunt "stedelijke armoedebe–
strijding" door "integrale plattelands–
ontwikkeling". Nu zal de minister
mij wellicht tegenwerpen dat er van
een verschuiving in prioriteiten
nauwelijks sprake is. Er is volgend
jaar voor dit door mij bestreden
speerpunt slechts 10 mln. beschik–
baar en dat is dus eigenlijk vrijwel
niets. Maar dat stelt mij niet gerust,
want ik zie de aandacht voor de
plattelandsontwikkeling zienderogen
teruglopen.
Voorzitter! Centraal in de proble–
men van veel ontwikkelingslanden
staan de aanpassingsprogramma's
en de schuldenproblematiek. En toch
maak ik hierover slechts enkele korte
opmerkingen, omdat mijn fractie de
opvattingen van de minister in hoge
mate deelt en de initiatieven die hij
intussen heeft genomen op het
gebied van schuldkwijtschelding,
zeer positief waardeert. Naar onze
opvatting is aanpassing onontkoom–
baar. Hoe slecht ook de aanpassing–
programma's soms voor de zwakste
bevolkingsgroepen hebben uitge–
werkt, de landen die zich niet hebben
willen aanpassen, zoals Zambia en
Peru, zijn er nog slechter aan toe.
Maar bij de aanpassingsprogramma's
zullen, zoals de minister schrijft in
antwoord op een vraag, overheidsuit–
gaven die een economisch of sociaal
investeringspgrogramma betreffen,
zoveel mogelijk moeten worden
ontzien en zal in de hulpverlenings–
programma's extra aandacht moeten

De heer Tommel (D66): Voorzitter!
Dat zal ik dan ook doen.
- 54 Landen is veel te veel
- Waarom is er niet echt kritisch
gekeken naar de militaire uitgaven
van de betreffende ontwikkelingslan–
den? Landen met onnodig hoge
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worden besteed aan gezondheids–
zorg, onderwijs en milieu.
Met betrekking tot de schuldenpro–
blematiek, voorzittdr, heb ik nog
dezelfde vraag die al eerder gesteld
is over de positie van de banken. Wil
de minister daarop ingaan?
Voorzitter! Veel aandacht heeft de
klacht van het bedrijfsleven getrok–
ken dat het in het beleid wordt
verwaarloosd. Er zou zelfs sprake zijn
van een trendbreuk. Ik ben hier
oprecht verbaasd over. Via de
herstructurering van de FMO en via
de zeer forse uitbreiding van het
LCL-programma komt er immers
aanzienlijk meer geld beschikbaar
voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Als het beleid lukt om in EG-verband
tot verdergaande ontbinding van de
hulp te komen — dat zou ik toejui–
chen — ontstaan er opnieuw nieuwe
mogelijkheden. Ik vind wel dat er iets
moet veranderen in de multilaterale
hulp. Die is ontbonden maar bij de
besteding van de gelden moet het
Nederlandse bedrijfsleven wel een
eerlijke kans krijgen om mee te
dingen. Dat is nu niet altijd het geval
en ik vraag de minister, hierop
scherp te letten. De bestedingen van
een UNFPA bijvoorbeeld, waarvan
Nederland een grote donor is, komen
vrijwel niet in ons land terecht. Om
precies te zijn, slechts 0,3% van het
bedrag dat wij aan UNFPA schenken,
wordt in Nederland besteed. Ik heb
dit onlangs in New York aangekaart,
waarbij UNFPA nadrukkelijk een beter
gedrag heeft toegezegd. Wil de
minister hierop toezien? Wat ook
moet veranderen is dat consultants
en andere deskundigen uit de
donorlanden in ruime mate in de
ontwikkelingslanden actief zijn en dat
tegelijkertijd goed opgeleide mensen
uit deze landen zelf werkloos
rondlopen.
Voorzitter! Ik kom op de landen– en
regiokeuze en ik maak in telegramstijl
enkele opmerkingen, al dan niet in
vragende vorm.
De voorzitter Ik moet u inderdaad
sterk adviseren om dit in telegramstijl
te doen, want u heeft nog slechts
anderhalve minuut.

militaire uitgaven scoren bij mijn
fractie niet hoog.
- Waarom is het naleven van de
mensenrechten zo onderbelicht
gebleven? Als ik bijvoorbeeld de
omvangnjke hulp aan Indonesië zie,
moet ik wel constateren dat de
minister laaiend enthousiast is over
de naleving van de mensenrechten
aldaar, terwijl er naar mijn mening
sprake is van ernstige en systemati–
sche schending van de mensenrech–
ten. Zo kan ik ook China, El Salvador,
Guatemala en nog een aantal landen
als voorbeeld noemen. Wreekt zich
hier niet het feit dat over de mensen–
rechtensituatie geen onafhankelijke
rapportage plaatsvindt? Ik dring er
opnieuw op aan.
- Waarom wordt er niet werkelijk
gekozen voor de armste landen:
Somalië en Zaïre voldoen aan alle
criteria. Het straatarme Madagascar
wordt op volstrekt ondeugdelijke
gronden geschrapt. Het relatief rijke
Chili wordt toegevoegd. Voor hoe
lang? Is dit objectief te verantwoor–
den? Waarom wordt ineens Jamaïca
tevoorschijn getoverd en niet het
straatarme Haïti, het armste land op
het Westelijk Halfrond? Kort samen–
gevat, de landenkeuze zal aanzienlijk
beter' moeten worden onderbouwd
en er zal moeten worden geschrapt.
Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan
China, dat in Tibet een schrikbewind
uitoefent en dat het overigens ook
met de mensenrechten niet zo nauw
neemt, Pakistan, India, Jamaïca en
Chili. Geen van deze landen voldoet
werkelijk aan de in de nota gestelde
criteria. Zij zijn wel erg interessant
voor het Nederlandse bedrijfsleven
en dat zal wel de doorslag hebben
gegeven.
Ten slotte kom ik op de vraag of
het beleid in de jaren negentig, na
deze nota, een wereld van verschil te
zien zal geven in vergelijking met het
huidige beleid. Ik meen dat dit niet
het geval zal zijn. Daarvoor zijn de
marges te smal en is de minister te
veel afhankelijk van zijn collega's.
Immers de regionale ontwikkelings–
banken en de Bretton Woods-instel–
lingen zijn vooral van de minister van
Financiën, het milieu is van de
minister van VROM, de buitenlandse
handel is van de staatssecretaris van
EZ, de mensenrechten en het
personeelbeleid zijn van de minister
van Buitenlandse Zaken en de
landbouw is van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Dat leidt tot de schizofrene situatie
dat de minister van Landbouw van
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het land met de meest intensieve
landbouw ter wereld aan de ontwik–
kelingslanden low input-landbouw
moet gaan aanbevelen. Dat is een
volstrekt ongeloofwaardige en dus
weinig produktieve positie. Het is
onbevredigend dat het werkterrein
van de minister voor Ontwikkelings–
samenwerking zich slechts beperkt
tot de hulp aan de ontwikkelignslan–
den. Dat zou toch in het kabinet
bespreekbaar moeten zijn? Mijn
fractie meent dat in ieder geval de
verantwoordelijkheid voor de
Wereldbank en voor de regionale
ontwikkelingsbanken en –fondsen
geheel bij deze minister behoort te
liggen.
Maar er is meer dan de beperkte
verantwoordelijkheid. De vraag moet
ook worden gesteld of deze nota,
mede gezien de wijze waarop zij tot
stand is gekomen, voldoende
draagvlak heeft in het ambtelijk
apparaat. Dat mag formeel niet van
belang zijn, materieel is het dit wel
degelijk.
Voorzitter! Het allerbelangrijkste
probleem ligt echter in het ambtelijk
apparaat zelf, dat wordt fijngewreven
tussen visie en mogelijkheden. Sinds
tot de integratie werd besloten, is er
voortdurend gereorganiseerd.
Programma's wisselen elkaar met
grote snelheid af; de onderlinge
samenwerking wordt voortdurend
overhoop gehaald en de samenwer–
kingsverbanden met regelmaat
verbroken. Wisselende mensen uit
het integratiecircuit, soms met een
schrijnend gebrek aan kennis op het
gebied van ontwikkelingssamenwer–
king, komen op verantwoordelijke
posten. Het komt voor dat een
gehele landendesk binnen een
halfjaar is vervangen. Op deze wijze
verdwijnen de ervaring en het
collectief geheugen razendsnel.
DGIS is en blijft op deze wijze
volledig afhankelijk van externe
adviesbureaus, hetgeen overigens
niet tot verlichting van de werkdruk
heeft geleid en zal leiden.
Voorzitter! Als het de minister
ernst is met zijn voornemen om de
kwaliteit van de hulp te vergroten,
dan zal de visie die uit de nota
spreekt, moeten worden vertaald in
programma's, organisatieschema's
en personeelsbeleid. Als dat niet
gebeurt, is de mislukking al inge–
bouwd. Ik vraag de minister daarom
ter afsluiting om ons over enige tijd,
bijvoorbeeld over een halfjaar, in een
notitie de voornemens op het terrein
van de interne organisatie uiteen te

Mevrouw Verspaget (PvdA): In
1975 zei Joop den Uyl het aldus:
"Het internationale economische
systeem is niet zo vrij als vaak
beweerd wordt, en onze keus is er
niet een tussen een vrij systeem,
gebaseerd op vrij ondernemerschap
en een volledig centraal geleide
economie. De werkelijke keus die we
moeten maken is tussen het vasthou–
den aan ons huidige systeem, dat
grotendeels geleid wordt en gemani–
puleerd wordt in het voordeel van de
rijke landen, en het opteren voor een
systeem, dat gericht is op het vinden
van oplossingen voor het probleem
van een rechtvaardige verdeling van
inkomen en bezit, van schaarste aan
natuurlijke hulpbronnen en van
vernietiging van het milieu".
Dit citaat is ontleend aan de geheel
op gerecycled papier gedrukte
Nederlandse vertaling van het
RlO-rapport van Jan Tinbergen, een
vervolg op het eerdere rapport van
de Club van Rome. In hoofdstuk 3
worden de belangrijkste problemen
geschetst: bewapening, bevolking,
voedsel, habitat, milieu, internationa–
le monetaire stromen en handelsstro–
men, natuurlijke hulpbronnen en
energie. Tweederde van de mensheid
leefde, aldus dat rapport, van minder
dan één gulden per dag; 1 miljard
mensen waren ongeletterd. Op dat
moment consumeerden de geïndus–
trialiseerde landen twintig maal
zoveel hulpbronnen als de arme
landen.
Nu, 15 jaar later, gaan we het
nieuwe ontwikkelingsdecennium in.
Er zijn volgens het UNDP-rapport
over human development nu bijna
900 mln. mensen die niet kunnen
lezen of schrijven, 800 mln. mensen
die honger lijden en meer dan een
miljard mensen die in absolute
armoede leven, van minder dan een
dollar per dag. Er zijn meer onder–
voede kinderen dan ooit. Wat is er
echt veranderd tussen 1975 en
1990? Een cynicus zal geneigd zijn
om te zeggen dat de belangrijkste
verandering is gelegen in het verschil
in toonzetting tussen het rapport uit

1975 en de rapporten die dit jaar zijn
verschenen, zoals het genoemde
UNDP-rapport, het rapport over
Afrika, het armoederapport van de
Wereldbank, het rapport van de
South Commission en de nota van de
Nederlandse regering die we
vandaag bediscussiëren. Het
RlO-rapport was zakelijk en zorgelijk
van toon en hechtte zeer aan
internationale planning. De rapporten
van dit jaar worden gekenmerkt door
een optimistisch: "we gaan aan de
slag en het zal lukken", en zijn
gericht op sociale markteconomie,
alsof er na jaren van research een
nieuw witter-dan-wit-wasmiddel is
ontdekt, nog milieuvriendelijk ook, en
vrouwvriendelijk, en waarmee de
wereldwas tot in de verste hoeken en
gaatjes kan worden gedaan. En dat,
terwijl de inkomensverschillen tussen
het noorden en het zuiden niet
minder werden en de milieuvervuiling
grenzeloos toenam. Verzuring, C02,
ozon, chemische en nucleaire
rampen, het verdwijnen van tropische
regenwouden en genetische
diversiteit zijn nieuw ontdekte
problemen na 1975. Het zuiden werd
in plaats van netto-ontvanger van
middelen netto-exporteur van
financiën naar het noorden. En toch
optimisme! Hoe is het mogelijk?
Het is de grote verdienste van de
opstellers van de nota Nieuwe kaders
voor ontwikkelingssamenwerking dat
geprobeerd wordt alle of althans
vrijwel alle ontwikkelingen op het
mondiale terrein in kaart te brengen,
te evalueren, te ordenen en van een
nieuw gezicht en een nieuwe aanpak
te voorzien. Dat is een opmerkelijke
prestatie, mede gezien het feit dat de
nota in een periode van tien maan–
den tot stand is gekomen. Daarvoor
spreken wij vanuit de fractie van de
PvdA alle lof uit. Dit kon alleen
gebeuren onder de leiding van een
ervaren minister voor Ontwikkelings–
samenwerking. Naar ik met genoe–
gen heb mogen constateren, heeft hij
in de kringen van de VN met zijn op
de inzichten uit deze nota gebaseer–
de speech in de lle commissie grote
indruk gemaakt. Maar ook de
Afrika-conferentie in Maastricht
heeft zeker bijgedragen aan een
versterkte rol van Nederland in de
internationale fora.
Binnen de context van de waarde–
ring voor en het ondersteunen van
deze nota blijven er voor ons echter
een aantal vragen over. Deze
betreffen de analyse, het voorgestel–
de beleid en de uitvoering van het
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zetten.
De voorzitter: Ik dank de heer
Tommel.
Het woord is aan mevrouw
Verspaget van de PvdA. Zij heeft
samen met de heer De Pree 75
minuten.

D
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Verspaget
beleid.
De nota staat niet op zichzelf.
Behalve dat er wordt aangesloten bij
de hierboven genoemde rapporten
van internationale instanties, waarin
vergelijkbare prioriteiten worden
gesteld ten aanzien van het beleid,
hebben de adviezen die de afgelopen
jaren aan de regering zijn verstuurd
en de reacties en opmerkingen uit
kamerdebatten ook hun weerslag
gehad op het rapport. Bovendien is
het beleld ten aanzien van vrouwen
en milieu, dat officieel reeds deel
uitmaakte van het ontwikkelingsbe–
leid, maar nog te weinig was
geïmplementeerd, nu in de nota
expliciet als sleutelprioriteit opgeno–
men. Daarmee is een terechte
inhaalmanoeuvre gepleegd. Het
nieuwe van de nota zit vooral in de
verbindingen tussen de verschillende
beleidsterreinen, ook die waarvoor
de minister voor Ontwikkelingssa–
menwerking formeel geen verant–
woordelijkheid draagt. Dat roept
tegelijk de vraag op naar diens
competentie. Is het niet nodig dat die
wordt uitgebreid naar die beleidster–
reinen waar Ontwikkelingssamenwer–
king mee te maken heeft, via
bijvoorbeeld een versterkte positie
van de ROS? Zou een minister voor
Internationale Economische ontwik–
keling misschien in de toekomst de
minister voor Ontwikkelingssamen–
werking moeten vervangen? Bedoel–
de de minister dat met zijn state–
ment, dat zijn post binnen 10 jaar zou
zijn opgeheven?
De nota ademt een zekere euforie
uit over de toekomstige politieke
ontwikkelingen in de wereld, als
gevolg van de ontspanning tussen
Oost en West. Dat is logisch en
verklaarbaar, gezien het tijdperk
waarin de nota tot stand kwam:
tussen de val van de Muur van Berlijn
en het ontstaan van de Golfcrisis. Het
laatste heeft zeker ontnuchterend
gewerkt. Natuurlijk is het waar, dat
de ideologieën van Oost en West op
dramatische wijze zijn uitgeprobeerd
in het zuiden. Daar is met behulp van
wapens uit Oost en West de derde
wereldoorlog uitgevochten. Gelukkig
heeft de ontspanning tussen beide
regio's in het noorden ook tot
verbeteringen in het zuiden geleid. Ik
noem de onafhankelijkheid van
Namibië waaraan wij hulp gaan
geven, en ook Zuid-Afrika, waar de
vrees voor de regimes in sommige
SADCC-landen tot een verharding
van de standpunten leidde en waar
nu stappen zijn gezet op weg naar de

beëindiging van apartheid, zonder
dat nog van onomkeerbaarheid kan
worden gesproken. Wij zullen straks
aan een democratisch Zuid-Afrika
ook ontwikkelingshulp moeten
geven. Mijn collega De Hoop
Scheffer heeft dat ook gezegd.
Maar bij die positieve ontwikkelin–
gen kan niet worden voorbijgegaan
aan het feit, dat sommige landen zich
veilig voelden onder de paraplu van
het oosten, respectievelijk het
westen. Het wegvallen van dat
gevoel van veiligheid kan leiden tot
meer wapenconflicten. Dit is een
zeer reële optie, omdat het noorden
met een overmaat aan wapens zit,
die het tegen dumpprijzen op de
wereldmarkt brengt. Het belang van
de beheersing en het wereldwijd
onder controle brenyen van de
wapenhandelsstroom, de grootste
internationale handelsstroom, is naar
aanleiding van de Golfcrisis door
verschillende partijen bij de algeme–
ne beschouwingen naar voren
gebracht en heeft zeker ook raakvlak–
ken met ontwikkelingssamenwerking.
Het is jammer dat in de brede
analyse van de nota zo weinig is
ingegaan op het onderwerp bewape–
ning en ontwikkeling, juist ook vanuit
het perspectief van het zuiden. Het
zou goed zijn als dit in een later
stadium nog eens zou gebeuren.
Ten aanzien van de ontwikkelings–
hulp aan Oost-Europa bewandelt de
nota wat kronkelige wegen, om
uiteindelijk uit te komen op het punt
dat er binnen de 1,5% norm zoals wij
die als een bijna natuurlijk gegeven
kennen en ondersteunen, geen
financiële ruimte is voor de besteding
van ontwikkelingsgelden voor
Oost-Europa. Met die conclusie
kunnen wij instemmen. Natuurlijk
moet er hulp worden geboden aan
Oost-Europa, al is het alleen al om
ecologische redenen. Maar dat
gebeurt ook, terecht, uit andere
middelen. Nu reeds is gebleken, dat
het moeilijk is om die hulpgelden af
te zetten in Oost-Europa. Het
hulpbudget vanuit Ontwikkelingssa–
menwerking komt echter vooralsnog
niet in aanmerking voor structurele
hulp aan Oost– en Midden-Europa,
conform de motie die daarover vorig
jaar met instemming van de PvdA–
fractie door de Kamer is aangeno–
men. Gezien het BNP van de Oost–
en Middeneuropese landen, ook na
correctie op basis van een meer
realistische wisselkoers, is het
verschil tussen hen en alle ontwikke–
lingslanden te groot. Ook in het al

eerder geciteerde rapport van UNDP
scoren de Oosteuropese landen zeer
hoog op het terrein van human
development. Ook dat is een
belangrijk argument om hen niet voor
hulp uit het ontwikkelingsbudget in
aanmerking te laten komen. Maar bij
noodhulp, daar waar mensenlevens
gemoeid zijn, geldt dit onderscheid
niet, mits aan aan een aantal
kritische voorwaarden is voldaan,
zoals dat vanochtend door mijn
collega's is aangegeven. Ik sluit mij
aan bij hun vragen daarover. De
structurele hulp uit het budget is
gericht op armoedebestrijding in dié
landen die niet kunnen voorzien in
voldoende middelen voor de eigen
ontwikkeling. Deze dient zich vooral
te richten op die landen of regio's
waar zowel naar de maatstaf van het
BNP als naar de maatstaf van human
development de noodzaak om te
investeren vanuit de internationale
gemeenschap in duurzame armoede–
bestrijding het hoogst is. Dat zijn
vooral de minst ontwikkelde landen.
Theoretische uiteenzettingen over
mogelijk toekomstige armoedepro–
jecten van andere dan de huidige
ontwikkelingslanden en de wenselijk–
heid om dan in die situatie hulp te
geven zijn thans enigszins voorbarig,
nog afgezien van praktische conse–
quenties voor de uitvoerings– en
kwaliteitskant van de hulp.
Wij stemmen van harte in met het
voornemen van de regering om via
triangulaire hulp hulpprojecten van
Oosteuropese landen aan ontwikke–
lingslanden over te nemen. Het lijkt
daarbij verstandig zich te beperken
tot het type projecten dat aansluit bij
onze eigen prioriteiten en om bij
voorkeur die landen te helpen, met
wie wij een eigen ontwikkelingsrelatie
onderhouden of gaan onderhouden.
Daarbij gelden in principe dezelfde
conditionaliteiten die ook voor onze
eigen hulp gelden.
De ontspanning tussen Oost en
West is aangegrepen om over het
einde van de Derde Wereld te
berichten. De vraag is of dat juist is.
Het begrip "Derde Wereld" is in het
verleden altijd een containerbegrip
geweest, dat alle verschillen tussen
ontwikkelingsplannen niet heeft
willen uitwissen, maar dat vooral
bedoeld was om hun gemeenschap–
pelijke belangen te dienen. Natuurlijk
zijn er grote verschillen tussen
ontwikkelingslanden en regio's. Het
meest in het oog springend en
terecht in de nota van elkaar
onderscheiden, zijn de verschillen
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tussen de grote regio's Latijns
Amerika, Azië en Afrika. De kansen
voor de twee eerste regio's op
zelfstandige economische en sociale
ontwikkeling tot het jaar 2000 zijn
aanzienlijk groter dan de kansen voor
Afrika.
Het is terecht dat de regering
meent meer structurele hulp aan
Afrika te moeten geven. Zij steunt
daarbij de analyses van UNDP en
Wereldbank. De minister heeft er
goed aan gedaan de Afrikaconferen–
tie te organiseren. Zijn voorstel om
bilaterale schulden aan de MOL's
kwijt te schelden verdient alle steun,
evenals de andere voornemens om
tot oplossing van de schuldencrisis te
komen. Een snelle verhoging van het
bilaterale budget voor Afrika is nodig
om de geloofwaardigheid van
Nederland in haar steun voor Afrika
internationaal overeind te houden.
Wanneer en volgens welk tijdpad
vindt die verhoging plaats? Welke
initiatieven zijn genomen, respectie–
velijk te verwachten om ook andere
donoren tot verhoging van het
budget voor Afrika te bewegen? Gaat
de minister bij het egaliseren van de
verschillen in de wereld niet enigs–
zins voorbij aan de gigantische
tegenstellingen die tussen het
noorden en het zuiden nog steeds
bestaan en die zich in de toekomst
wellicht zullen versterken?
In de eerste plaats gaat het om de
groeiende kloof in rijkdom. Als wij
blijven uitgaan van 3% economische
groei per jaar, betekent dat, aldus
een vertegenwoordiger van de
Wereldbank tijdens het seminar over
hulp vorige week, dat de ontwikke–
lingslanden circa 15% groei per jaar
zullen moeten bereiken om de kloof
tussen hen en ons niet groter te
maken. Dat is, en dat weten we
allemaal, niet alleen een somber,
maar ook een riskant vooruitzicht.
Het spreken van hinderkracht door
ontwikkelingslanden doet afbreuk
aan de ernst van de problematiek.
Gigantische milieu-afbraak, giganti–
sche volksverhuizingen zullen het
gevolg zijn van een onbevredigende
aanpak om het groeiverschil tussen
beide wereldregio's op te lossen.
Een tweede punt daarbij betreft
religieus fundamentalisme, het
verschil in cultuur tussen het
noorden en het zuiden en de risico's
van nationalisme en etnisch bewust–
zijn. Hoe belangrijk onze verbroede–
ring met Oost-Europa ook is, niet
vergeten kan worden dat er van
oudsher sterke culturele en economi–

sche banden tussen de noordelijke
reglo's hebben bestaan, die slechts
voor een beperkte periode in de
geschiedenis onderbroken zijn
geweest. De verschillen tussen
Noord en Zuid zijn qua cultuur
diepgaander en worden versterkt
door het consumptieve en milieuver–
nietigende karakter van de noordelij–
ke cultuur.
Een derde punt daarbij is de
onmacht van het zuiden ten opzichte
van het noorden bij bijvoorbeeld de
GATT-onderhandelingen. Ik noem het
getob rond de afschaffing van het
Multivezelakkoord, zeer ten nadele
van ontwikkelingslanden die later op
de wereldmarkt voor textiel kwamen,
zoals Bangladesh. Ook noem ik de
beschamende vertoning rond het
EG-landbouwbeleid. Dat is des te
moeilijker te waarderen omdat
hiermee strijdigheid optreedt met
een door IMF en Wereldbank in veel
schuldenlanden afgedwongen
exportbeleid ter betaling van de
schulden, terwijl de markten voor de
export van die landen — ik denk aan
landbouwprodukten en textiel —
gesloten zijn of aan sterke belemme–
ring onderhevig blijven. Ook dat is
een contra-indicatie voor globale
eensgezindheid. Weliswaar wordt in
de nota gepleit voor een internatio–
nale handelsorganisatie, een pleidooi
dat wij ondersteunen, maar op de
korte termijn zullen de voordelen
hiervan nog niet gerealiseerd zijn. Is
er wel sprake van groeiende consen–
sus op wereldschaal? Daarvoor pleit
de vrijwel eensgezinde aanpak van
bijvoorbeeld de Golfcrisis tot nog
toe. Daarvoor pleiten schijnbaar de
ontwikkelingsstrategieën van UNDP
en Wereldbank. Maar is hier niet
vooral sprake van een Noordelijke of
Westerse eensgezindheid, die zich
vooralsnog heeft beperkt tot het
politieke front en tot Westerse
belangen? Wordt niet in de Golfcrisis
veel meer aandacht besteed aan de
westerlingen die zich in Irak en in
Koeweit bevinden, dan aan de
honderdduizenden Sri-Lankezen,
Filippino's, Vietnamezen, Palestijnen
en Bangladeshi's? Ik wijs erop dat
een aantal van hun regeringen ook
een harde opstelling ten opzichte van
Irak heeft gekozen.
Is de consensus binnen Wereld–
bank en IMF niet vooral de consen–
sus van de G-7, die steeds meer de
touwtjes in handen lijken te hebben?
Is de consensus zoals die nu is
geformuleerd niet vooral een
wenselijkheid? Is hij niet strijdig met

de verslechterde positie van veel
ontwikkelingslanden, ondanks meer
multilateralisme? De politieke
consensus inzake de Golfcrisis, die
wellicht ook tijdelijk zal zijn, heeft
zich nog niet vertaald in een sociale
en economische consensus op
wereldschaal. lets te gemakkelijk
wordt het primaat van de Westerse
waarden gesteld ten opzichte van de
rest van de wereld. Zowel de
historische context van deze
waarden wordt vergeten, als de
onhoudbaarheid van een deel van die
waarden. Dit geldt ook voor de
noodzaak van interne cultuurkritiek
en cultuurwijziging in het licht van de
beperkte milieugebruiksruimte.
Er is alle reden om in het licht van
die nog falende maar wel wenselijke
consensus de oproep van de South
Commission serieus te nemen. Biedt
hun, de vertegenwoordigers van de
meerderheid van de wereldbevolking,
de mogelijkheid hun krachten te
bundelen, ook al is dat in het
verleden niet altijd goed gelukt. Geef
hun de kans om, in Zuid-Zuidsamen–
werking, tegenkracht te bieden aan
het Noorden. En ondersteun de
voorstellen ten aanzien van schulden,
versterking van de rol van SDR's,
stabielere wisselkoersen en vergro–
ting van de kapitaalstromen. Er moet
opnieuw aandacht komen voor een
gedragscode voor transnationale
ondernemingen. Ik wil graag van de
minister horen, welke voorstellen van
de South Commission hij zal steunen
en hoe hij deze voorstellen ziet in het
licht van de huidige nota.
Het bevorderen van de eigen
kracht van ontwikkelingslanden kan
zich niet beperken tot basisbewegin–
gen, maar dient zich ook te vertalen
op het niveau van staten en op
weerbaarheid in de internationale
gemeenschap. Nu Nederland het
komend jaar een prominente rol gaat
spelen binnen de VN, is dat een
goede mogelijkheid om te proberen
vanuit de versterking van de positie
van de ontwikkelingslanden en vanuit
de wenselijkheid om te komen tot
een consistent beleid van de VN en
van de andere mondiale instellingen
zoals GATT, Wereldbank, IMF, de
samenhang en toekomstige samen–
werking vorm te geven. Op de weg
naar een internationale publieke
sector, op de weg naar een internati–
onale handelsorganisatie zouden
eerste stappen kunnen worden gezet.
Ik vraag de regering om met een
stappenplan te komen, waarin de nu
nog ver weg liggende doelstellingen
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een stuk dichterbij kunnen worden
gebracht.

Mevrouw Verspaget (PvdA) Ik
verwijs naar hetgeen hierover in het
antwoord op de schriftelijke vragen
staat. Wij moeten verdere uitwerking
aan dit begrip geven. Dit kan via een
stappenplan.
Daarbij kan niet worden voorbijge–
gaan aan het vraagstuk van de
sociale zekerheid. Zelfs de Wereld–
bank pleit nu voor nationale vangnet–
ten, waardoor de positie van de
armen enigszins wordt beschermd. Ik
ga voorbij aan het wrange feit dat het
juist de Wereldbank is die dit
pleidooi houdt, omdat voedselsubsi–
dies die bij uitstek een sociaal
vangnet vormen, juist binnen de
aanpassingsprogramma's moeten
worden afgeschaft of verminderd. De
beheersing op zichzelf is belangrijker.
Essentieel is dat sociale zekerheid in
ontwikkelingslanden, gegeven al de
zwakke positie en financiële situatie
van veel overheden, op afzienbare
tijd moeilijk op de ons bekende
Westerse wijze zal kunnen worden
geregeld.
Sociale zekerheid in ontwikkelings–
landen zal vooral de creatie van
inkomen moeten betekenen, zowel in
de private sector als in de informele,
mits het een duurzaam inkomen
betreft. Daarbij ligt dan vanzelfspre–
kend het zwaartepunt van het
hulpbeleid bij de private en bij de
informele sector in de ontwikkelings–
landen. Alleen al in het jaar 2000
zullen 700 miljoen banen moeten
worden geschapen. Aandacht
hiervoor is zeer belangrijk omdat een
serieus beleid ten aanzien van
bevolkingspolitiek en vermindering
van de afbraak van het milieu vooral
een reële kans van slagen hebben als
de kans op een duurzaam inkomen
van vrouwen toeneemt. Uitkomsten
van een recent met Nederlandse
ontwikkelingsgelden uitgevoerd
onderzoek in Kenia en van een
soortgelijk onderzoek in Bangladesh
ondersteunen deze gedachte.
Inkomen, structureel werk voor
vrouwen is nog belangrijker dan
onderwijs voor een duurzame
bestrijding van de armoede. De nota
kiest voor gelijkwaardigheid van de
klassieke mensenrechten en de
sociaal-economische. Meer expliciet
toont zij voorkeur voor de participa–

tierechten, die op zich weer een
onderdeel van de klassieke mensen–
rechten uitmaken. Versterking van
aandacht voor basisbehoeften, niet
passief verkregen maar actief te
verwerven, leidt logischerwijze tot
deze benadering. Niets rechtvaardigt,
staat op pagina 63, politieke
vrijheidsbeperking, marteling,
verdwijning, laat staan moord.
Benadering van de democratie vooral
via de basisbeweging, waarbinnen
onzes inziens ook de vakbonden
vallen, wordt zodoende een van de
doelstellingen van het ontwikkelings–
beleid.
Trekt de nota overigens zelf
consequenties uit het primaat van de
vrijheid die zij geeft? Ik meen van
niet. Niet in alle situaties immers
waarin bilaterale en/of multilaterale
hulp wordt gegeven, kan worden
volstaan met het actief bevorderen
van burgerlijke en politieke mensen–
rechten naast sociaal-economische.
Er kunnen zich situaties voordoen
waarin de schending van mensen–
rechten dusdanig ernstig is dat
stoppen van de hulprelatie is
gewenst om de situatie van burge–
meester in oorlogstijd te voorkomen.
Mensenrechten schendende regimes
ervaren het voortduren van een
bilaterale huiprelatie vaak als
legitimering voor hun beleid.
Sancties kunnen geen doel zijn, maar
zijn een uiterste middel dat met
voorzichtigheid gehanteerd dient te
worden, waarbij afbouw van het
bilaterale contact ten gunste van
NGO's het eerste vereiste is. De
vraag is reëel. Eerder stopte Neder–
land met hulp aan Suriname en
China. Het is duidelijk dat ten aanzien
van zulke precaire keuzes geen
willekeurig beleid gevoerd kan
worden. Nu internationaal conditio–
nalisering van hulp meer raakt
ingeburgerd — dit geldt met name
voor sociaal-economische conditio–
naliteit maar ook ten aanzien van
milieu, bewapening en vrouwen - is
het belangrijk zoveel mogelijk
internationale consensus te verkrij–
gen. Dat geldt ook voor mensenrech–
ten waar als beoordelingskader
internationale mensenrechtenverdra–
gen maar ook ILO-verdragen
toetssteen van het gevoerde beleid
vormen. Nu UNDP bezig is een index
van mensenrechten te ontwikkelen
zou Nederland, zo mogelijk met
gelijkgezinde landen, zo mogelijk in
Europees verband, maar eerst
eventueel alleen, een index van
mensenrechtenschendingen kunnen
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De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Hoe definieert mevrouw Verspaget
de internationale publieke sector?

ontwikkelen, op basis van de index
van de UNDP, waaraan ook ontwik–
kelingslanden zelf rechtszekerheid
ten aanzien van een bilaterale partner
kunnen ontlenen.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Voorzitter! Misschien verwacht
mevrouw Verspaget deze vraag over
de index al, omdat wij hierover
vanmorgen van gedachten hebben
gewisseld. Wordt het een vaste
index, die als een soort spoorboekje
gehanteerd zal worden? Op wat voor
moment worden hieraan gevolgen
verbonden voor de hulpstroom? Hoe
ziet mevrouw Verspaget dit instru–
ment? Wat is het effect van zo'n
index?
Mevrouw Verspaget (PvdA)
Voorzitter! Het lijkt mij niet goed om
uit te gaan van een versimpeling van
het gebruik van een index. Een index
moet ontwikkeld worden op een
soortgelijke wijze als die van de
menselijke ontwikkeling in UNDP-ka–
der. Ook hierbij gelden verschillende
grondslagen. Op basis van zo'n index
die meerdere feiten van mensenrech–
ten omvat, moet het mogelijk zijn om
tot een toetsingskader te komen. Dat
wil niet zeggen dat altijd op de wijze
van een spoorboekje perfect kan
worden aangegeven op welk moment
en in welke mate sancties moeten
worden opgelegd. Overigens heb ik
vanochtend geconstateerd dat de
treinen ook niet altijd volgens het
spoorboekje rijden.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Daarover is een andere UCV aan de
gang.
Mevrouw Terpstra (WD): Voorzit–
ter! De gedachte van een index die
door UNDP wordt ontwikkeld, is op
zich natuurlijk interessant. Bij de
bruikbaarheid kun je echter vraagte–
kens zetten. Dat ben ik met de heer
De Hoop Scheffer eens. Maar de
opmerking van mevrouw Verspaget
ontlokte mij de volgende gedachte.
Misschien is het wel een dankbaar
idee dat UNDP eerst aan het
ontwikkelen van een index moet gaan
werken. Dan kan de PvdA de
rapporten van bijvoorbeeld Amnesty
International even naast zich
neerleggen. Een soort vlucht dus van
de PvdA om verschillen van opvatting
met het CDA te maskeren. Ik vind dat
wel een beetje beneden het niveau
van mevrouw Verspaget.
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Mevrouw Verspaget (PvdA): Ik ga
verder.
Nu in Europees verband reeds
eerder in het kader van Lomé
mensenrechten en ontwikkelingshulp
met elkaar in verband zijn gebracht,
kan Nederland wellicht proberen
Europa bij te benen. In dat opzicht
rijst de vraag waarom Nederland een
ontwikkelingsrelatie met Birma wil
aangaan, terwijl Japan daar vanwege
de mensenrechtenschendingen is
verdwenen? Een soortgelijke vraag
geldt ten aanzien van een nieuwe
relatie met een land als Ethiopië. Is
hulp aan dit soort landen niet primair
een NGO-aangelegenheid?
Voorzitter! Met genoegen heb ik
gelezen, dat de regering voornemens
is een beleid ten aanzien van de
inheemse bevolking te ontwikkelen.
De noodzaak van een beleid ten
aanzien van deze groep mensen
toont aan hoe belangrijk het is
democratie nader te omschrijven.
Gaat het om een democratische
bestuursvorm of om een democrati–
sche samenleving, waarin rechten
van minderheden worden geëerbie–
digd? Democratie is in elk geval niet
het opdringen van een specifiek
westers parlementair model. Het is
duidelijk dat, wanneer naast mensen–
rechten het bevorderen van demo–
cratie een belangrijke grondslag gaat
vormen voor het ontwikkelingsbeleid,
dit begrip nader dient te worden
geëxpliciteerd en moet worden

getoetst aan belangrijke terecht
gekozen prioriteiten, zoals hulpverle–
ning aan de minst ontwikkelde
landen, die vaak nog ver van
democratie verwijderd zijn. Hier zit
een groot spanningsveld. Dit is ook al
door eerdere sprekers geconsta–
teerd. Duidelijk moet worden welke
rol ontwikkelingssamenwerking kan
spelen in het bijdragen aan een
kiassieke mensenrechtendemocratie.
Tegelijkertijd doet zich het dilemma
voor in hoeverre conditionaliteit zich
verdraagt met het recht op soeve–
reiniteit van ontwikkelingslanden. Dat
probleem doet zich minder voor
inzake mensenrechten, waarvoor
internationale maatstaven bestaan,
maar wel inzake andere vormen van
conditionaliteit. Er moet voor
gewaakt worden dat vergaande
conditionaliteit nog eens een extra
afhankelijkheid schept van westerse
donoren en de westerse donoren en
dominantie nog eens extra bevestigt.
Internationale normen, die in
samenwerking met de ontwikkelings–
landen tot stand zijn gekomen, zijn
daarom in de toekomst te prefereren.
De ecologische crisis — een
geheel ander onderwerp — is terecht
het centrale element in de nota
geworden. De kern van het probleem
van voortgaande ecologische
vernietiging is gelegen in het
functioneren van een expanderend,
open, economisch systeem in een
eindig gesloten ecosysteem, aldus de
nota. Het is wel een tekst voor
liefhebbers.
Tegelijkertijd wordt de vraag niet
beantwoord hoe het dan verder moet
met het primaat van economische
groei zoals dat elders wordt gesteld.
Het besef dat ontwikkelingslanden
met 10% a 15% moeten groeien om
onze 3% groei bij te blijven kan niet
voorbijgaan aan het feit dat, hoewel
een deel van die groei ongetwijfeld
zal kunnen bijdragen aan kansen voor
duurzaamheid omdat milieuvernieti–
ging uit armoede kan afnemen en
investeringen in milieuvriendelijke
technologie kunnen toenemen, een
ander deel de milieugebruiksruimte
verder zal doen krimpen. Dat kan niet
anders dan op termijn tot een
geweldig mondiaal conflict leiden,
gezien het beslag dat de industrielan–
den thans al op de milieugebruiks–
ruimte leggen. Dit conflict kan alleen
maar voorkomen worden door dit
beslag aanzienlijk te verminderen en
in duurzaamheid terug te schroeven.
Er zijn al stappen op die weg gezet,
maar wij weten allemaal dat dit niet

genoeg is. In het licht van de
beperkte milieugebruiksruimte is het
navrant dat de nota zo enthousiast is
over de westerse gemengde
economie met haar consumptieve
cultuur. Terecht uiten vertegenwoor–
dlgers van zuidelijke landen hierop
steeds meer kritiek.
De impasse over economische
groei en duurzaamheid moet worden
doorbroken. Bijstelling van het begrip
"bruto nationaal produkt" is daartoe
belangrijk, maar niet voldoende. De
regering zou er wijs aan doen WRR
en NAR, ieder vanuit de eigen
invalshoek, om advies te vragen over
het tot stand komen van een
duurzame economie in Nederland en
in Europa vanuit het perspectief van
de beperkte milieugebruiksruimte en
gezien vanuit de terechte verlangens
van ontwikkelingslanden naar het
recht op hun deel van die milieuge–
bruiksruimte. Ik vraag de minister
daar nadrukkelijk om.
In 1992 vindt de UNCED plaats.
Daar zullen de belangrljke beslissin–
gen over milieu en ontwikkeling
moeten worden genomen, maar
daarvoor, in deze weken, vindt de
afsluiting van de GATT-onderhande–
lingen plaats. Daarin rnoet Nederland
op z'n minst stelling nemen tegen de
minimale interpretaties van artikel
20, zodat milieubeschermende
maatregelen onder deze noemer
gewaarborgd blijven. Daarnaast is
nog een aantal andere maatregelen
nodig om tot milieubescherming, tot
sustainable use, te komen op de
lange termijn. Moet de passage uit
de nota over milieu en GATT zo
worden opgevat dat de regering in de
slotverklaring van deze ronde deze
punten reeds geregeld wil zien? Wij
pleiten daarvoor.
Nederland zou zich kunnen
inzetten voor een sterkere institutio–
nele structuur inzake milieubeleid,
bijvoorbeeld door een milieu-om–
budsman voor te stellen, door een
wezenlijke versterking van de UNEP
en door een vergroting van de
mogelijkheid van beslechting van
internationale milieugeschillen,
bijvoorbeeld door een speciale
milieukamer bij het Internationale
Gerechtshof.
Bij de Wereldbank en het IMF
dienen milieudoelstellingen verder
geïmplementeerd te worden, niet
alleen in nieuw, maar ook in be–
staand beleid Ik vraag de regermg
hierop toe te zien, met name ten
aanzien van de dammenproblematiek
in India.
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Mevrouw Verspaget (PvdA):
Voorzitter! De gedachte die de
spreekster uitspreekt komt uiteraard
voor haar eigen rekening.
Dit is natuurlijk geenszins de
bedoeling van de index. De bedoe–
ling is dat er veel makkelijker en
duidelijker een discussie gevoerd kan
worden over de mensenrechten–
schendingen. De problemen die
mevrouw Terpstra aanvoert ten
aanzien van de hulp aan een aantal
landen die mensenrechten schenden,
zullen zowel in het vervolg van mijn
betoog als in het vervolg van het
betoog van de heer De Pree nog aan
de orde komen. Wat dat betreft denk
ik dat mevrouw Terpstra onterecht
zulke lelijke gedachten over ons heeft
gekoesterd.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
En zo is het.
Mevrouw Terpstra (WD): Ik wacht
nog even de rest van haar betoog af,
want zij heeft mij niet overtuigd.
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De ontwikkelingen in de technolo–
gie, ondanks en dankzij de milieu–
noodzaak, nopen tot een opnieuw
van stal halen van de gedragscode
van multinationale ondernemingen.
Deze gedragscode, uitgebreid met
normen ten aanzien van milieu en
intellectueel eigendom, zal de
ontwikkelingslanden, die veelal
afhankelijk zijn van transnationale
ondernemingen, ervoor behoeden bij
het toepassen van nieuwe technolo–
gie niet in een extra nadelige positie
te geraken. Misschien wil de minister
met een notitie over transnationale
ondernemingen naar de Kamer
komen.

De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Pakken wij op die manier niet een
draad op uit de jaren zestig en
zeventig? Wij weten toch allemaal
dat deze aanpak niet werkt, niet kan
werken? Is het niet veeleer de
bedoeling om transnationale
ondernemingen aan te spreken op de
wijze waarop zij de macht gebruiken?
Op mij komt het over dat als wij maar
een notitie hebben over transnationa–
le ondernemingen wij er wel wat aan
kunnen doen. Ik vind dat een

Mevrouw Verspaget (PvdA): Vorige
week heeft de minister tijdens een
spreekbeurt in Roermond meege–
deeld dat ongeveer een vijfde van het
wereldinkomen nodig is voor een
snelle aanpak van de milieuproble–
men. Zo'n percentage kan niet door
de ontwikkelingslanden worden
opgebracht. Het is duidelijk dat er
additionele middelen zullen moeten
komen. In de nota worden, behalve
een verwijzing naar de Noorse
suggestie van 0,1 % BNPperjaar,
geen concrete voorstellen gedaan.
Dat is jammer. Maar er is nog een
herkansing bij de notitie over de
UNCED, waarin ook voorstellen ten
aanzien van additionele financie–
ringsstromen aan de orde moeten
komen. Een serieuze aanpak van de
mondiale milieuproblematiek,
bijvoorbeeld ten aanzien van het
behoud van het tropisch regenwoud,
zal niet zonder additionele middelen
kunnen. Zal de C02-heffing, die
thans in Europees verband wordt
bediscussieerd, ook kunnen worden
besteed voor mondiale milieuproble–
men? Komt er een heffing op de
invoer van tropisch hout?
In het Brundtland-rapport zijn een
aantal mogelijkheden van internatio–

nale additionele financiering
beschreven. Dat zijn in principe
belangrijke inkomensbronnen,
bijvoorbeeld voor de internationale
publieke sector, waarover de nota
schrijft. Bestaat er bij de regering een
visie over het benutten van die
financieringsbronnen en, zo ja,
welke?
Bij de concretisering van het
milieubeleid in het reguliere projec–
tenbeleid komen nog veel vragen aan
de orde. Er moet voor gewaakt
worden dat milieu beperkt blijft tot
enerzijds mondiaal milieubeleid en
anderzijds tot het milieuspeerpunt.
De doorwerking daarvan verdient
zeker nog een nadere discussie.
Naast milieu wordt in de nota enige
aandacht gewijd aan de positie van
de vrouw in ontwikkelingslanden.
Terecht wordt de conclusie getrok–
ken dat mensen, en met name de
vrouwen op het platteland, het meest
worden getroffen door verslechteren–
de economische omstandigheden,
dat zij het betwijfelbare voorrecht
hebben de armsten der armen te zijn.
Maar worden er dan voldoende
beleidsconsequenties getrokken?
Weliswaar komt er een speerpunt
vrouwen en ontwikkeling, met erg
weinig geld overigens, weliswaar
wordt formeel autonomie van
vrouwen doelstelling van beleid,
maar feitelijk beperkt het beleid zich
tot het microniveau, en dan nog in
beperkte mate. Mager is de doelstel–
ling dat in 1998, over 8 jaar, 50%
van de projecten de vrouwencompo–
nent dient te bevatten. Twee jaar
geleden gold dat voor 5%. In
hoeverre is een beleid serieus te
nemen waarvan wordt gezegd dat
het pas over 8 jaar tot stand zal
komen? Ik vind dat niet acceptabel.
Het gaat hier immers om beleid dat
Nederland bij uitstek zelf kan sturen.
Het moet mogelijk zijn het bereiken
van deze doelstelling aanzienlijk te
versnellen. Anders lijkt ook deze nota
slechts lippendienst te bewijzen aan
de verbetering van de positie van de
vrouw. Een ruimere aanstelling van
vrouwen, op zijn minst in de vorm die
minister Dales namens de regering
heeft voorgesteld, is wenselijk. We
weten immers dat pas bij aanstelling
van 30% vrouwen het beleid
wezenlijk ten gunste van vrouwen
verandert.
Daarnaast dienen ook bestaande
projecten op hun effecten voor
vrouwen te worden getoetst. Dat kan
door de inspectie te velde een
evaluatie te laten maken van de
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De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Wat zou er in een notitie over
transnationale ondernemingen
precies moeten staan? Gaat het bij
transnationale ondernemingen niet
zozeer om de macht die zij hebben
als wel om de manier waarop zij die
macht gebruiken? Wat moet er in die
notitie staan en tot welke consequen–
ties voor het beleid moet dat leiden?
Mevrouw Verspaget (PvdA): Wij
hebben daarover al eerder gediscus–
sieerd met de minister voor Ontwik–
kelingssamenwerking naar aanleiding
van de notitie over biotechnologie.
Op dit moment vinden wereldwijd
enkele ontwikkelingen plaats, met
name op het terrein van milieutech–
nologie en biotechnologie die de
achterstand van ontwikkelingslanden
op deze terreinen aanzienlijk
vergroten. Nu intellectueel eigendom
binnen het kader van de GATT een
belangrijk onderwerp wordt, versterkt
dat de positie van transnationale
ondernemingen ten opzichte van
ontwikkelingslanden. Dat betekent
dat opnieuw over een vrijwillige code
moet worden gesproken. Daarover is
al jarenlang onderhandeld. Ontwikke–
lingslanden moeten de kans hebben
om op termijn gebruik te kunnen
maken van deze technologieën.

eenvoudige gedachte, die wij al
achter ons hebben gelaten in de
politiek. Het is het goed recht van
mevrouw Verspaget om dat niet te
doen.
Mevrouw Verspaget (PvdA): Ik ben
het daar niet mee eens. Er is
jarenlang aan een dergelijke code
gewerkt. Ontwikkelingslanden
hechtten daar veel belang aan.
Elementen van die code zijn inmid–
dels geïmplementeerd in het gedrag
van multinationale ondernemingen,
hoewel nog onvoldoende. Het is een
vrijwillige code die multinationale
ondernemingen zelf moeten verwer–
kelijken in de ontwikkelingslanden. Er
zijn de afgelopen jaren meer van
dergelijke codes gekomen. Ik verwijs
naar de milieugedragscode van een
aantal consumentenorganisaties die
onlangs in Nederland is geïmplemen–
teerd. Ik vind dat bepaald geen
achterhaald beleid.
Voorzitter! Ik ga verder met mijn
spreekbeurt.
De voorzitter Als voorzitter noem ik
uw bijdrage een doorwrocht betoog,
maar als u zelf uw bijdrage liever een
spreekbeurt noemt, dan is dat uw
goed recht.
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Mevrouw Verspaget (PvdA):
Voorzitter. Logisch zou het zijn als

vrouw en ontwikkeling, samen met
milieu en ontwikkeling, de kaders
voor het hulpbeleid zouden gaan
vormen. Samen bergen zij alle
gestelde prioriteiten in zlch: van
platteland, dat een zeer zwaar accent
in het beleid moet houden, armoede,
op het platteland, van vrouwen, tot
structurele werkgelegenheid en
milieu, van onderwijs tot volksge–
zondheid. Waarom kiest men niet
voor deze ommezwaai, die destijds al
in het eerste Brandtrapport is
bepleit? Moet een beleid, gericht op
duurzame armoedebestrijding, zich
niet op de structureel armsten
richten in uitgangspunt, in doelstel–
ling en in programma? Wordt door
zich op vrouwen te richten ook niet
het best voldaan aan de uitkomsten
van de Kindertop van de VN, onlangs
gehouden? Structurele dualisering,
internationale arbeidsdeling,
schulden en handelsbevordering
hebben elk hun specifieke invloed op
de positie van vrouwen. Sommige
effecten, zoals die van schulden, zijn
reeds onderzocht. De positie van de
vrouw in de mondiale arbeidsdeling
vormt mede een verklaring voor
onderontwikkeling en feminisering
van armoede, voortvloeiend uit de
beperkte reikwijdte van de door onze
eigen cultuur bepaalde opvatting van
economie. Zo'n analyse zou feitelijk
wel moeten plaatsvinden om ook
binnen de macrokaders bij te dragen
aan ontwikkelingsstrategie die de
ongelijke kansen voor vrouwen ten
opzichte van mannen verminderen.
Serieuze aandacht voor vrouwen
houdt een verschuiving naar macro
èn verschuiving naar micro in, wat
identificatie, vormgeving, uitvoering
en controle van de projecten betreft.
Dat laatste, iets wat ook voor milieu
geldt, vraagt meer menskracht en
intensievere begeleiding dan
voorheen. Hoe verhoudt zich dat tot
de relatief geringe uitbreiding van
het personeel èn tot het voornemen
meer macrosteun te gaan geven?
Waar vindt eigenlijk die personeels–
uitbreiding plaats? Komen er meer
deskundigen op het gebied van
vrouwen en ontwikkeling, wat
broodnodig is? Komen er meer
milieudeskundigen, zowel wat betreft
het uitvoerend hulpbeleid als wat
betreft de mondiale milieuproblema–
tiek? En waar komen die mensen
terecht? Op de ambassades of in Den
Haag? Het lijkt ons van belang dat er
na drie jaar een evaluatie plaatsvindt
van de vernieuwde organisatie op
DGIS. Dan kan worden bezien of
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werkelijke effecten voor vrouwen in
een aantal willekeurig gekozen
projecten. Zo'n evaluatie kan een
belangrijke stap voorwaarts beteke–
nen bij de integratie van de autono–
mie van vrouwen in de hulppraktijk.
Een vrouweneffecttoets is mooi,
maar wie bepaalt of in vergelijking
met andere prioriteiten toch niet aan
die toets is voldaan? Moet er niet
doodgewoon een quotering komen,
bijvoorbeeld voor onderwijs en
werkgelegenheid, zodat we zeker
weten dat meisjes en vrouwen op z'n
minst gelijke kansen krijgen?
Mevrouw Terpstra (VVD): Die
quotering, voorzitter, lijkt mij
absoluut geen haalbare kaart maar ik
wil mevrouw Verspaget graag een
informatieve vraag stellen. Wat is het
doel van de evaluatie van bestaande
projecten? Gaat het er daarbij om,
die projecten eventueel alsnog terug
te draaien, ook al zijn er bepaalde
verplichtingen aangegaan, of gaat
het alleen om een leerproces?
Mevrouw Verspaget (PvdA): Ten
aanzien van bepaalde projecten zal
een bijstelling kunnen worden
doorgevoerd, voor andere projecten
zal dat niet mogelijk zijn. Als een
brug wordt gebouwd, is het moeilijk
om nog veranderingen aan te
brengen. Overigens vind ik ook het
leerproces buitengewoon belangrijk,
vooral met het oog op toekomstige
projecten. Dat is ten slotte ook de
achtergrond, waartegen wij de
evaluaties van de inspecties te velde
meestal gebruiken. Wat dit betreft
zijn mijn opmerkingen dus conform
de lijn die wij wat dit betreft altijd
aanhouden.
MevrouwTerpstra (WD): U behoeft
niet zo agressief te doen... Het ging
gewoon om een informatieve vraag.
Mevrouw Verspaget (PvdA)
Voorzitter, als ik dit zo hoor, moet ik
concluderen dat mevrouw Terpstra
mij nog nooit agressief heeft
meegemaakt.
MevrouwTerpstra (VVD): Kan het
dan nog erger?!
De voorzitter: Als voorzitter heb ik
geen agressiviteit geconstateerd.
Mevrouw Verspaget vervolgt haar
betoog.

deze voldoet aan de verwachtingen.
Zo niet, dan staan andere opties
zoals het samengaan van een
rijksdienst met eventueel een of
meerdere MFO's weer open.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
De zin waar ik het woord "rijks–
dienst" en "samengaan" in hoorde,
miste ik even. Zou mevrouw Verspa–
get mij het plezier willen doen om die
nog even te herhalen?
Mevrouw Verspaget (PvdA): Ik denk
dat het heel goed is, na drie jaar de
nieuwe organisatie op DGIS te
evalueren. Het is mogelijk dat de
conclusie daarvan is dat het een
fantastische organisatie is die
misschien in gene mate een bijstel–
ling behoeft. Het kan ook zijn dat
blijkt dat ondanks de inzet die de
komende periode wordt gepleegd om
deze organisatie te versterken, de
nieuwe organisatie niet voldoet.
Laten wij wel wezen; ik hoop dat het
tot goede effecten zal leiden, ook
uitgaande van de efficiencynoodzaak
die door andere leden van deze
Kamer is omschreven. Als de nieuwe
organisatie niet voldoet, zouden
nieuwe opties open moeten staan.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Na deze kabinetsperiode?
Mevrouw Verspaget (PvdA): Dat
duurt nog heel lang. In elk geval na
deze kabinetsperiode.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Na deze kabinetsperiode. U weet
welke afspraken daarover gemaakt
zijn.
Mevrouw Verspaget (PvdA): Ja,
maar daarom spreek ik ook over drie
jaar.
Mevrouw Terpstra (VVD): Mag ik
mevrouw Verspaget vragen hoe zo'n
rijksdienst eruit ziet? Betekent dat
bijvoorbeeld een grote mate van
flexibele financiering via regio's?
Mevrouw Verspaget (PvdA): Ik weet
niet of ik de weinige tijd moet
gebruiken voor een antwoord op de
vraag van mevrouw Terpstra, omdat
deze kwestie op z'n vroegst pas over
drie jaar gaat spelen. Wij gaan dan
toch wel erg ver in de toekomst
spreken.
De voorzitter: U bent niet gehouden
om de vraag te beantwoorden.
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Mevrouw Terpstra (VVD): Maar de
vraag is natuurlijk wel relevant,
afgezien nog van het feit dat het
helemaal niet zeker is dat dit pas
over drie jaar aan de orde is. Ik zou
mevrouw Verspaget aanraden om er
eerder over na te denken.
De vraag is natuurlijk ook relevant
in het licht van toch enige argwaan
dat de flexibele financiering die de
minister voorstelt, wellicht een
tussenstapje is op weg naar een
mogelijk andere vorm.
Mevrouw Verspaget (PvdA): Dit is
al de tweede keer in het afgelopen
half uur dat mevrouw Terpstra zulke
slechte gedachten ten opzichte van
de PvdA-fractie verwoordt.
Mevrouw Terpstra (WD): Het gekke
is dat dit soort ontwijkende antwoor–
den die argwaan versterken. U noemt
het slechte gedachten, maar het zijn
helemaal geen slechte gedachten.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
De heer Bolkestein heeft helemaal
geen slechte gedachten over dat
soort coalitievorming.
Mevrouw Terpstra (VVD): Als zulke
vragen zo evasief worden beant–
woord, zou je kunnen denken dat er
wellicht een kern van waarheid in zit.
Mevrouw Verspaget (PvdA): De
regionalisering is geen aanleiding
geweest om op dit moment ten
aanzien van de evaluatie van de
vernieuwde organisatie op DGIS te
spreken over een eventuele rijks–
dienst in de toekomst.
De voorzitter: Mevrouw Terpstra
houdt u eraan. Gaat u door.
Mevrouw Verspaget (PvdA): Ik kom
bij de laatste punten.
In de nota wordt zowel meer geld
gegeven aan de multilaterale
instellingen als aan de medefinancie–
ringsorganisaties. Welke overwegin–
gen en welke kwaliteitsoordelen
liggen daaraan feitelijk ten grond–
slag? Welke visie heeft de minister
eigenlijk op de toekomstige rol van
de verschillende hulpkanalen? Is hun
kwaliteit vergelijkbaar of zijn ze hem
alle even lief? Waarom wordt de SNV
eigenlijk zo royaal bedeeld? Vindt hij
ook niet dat om versnippering te
voorkomen nieuwe initiatieven voor
MFO's onder de paraplu van de
bestaande zouden moeten worden
gebracht? Wij vinden, nu het budget
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voor de MFO's structureel wordt
verhoogd zonder dat het interne
kwaliteitsonderzoek is afgerond, dat
in ruil daarvoor meer controlemoge–
lijkheden voor het parlement èn meer
sturing mogelijk moeten zijn. Ik denk
dan met name aan besteding van de
extra middelen voor vrouwen en
milieu.
In de nota wordt gekozen voor een
belangrijker rol van de EG voor het
ontwikkelingsbeleid. Nu de EPU een
feit gaat worden, lijkt op langere
termijn een meer centrale rol van de
EG in het ontwikkelingsbeleid
onontkoombaar. Nu is het moment
daarvoor echter nog niet aangebro–
ken. Eerst moet er een gezamenlijke
ontwikkelingsfilosofie worden
opgebouwd. Deze regeringsnota kan
daartoe in Europees verband
belangrijke aanzetten geven. Ik pleit
er dan ook voor om op basis van
deze nota in de EG meer consistentie
in filosofie te verkrijgen. Daarnaast
moet het ambtelijk apparaat van de
EG, dat nu zelfs ten dele wordt
ingezet voor Oost-Europa, kwalitatief
en kwantitatief worden versterkt. Dan
pas, als aan die voorwaarden is
voldaan, kan verdergaande overheve–
ling van bilaterale hulpgelden naar de
EG gaan plaatsvinden.
De fractie van de PvdA gaat
akkoord met de regionalisering, zoals
die door de regering wordt voorge–
steld. Daardoor kan, mits gekoerst
wordt op een beperkt aantal
speerpunten in die regio's, kwalitatief
beter werk worden geleverd en wordt
bestedingsdwang voorkomen. Wel is
het de vraag — deze vraag is ook
door anderen gesteld - hoe de
parlementaire controle op de
besteding van de middelen voldoen–
de kan worden gegarandeerd.
Ten slotte. De inspecteur-generaal,
Prins Claus — ik ben begonnen met
Den Uyl en ik eindig met prins Claus
— heeft een belangrijke bijdrage aan
de discussie over de verzelfstandi–
ging van staten, ook middels het
hulpbeleid, geleverd. Wat is erop
tegen om dit model in enkele landen
uit te proberen?

De heer De Pree (PvdA): Ik zal het
proberen, voorzitter.

De fractie van de PvdA is het met
de minister eens, zoals op blz. 171
van de nota staat, dat een adequaat
hulpverleningsbeleid dat zich richt op
armoedebestrijding, de volgende
elementen dient te bevatten:
duurzame economische ontwikkeling,
rechtvaardige inkomensverdeling,
bevrediging van basisbehoeften en
participatie. Het zijn criteria waaraan
hulpprojecten en programma's
getoetst dienen te worden. Wat de
plattelandsontwikkeling betreft,
houdt dat een accent in op arbeidsin–
tensieve kleinschalige landbouw.
Immers, als gevolg van de in
verschillende ontwikkelingslanden
nog steeds bestaande bevolkings–
groei en als gevolg van de mede door
ontwikkelingshulp toenemende
scholing is er sprake van een snel
toenemend arbeidsaanbod, dat
onmogelijk door de meer stedelijke
gebieden kan worden geabsorbeerd,
zodat er op het platteland werk
geboden zal moeten worden, zowel
binnen de landbouw zelf als binnen
off-farm werkgelegenheid. Hierbin–
nen past ook nader onderzoek naar
de mogelijkheden van zogeheten
lage-investeringslandbouw en het
bevorderen van kredietfaciliteiten.
Ingenomen is mijn fractie met het
opvoeren van het nieuwe speerpunt–
programma Stedelijke-armoedebe–
strijding, omdat daarbij enerzijds
sprake is van een snel toenemende
problematiek die samenhangt met de
situatie in plattelandsgebieden, met
als gevolg migratie, terwijl aan de
andere kant de steden in ontwikke–
lingslanden problemen kennen in een
samenballing die op het platteland
niet voorkomt. Dakloosheid en
werkloosheid in ongekende vorm,
vervuiling en vervreemding als
gevoig van het wegvallen van
traditionele sociale netwerken
wettigen specifieke aandacht in het
Nederlandse hulpbeleid voor deze
problemen. Dan ligt de voorgenomen
prioriteit voor de kleinschalige en
arbeidsintensieve bedrijvigheid en de
informele sector voor de hand,
omdat daar de kans op werkgelegen–
heidsgroei het grootst is, terwijl het
op die manier ook gemakkelijker is
om aansluiting te vinden bij activitei–
ten en initiatieven "van onderop". In
dit kader lijkt mij de FMO van belang,
door bij de faciliteiten die zij te
bieden heeft, voorrang aan klein–
schalige bedrijvigheid te verlenen. Is
de minister bereid, dit punt in het
regelmatig overleg dat hij met de
FMO voert, mee te nemen?
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De voorzitter: Het woord is
vervolgens aan de heer De Pree. Ik
verzoek hem binnen de 20 minuten
spreektijd te blijven, als het zou
kunnen.

D

19-34

De Pree
Wie overigens de stedelijke
problematiek tot zich laat doordrin–
gen, moet welhaast tot de conclusie
komen dat het bedrag dat voor dit
speerpunt is uitgetrokken, namelijk
10 mln. voor het eerste jaar, wat
weinig is. Ligt het in de bedoeling om
ook uit andere programma-onderde–
len geld specifiek ten goede te laten
komen aan deze problematiek.
Ook het beleid met betrekking tot
het onderwijs past naar de opvatting
van mijn fractie binnen het kader van
armoedebestrijding, zoals ik dat
zojuist heb geschetst; voorrang voor
het basis– en beroepsonderwijs,
zowel hetformele als het informele,
vanwege de hoge last die het
formele onderwijs voor vooal de
armste ontwikkelingslanden bete–
kent. Om de kwaliteit van het hoger
onderwijs te verbeteren kan techni–
sche hulp in de vorm van samenwer–
kingsverbanden met Nederlandse
onderwijsinstellingen een belangrijke
rol spelen. Het centraal stellen van
de capaciteitsopbouw in de ontwik–
kelingslanden en als complement
daarop het stabiliseren van de
fellowshipprogramma's, heeft onze
steun. Is er overigens nu al sprake
van brain-draineffecten of zorgt het
feit dat de in ons land geboden
cursussen vooral post-graduate
opleidingen zijn, voor een voldoende
barrière, omdat het doorgaans om
oudere cursisten gaat die qua werk
en verplichtingen te sterk in hun
eigen land zijn geworteld dan dat zij
in Nederland of een ander geïndustri–
aliseerd land zouden willen blijven?
Binnen een beleid, gebaseerd op
werkelijke armoedebestrijding en
prioriteit voor de allerarmsten, past
het voorrang geven aan primaire of
basisgezondheidszorg.
Wij weten uit eigen ervaring hoe
ook in ons eigen land maatregelen op
het gebied van de hygiëne van
enorme betekenis waren voor het
verminderen van de zuigelingensterf–
te en verhoging van de gemiddelde
leeftijdsverwachting. En wat we ook
uit eigen ervaring weten, is hoe
factoren en invloeden buiten de
gezondheidszorg van meer belang
zijn voor de gezondheid dan die zorg
zelf. Voldoende en kwalitatief
verantwoorde voeding, veilige
drinkwatervoorziening en goede
huisvesting zijn basisvoorwaarden
waaraan moet zijn voldaan, wil er van
gezondheid überhaupt sprake kunnen
zijn. Met andere woorden: gezond–
heidszorg vormt ook in ontwikke–
lingslanden één element, als het gaat

om het bevorderen van gezondheid
voor iedereen.
Hetzelfde geldt voor een onder–
werp dat vaak vooral wordt be–
schouwd binnen het te nauwe kader
van de gezondheidszorg, namelijk
bevolkingspolitiek. Natuurlijk is het
waar dat allerlei programma's in het
kader van de gezondheidszorg, zoals
vaccinatie, ertoe hebben bijgedragen
dat in veel ontwikkelingslanden de
zuigelingensterfte is afgenomen,
waardoor de bevolkingsgroei
toeneemt, met alle problemen die
daaruit voortkomen. Maar family–
planning en het propageren ervan
gaat verder dan gezondheidszorg en
bevordering van anticonceptie.
Onderwijs, kindzorg, voedselzeker–
heid voor bejaarden en in het
algemeen een gunstige sociaal-eco–
nomische ontwikkeling zijn van
minstens even groot belang. En als
belangrijkste punt noem ik: aandacht
voor de positie van de vrouw. Het
concept van autonomie dat in de
nota wordt gepresenteerd, biedt ook
op dit terrein een goed uitgangspunt.
Waar het om gaat, is de demografi–
sche overgang van een stabiele
bevolkingsomvang met een hoog
geboorte– en sterftecijfer naar een
fase van bevolkingsgroei als gevolg
van een laag sterftecijfer, dankzij
medische zorg en bijvoorbeeld
voedselhulp, te laten uitmonden in
een derde stabiele fase, waarbij het
lagere sterftecijfer in evenwicht
wordt gehouden door een lager
geboortenniveau.
Waardering heeft de fractie van de
PvdA voor de aandacht die wordt
geschonken aan het belang van de
cultuur in ontwikkelingslanden, niet
alleen cultuur voor zover het uitingen
als tempels enzovoorts betreft, maar
ook als samenstel van normen en
waarden, die in een samenleving een
bindend element vormen en die in de
nota niet vanuit een superioriteitsge–
voel primair als achterhaald of
negatief worden beoordeeld, maar
die juist worden gezien als basis voor
duurzame ontwikkeling. Dat is
terecht, want het te weinig oog
hebben voor de culturele inbedding
van mensen en groepen in hun
omgeving leidt ertoe, dat er van
aansluiting en participatie van
betrokkenen weinig terechtkomt en
dat de meeste projecten en program–
ma's dan niet zullen beklijven.
Maar na en naast deze lovende
woorden moet er in dit verband
melding worden gemaakt van een
dilemma waarmee de nota ons

confronteert. Want ondanks alle
waardering die aan de dag wordt
gelegd voor andere culturen, wast al
het water van de zee niet weg dat er
sprake is van een spanning tussen de
dominante Westerse cultuur, met
haar normen– en waardenpatroon, en
de verschillende culturen in de
Aziatische, Afrikaanse en Midden– en
Zuidamerikaanse landen. Wat te
doen, wanneer het met name de
eigen cultuur is in een hulpontvan–
gend land, die de achtergestelde
positie van de vrouw legitimeert of
haaks staat op een liberaal-democra–
tisch concept, zoals dat binnen de
Westerse cultuur is gegroeid? Een
inhoudelijke dialoog en een strljd van
en om ideeën mag dan toch niet uit
de weg worden gegaan? En daarbij
mag toch een internationaal aanvaar–
de standaard als de Universele
verklaring van de rechten van de
mens als uitgangspunt worden
gehanteerd? Maar ook omgekeerd
kan de vraag worden gesteld wat te
doen, wanneer andere culturen en
daarmee samenhangende normenpa–
tronen een beter antwoord blijken te
hebben op uit de dominante
Westerse cultuur voortkomende
problemen als niet-duurzame groei
en milieu-uitputting? Ik zou graag
zien dat de minister hierop inging.
Dit brengt mij ook op een andere
spanningsverhouding binnen de nota.
Zowel waar het ging om de platte–
landsontwikkeling, als waar het ging
om de bestrijding van de stedelijke
armoede, lag de nadruk — ik heb dat
zoëven ondersteund — op kleinscha–
lig, op arbeidsintensief, op de
informele sector en dergelijke. Dat
betekent op zichzelf een consistente
lijn, die goed aansluit bij de lokale
behoeften, de eigen lokale belevings–
wereld en de eigen cultuur. Maar in
hoeverre zal een dergelijke keuze
leiden tot een blijvende achterstand
in welvaartsniveau bij het Westen?
Immers, van aansluiting bij of
integratie in de nu juist grootschalige
en kapitaalintensieve economische
ontwikkeling is dan geen sprake,
integendeel, geen integratie maar
blijvende dualiteit. Ook op dit punt
krijg ik graag een reactie van de
minister.
De fractie van de Partij van de
Arbeid is het met de minister eens
wanneer hij stelt dat een gemengde
markteconomie van belang is voor
ontwikkelingslanden waarin sprake is
van ruimte voor een krachtige private
sector maar ook van een goed
functionerende, capabele en

Vaste Commissie voor
ontwikkelingssamenwerking

Nieuwe kaders voor
ontwikkelingssamenwerking

3 december 1990
UCV 19

19-35

De Pree
betrouwbare overheid. Daar waar
sprake is of was van een alles en
iedereen wegdrukkende en verstik–
kende overheid is een terugtreden
noodzakelijk. Aan de andere kant is
de overheid onmisbaar om ervoor te
zorgen dat de markt kan functioneren
en is de invloed van de overheid in
ontwikkelingslanden onmisbaar voor
de hoognodige fysieke infrastructuur
maar vooral ook voor een eerlijke
verdeling, voor human investment —
onderwijs en gezondheidszorg — en
voor het creëren van een sociaal
vangnet. Zo kan de verwezenlijking
van de zogeheten klassieke mensen–
rechten — ook wel de eerste
generatie mensenrechten genoemd
— die de individu moet beschermen
tegen een vrijheidbeperkende
overheid, nopen tot een terugtreden–
de en meer bescheiden overheid. De
realisering van de sociale mensen–
rechten — dat is de tweede generatie
— vraagt om ondersteuning en
bescherming tegen economische
uitbuiting die voor de zwakken het
gevolg kan zijn van een volstrekt vrije
markt. Zij schreeuwt om een
optredende en zeer actieve overheid.
En een nieuwe derde generatie van
nog niet eens gecodificeerde
mensenrechten — ik noem het recht
op vrede en op een gezond milieu —
heeft zelfs een overheid nodig die de
nationale staten overstijgt!
Kennis nemend van het World
Development Report 1990 van de
Wereldbank en ook mijn eigen
aantekeningen raadplegend van de
VN-conferentie begin september
1990 te Parijs over de problematiek
van de minst ontwikkelde landen,
verheugt het mij te kunnen constate–
ren dat er sprake is van een toene–
mende consensus. Institutionele
versterking van overheden is daartoe
nodig, zodat goede wetgeving
mogelijk wordt, alsmede een
rechtvaardig belastingstelsel, een
adequate rechtspraak enzovoorts. De
discussie moet niet gaan over de
keuze tussen overheid of markt,
publieke of private sector, maar over
de wijze hoe een democratisch
gelegitimeerde overheid adequaat
haar taken kan uitoefenen en hoe de
private sector kan bijdragen aan de
doelstelling van duurzame ontwikke–
ling en armoedebestrijding. Binnen
dit kader ziet mijn fractie als
onderdeel van het Nederlandse
hulpbeleid een duidelijke plaats voor
het particuliere bedrijfsleven en ik
vind dat daaraan in de nota terecht
aandacht wordt geschonken. Wat dat

De heer De Pree (PvdA): Voorzitter!
Ik heb mevrouw Terpstra dat horen
zeggen. Er worden echter meer
criteria genoemd ten aanzien van de
LCL's. Daar hoort een heel rijtje bij.
Het zijn er zelfs meer dan ik net
noemde. Ik noem nog even de
effecten op de positie van de vrouw,
het milieu en de armoedebestrijding,
ten goede komend aan de armste
groepen. Kortom, ik begrijp eigenlijk
niet waarom mevrouw Terpstra zo

De heer De Pree (PvdA): Voorzitter!
Een criterium is ook dat het moet
passen binnen de concrete hulpvraag
van het hulp ontvangende land. Ik wil
er in reactie op de interruptie van
mevrouw Terpstra nog aan toevoe–
gen dat de aanscherping van de
criteria niet uit de lucht is komen
vallen. Wij hebben een boeiend
rapport gehad van de inspectie te
velde over deze leningen. De
rekenkamer heeft hier ook de nodige
op– en aanmerkingen over gemaakt.
Op grond van dat rapport is besloten
tot een aanscherping van de criteria.
Kortom, mijn fractie is het eens
met het belang dat in de nota aan de
rol van het particuliere bedrijfsleven
wordt toegekend. Meer nog dan
exporttransacties naar ontwikkelings–
landen en de daaruit resulterende
handelsrelaties zijn directe investe–
ringen in ontwikkelingslanden van
belang. Op die manier wordt
werkgelegenheid geschapen, terwijl
geen schuldenprobleem wordt
gegenereerd. Wij zijn dan ook
benieuwd naar voorstellen van de
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betreft was ik enigszins verbaasd
over de reactie van de Nederlandse
werkgevers, de Commissie ontwikke–
lingslanden van VNO en NCW, naar
aanleiding van de door de Kamer
gehouden hoorzitting. Men meende
dat de rol van het bedrijfsleven in de
nota marginaal zou worden geduid.
Tevens zou er sprake zijn van een
trendbreuk met het beleid uit het
verleden. Naar mijn oordeel heeft
men dit tijdens de hoorzitting niet
hard kunnen maken en dat verbaast
me niet.
Onlangs is het besluit genomen de
FMO verder te verzelfstandigen zodat
flexibeler opereren mogelijk wordt. In
de komende jaren worden daartoe
vele honderden miljoenen aange–
wend. Mijn fractie is daarmee
akkoord gegaan. Kort geleden is het
loket voor LCL's weer geopend,
terwijl de daarvoor beschikbare
middelen conform het regeerakkoord
de komende jaren zullen toenemen.
Hoe loopt het momenteel met dit
programma sinds de heropening van
het loket? Ik meen dat anderen die
vraag ook hebben gesteld. Voor mijn
fractie geldt, zowel wat de FMO
betreft als het LCL-programma, dat
zij bij voortduring behoren te worden
getoetst aan de criteria die ook voor
de ontwikkelingshulp worden
gehanteerd. Daar horen de effecten
op milieu, de positie van vrouwen,
enzovoorts, bij. Per slot van rekening
gaat het om geldmiddelen die onder
het ontwikkelingsplafond vallen.
Mevrouw Terpstra (VVD): Voorzit–
ter! De heer De Pree zal in mijn
bijdrage hebben gehoord, dat ik
vooral vreesde dat wanneer het
criterium directe hulp ana de
allerarmste ook als zaligmakende
toets voor het gebruik van de LCL's
wordt gebruikt, de opening van het
loket in feite een papieren opening is.
Ik heb toen gesuggereerd om dat
criterium te verbreden. Hoe luidt de
mening van de heer De Pree
daarover?

benauwd is. In haar inbreng sugge–
reerde zij namelijk dat het bij de
LCL's maar om één criterium zou
gaan. Dat is echter niet zo. Er is een
hele lijst van criteria. Mijn fractie
vindt dat je die criteria daarop zou
moeten loslaten, voorafgaand aan de
uiteindelijke goedkeuring van een
dergelijke lening.
Mevrouw Terpstra (WD): Wellicht
is er een misverstand ontstaan. Ik
heb bijvoorbeeld ook de criteria voor
duurzame ontwikkeling genoemd.
Daar zit de hele milieutoets in. Een
en ander mag zeker niet tegenstrijdig
zijn aan die duurzame ontwikkeling.
Mijn vrees is evenwel gebaseerd op
de ervaringen in de praktijk. Ik ben
het overigens met de heer De Pree
eens dat wij die ervaringen pas sinds
kort opdoen. Het blijkt echter dat
iedere aanvraag voor het gebruik van
een LCL-loket wordt getoetst op het
directe gunstige effect voor de
allerarmsten. Ik wil de heer De Pree
in dit verband de discussie in
herinnering brengen die wij het
afgelopen decennium hebben
gevoerd. Die ging over de vraag of
alleen de directe armoedebestrijding
zinvol is of dat voor dit soort
programma's ook infrastructuur,
kapitaalgoederen en –diensten van
belang kunnen zijn...
De voorzitter: Uw vraag is duidelijk!
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minister, betreffende het geven van
garanties aan particuliere ontwikke–
lingsparticipatiemaatschappijen. Ik
had al in de krant gelezen dat er een
NAR-advies zou worden uitgebracht.
Ik zag dit zojuist op mijn bureau
liggen. Ik ben benieuwd naar de
reactie daarop van de minister.
Mijnheer de voorzitter! De
Nederlandse ontwikkelingshulp strekt
zich uit tot een groot aantal landen.
Ik kom daar nog over te spreken.
Daarbij is het van belang om oog te
hebben voor de verschillen qua
problematiek tussen en binnen die
landen. Mijns inziens wordt in de
nota een goede poging gedaan om
die verschillen, zij het zeer grofmazig,
duidelijk te maken aan de hand van
de verschillende accenten die de
minister aanduidt, wanneer hij de
verschillende continenten de revue
laat passeren.
Wie de omvang van de problemen
en de positie, waarin talloze ontwik–
kelingslanden verkeren, ziet, kan niet
om de vraag heen of de hulp helpt. Ik
bedoel dan de Nederlandse ontwik–
kelingshulp van zo'n 6,4 mld.,
waarvan ruim 5 mld. officiële hulp is.
Om die vraag op een adequate
manier te beantwoorden, moet aan
de ene kant een relativerende
opmerking gemaakt worden. Het is
waar: in vergelijking met talloze
macroprocessen, zoals de richting
van de wereldwijde kapitaalstromen,
de omvang van de schuldenproble–
matiek, de handelsbewegingen en de
ontwikkeling daarvan, valt de
officiële ontwikkelingshulp van ons
land in het niet. Aan de andere kant
gaat het toch nog altijd om ettelijke
miljarden per jaar. Die hulp kan
katalyserend werken. Met relatief
weinig middelen kunnen processen in
gang worden gezet die grotere
positieve effecten hebben dan op
grond van de hoeveelheid geld
mogelijk leek. Volgens mijn fractie is
dat bijvoorbeeld het geval met de
vier voorgestelde speerpuntprogram–
ma's. Daarmee los je natuurlijk niet
de daarmee aangevatte problemen in
één klap op, maar je kunt wel
accenten leggen en gewenste
ontwikkelingen stimuleren. Daarom is
de fractie van de PvdA het ook eens
met de minister, wanneer hij pleit
voor een grotere differentiatie,
omdat de problemen per land zo
verschillend zijn, en meer flexibiliteit.
Hoe beter het interne beleid van een
land is, economisch, sociaal en
politiek, hoe minder sturend en hoe
globaler de hulpvorm kan zijn:

import– en begrotingssteun ligt dan
voor de hand. Budgetsteun leent zich
in situaties, waarbij een ontvangend
land binnen een bepaalde sector
goed beleid voert, maar ten behoeve
van de voortzetting daarvan financië–
le middelen nodig heeft. Bij een
slecht intern beleid, om het andere
uiterste te noemen, komt eigenlijk
alleen hulp via niet-gouvernementele
organisaties in aanmerking, al dan
niet via de 4 Nederlandse medefinan–
cieringsorganisaties.
Tot de ook door ons gewenste
flexibiliteit draagt ook het voorstel bij
om slechts 4 programmalanden te
behouden met een vast hulpplafond,
daarboven een additioneel bedrag
voor sectorale activiteiten en voorts
regio– en sectorlanden, waarbij voor
de regiolanden een kasplafond per
regio wordt vastgesteld. Ik denk
inderdaad, dat dit voordelen heeft:
de regionale samenwerking wordt
wellicht gestimuleerd, de regionale
problemen die elk afzonderlijk land
overstijgen, kunnen beter worden
aangepakt, per regio kan een aantal
activiteiten in die landen op dezelfde
manier worden opgezet en de
bestedingsdruk lijkt me per regio
minder groot dan per land. Boven–
dien kan met het per regio beschik–
bare geld flexibeler worden gewerkt,
rekening houdend met de actuele
ontwikkelingen. Een nadeel is — dat
geef ik toe — dat de Kamer wel van
tevoren inzicht heeft in de kaspla–
fonds per regio, maar pas achteraf
weet hoeveel er per land is besteed.
Daar komt nog iets bij: los van het
regionale kasplafond kunnen de
regiolanden ook nog in aanmerking
komen, zo heb ik althans begrepen,
voor middelen uit de programma's
uit categorie I, maar die zijn van
tevoren ook niet bekend. Voor de
sectorlanden geldt dat in nog
sterkere mate. Mijn vraag aan de
minister is, hoe hij denkt te voorko–
men dat de Kamer alleen maar
achteraf kan constateren, dat
sommige landen om welke reden dan
ook veel minder hebben gekregen
dan verwacht werd, of — dat is de
keerzijde — veel meer.
Ons land onderhoudt een hulprela–
tie met 54 landen. Dat lijkt veel, maar
vroeger was het niet minder. De
intensiteit van die relatie varieert: van
programmaland via regioland tot
sectorland. Wat de landenkeuze
betreft lijken de door de minister
genoemde criteria, namelijk het
armoedecriterium en het intern door
een land gevoerde beleid en de mate
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van instemming daarmee, nauwelijks
voor tegenspraak vatbaar. Maar ik
heb wel enige aarzelingen over de
mate waarin die criteria bij de
landenkeuze consequent zijn
gehanteerd. Ik heb geen behoefte
om alle 54 landen op dit punt na te
lopen. Ik noem er een paar, waarbij ik
de minister vraag om de keuze
daarvan nader te onderbouwen:
India, waar 19% van het overheids–
budget aan Defensie wordt besteed
volgens het antwoord op vraag 119,
Indonesië en Sri Lanka. Ik verwijs
hierbij naar het rapport van een
onderzoeksmissie van 2 Europarle–
mentariërs en 2 advocaten naar Sri
Lanka van 7 oktober tot 4 november
jongstleden, waaruit blijkt dat er per
dag zo'n 100 mensen verdwijnen,
waarbij soms de overheid direct of
indirect betrokken is. Geconstateerd
werd ook, dat de internationale
financiële steun door de overheid
daar wordt uitgelegd als steun voor
haar beleid.
Bangladesh en het interne beleid
daar. Ik heb tijdens de UCV over de
landen– en regiobeleidsplannen - ik
was niet de enige — vraagtekens
geplaatst bij de hulp aan dit land,
mede gezien de bevindingen van een
Nederlandse parlementaire delegatie
die er op bezoek is geweest. Hoe
zelfstandig en onafhankelijk zijn in
Bangladesh de NGO's?
Wat dat betreft heeft mijn fractie
veel minder moeite met de nieuwe
Mekong-regio. Overigens wil ik wel
gezegd hebben, dat met name India
en Bangladesh behoren tot de landen
die het zwaarst worden getroffen
door de gevolgen van de Golfcrisis,
waardoor hun financiële positie snel
verslechtert. De blijkens het ant–
woord op vraag 10 aangekondigde
verandering in het hulppakket van
deze landen van projecthulp naar
meer snel besteedbare begrotings–
steun lijkt me terecht.
De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Welke feitelijke conclusies trekt de
heer De Pree uit de analyse die hij
heeft gegeven van landen zoals
Bangladesh, India, Sri Lanka etc. wat
betreft het beleid dat naar zijn
opvatting ter zake gevoerd zal
moeten worden?
De heer De Pree (PvdA): Ik heb de
ministereen nadere argumentatie
gevraagd waarom hij heeft gekozen
voor deze landen, dit afgezet tegen
een aantal andere landen die ik heb
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genoemd, waarbij deze keuze meer
voor de hand had gelegen.

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Voorzitter! "Een
wereld van verschil" is een nota met
visie, ambitieus, uitdagend, kritisch
en groen. Ze geeft een goed handvat
voor het debat over de positie van
ontwikkelingslanden, over het
totaalbeleid ten aanzien van arme
landen en de ontwikkelingssamen–
werking in engere zin. Dat is pure
winst vergeleken met de kwaliteits–
notitie van de voorganger van deze
minister. Zo'n debat is ook nodig,
want de positie van de ontwikkelings–

landen wordt steeds zwakker. De
netto-kapitaalstroom vanuit de arme
naar de rijke landen heeft in 1989
een nieuw record bereikt. Met 37,6
mld. dollar is deze 14% hoger dan in
1984. Daar is sindsdien de Golfcrisis
bijgekomen die de uitgaven voor
niet-olieproducerende ontwikkelings–
landen nog eens flink opjaagt. Ook in
de handel staan de arme landen
onder druk. In enkele opzichten
zullen ze door de GATT-onderhande–
lingen misschien wat winst behalen,
op andere punten zeker verlies. De
relatief bevoordeelde positie die men
in de handel met de EG heeft via het
Lomé-akkoord en het preferentieel
stelsel, zal geleidelijk verdwijnen als
er wordt geliberaliseerd. Het
voordeel wordt kleiner als produkten
uit andere landen vrij naar binnen
mogen. Dan komen de Oosteuropese
landen in zicht die ook graag hun
handel met de EG willen versterken
en die zo concurreren met de
ontwikkelingslanden. Ten slotte
ontstaat er nu al concurrentie om de
hulp, nog niet om de Nederlandse
hulp maar wel om die van andere
landen. Zelfs bij de publieksacties
slaat de concurrentie toe. Het succes
van de actie voor Ethiopië na die voor
Roemenië was niet groot. En straks
krijgen wij weer zoiets. Eerst Rusland
en dan weer Ethiopië. Ik zie het
alweer gebeuren en ik heb daar zeer
veel onbehagen bij.
Natuurlijk staan daartegenover de
mogelijke voordelen van de ontspan–
ning; minder betrokkenheid van de
grootmachten bij conflicten en
minder uitgaven aan bewaping,
bijvoorbeeld. De minister spreekt van
vredesdividend. Gezien de Golfcrisis
en de nieuwe door het westen
gestimuleerde wapenwedloop in die
regio durf je dat echter nauwelijks
meer uit te spreken.
De nota is ambitieus en dat moet
ook. Wie een serieus verhaal wil
schrijven over ontwikkelingsproble–
matiek, moet op het terrein van
collega's durven treden en dat heeft
de minister gedaan. Het stuk is
besproken in het kabinet en is dus
afkomstig van de regering. Ook de
staatssecretaris van Buitenlandse
Handel kunnen wij dus aanspreken
op zaken zoals een gedragscode voor
transnationale ondernemingen.
Prima!
Maar de tekst toont ook de
beperkingen die zijn aangebracht.
Die worden scherp zichtbaar op het
terrein van het milieu, vooral als het
gaat om het beleid van de Westerse

Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Dat mag ook, maar dit
zinnetje staat nu eenmaal in de
Troonrede. Waar het om het gaat, is
dat wij langzamerhand andere
conclusies moeten trekken. Dit geluid
heb ik ook al per interruptie laten
horen. Mevrouw Verspaget heeft
prima verwoord dat economische
groei voor een deel problemen kan
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De heer De Hoop Scheffer (CDA):
Het ging mij meer om de opvatting
van de heer De Pree, maar ik kom
hierop nog wel terug.
De heer De Pree (PvdA): Wat betreft
Afrika mis ik een onderbouwing van
de keuze voor Ethiopië - ik doel dan
niet op voedselhulp als noodhulp —
en voor de Soedan en wat betreft
Midden Amerika voor bijvoorbeeld
Guatamala. Kortom, niet op alle
punten is die keuze even helder voor
mijn fractie. Ik hoop dat de minister
ter zake een nadere argumentatie
kan geven.
Mijn fractie gaat akkoord met het
in de nota genoemde voornemen om
te bewerkstelligen dat behoudens de
laag-concessionele leningen die
immers per definitie gebonden zijn
aan bestedingen in Nederland, alle
andere hulp aangeboden wordt in
geheel of partieel ontbonden vorm.
Ook zijn wij het eens met de voorge–
stelde accentverschuiving hinnen het
noodhulpprogramma waar het gaat
over schending van mensenrechten,
niet alleen hulp aan de slachtoffers,
maar ook versterking van rechts–
hulpmstellmgen en lokale demo–
cratiseringsorganisaties, en met het
accent dat wordt gelegd op hulp aan
vluchtelingen en ontheemden,
waarbij ik met name denk aan de
opvang in vooral hun eigen regio.
De voorzitter: Ik dank mevrouw
Verspaget en de heer De Pree voor
het feit dat ze ruim binnen de hun
toegemeten spreektijd zijn gebleven.
Dat maakt het ons wellicht mogelijk
om deze eerste termijn van de kant
van de Kamer af te maken. Naar mijn
inschatting zal dat zijn om ongeveer
vijf over half vijf.

landen, ook bij de handel en bij de
export. Wij mogen geen dubbele
standaarden creëren, maar de export
naar ontwikkelingslanden van in
Nederland verboden produkten wordt
niet ondubbelzinnig verboden.
Evenmin wordt de consequentie
getrokken dat Nederlandse bedrijven
zich bij hun investeringen daar aan
de Nederlandse normen — bijvoor–
beeld op het gebied van het milieu —
hebben te houden. Natuurlijk ligt de
eerste verantwoordelijkheid bij de
landen zelf, maar zij kunnen onder–
steuning gebruiken. Is het mogelijk in
een eventuele gedragscode voor
transnationale ondernemingen op dit
punt het een en ander op te nemen?
Kunnen bedrijven die zich hieraan
niet zouden houden, uitgesloten
worden van overheidsopdrachten? Ik
neem aan dat dergelijke normen in
leder geval zullen gelden voor alle
diensten die gefinancierd worden uit
ontwikkelingsgelden, ook bij LCL's.
Het milieu is, naast de duurzame
armoedebestrijding, de inzet van het
beleid. Toch hinkt de nota op twee
gedachten en klinkt de dooddoener
uit de Troonrede ook hier door:
milieu en economische groei hebben
elkaar nodig en kunnen elkaar
versterken.
MevrouwTerpstra (VVD): Mevrouw
Beckers noemt de verbinding tussen
verbetering van het milieu en
duurzame economische groei een
dooddoener uit de Troonrede.
Realiseert zij zich dat dit een letterlijk
citaat is uit het Brundtland-rapport?
Mevrouw Beckers-de Bruijn
(Groen Links): Mijn fractie heeft als
enige fundamentele kritiek op het
Brundtland-rapport op dit punt. Zij
heeft die ook uitvoerig geuit.
Mevrouw Terpstra (VVD): Het gaat
volgens mij niet aan onmiddellijk te
roepen: de dooddoener uit de
Troonrede. Dat is echter de keuze
van mevrouw Beckers. Ik zou het
liever over "de dooddoener uit het
Brundtland-rapport" hebben.
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oplossen, maar voor een ander deel
het vliegwiel is voor vervuiling en
voor ongelijkheid in de wereld.
Voorzitter! De nota hinkt op twee
gedachten. Enerzijds beeldende
woorden over de grenzen van de
groei, anderzijds wordt de nadruk
gelegd op de noodzaak van groei.
Een prachtige analyse van milieuge–
bruiksruimte en sterke en zwakke
duurzaamheid, maar als de analyse
moet worden toegepast, is het bijna
meten met twee maten. Het milieu
wordt terecht een belangrijk toets–
punt bij de beoordeling van
projecten, maar in Nederland zelf
gebeurt er veel te weinig, terwijl ons
beslag op de milieugebruiksruimte
veel en veel groter is. In het ant–
woord op vraag 61 verwijst de
minister keurig naar het officiële
beleid. Maar op een bijeenkomst van
actie Strohalm zei hij iets heel
anders: u bent terecht nog niet
tevreden, blijf boos, wees niet te
redelijk.
Voorzitter! Dat is aardig maar ook
een beetje goedkoop. Als de minister
vindt dat het beleid verder moet
gaan, moet hij zich daarvoor
inspannen. Over de gevolgen die het
milieubeleid moet hebben voor het
Westen zei hij op die bijeenkomst dat
daarover een nieuwe nota moet
worden geschreven. Hoezo? Dit zou
toch de enige nota van deze omvang
zijn op dit punt? Ik vind dan ook dat
nu de consequenties voor ons zelf
duidelijk gemaakt moeten worden. Ik
vind bovendien dat er heel driftig
gewerkt moet worden aan een
C02-heffing, additioneel ten
opzichte van de huidige hulpstromen.
Zal de minister voor dit laatste
zorgen in het kader van Brazilië
1992?
Bij projecten wordt de MER uitge–
voerd. Beter nog zou zijn een toets
gericht op sterke duurzaamheid.
Wordt zo'n toets overwogen? De
minister onderschrijft het belang van
lage input-landbouw en kapitaals–
arme bedrijvigheid in het algemeen.
Het is echter de vraag of die
bedrijvigheid een kans krijgt als de
landen zich openstellen voor de
wereldmarkt, zoals de minister wil. Ik
denk dat hij het woord "consensus"
veel te gemakkelijk in de mond
neemt. De wereldhandel is niet
gebaseerd op duurzame produktie.
Kostendekkende prijzen zijn daar
geen norm. Dit zou moeten verande–
ren en dus op de agenda van de
GATT-onderhandelingen moeten
komen.

Uiteraard mag het milieubeleid
geen verkapte protectie worden en
zeker niet ten koste gaan van
ontwikkelingslanden. Liberalisering
kan positieve effecten hebben, voor
zover het gaat om het opheffen van
barrières voor importen uit de arme
landen. Ontwikkelingslanden kunnen
echter ook bescherming van hun
produktiesector, bijvoorbeeld infant
mdustries, in de overgangsfase nodig
hebben. Hetzelfde geldt voor de
landbouw. In de huidige situatie
wordt lokale produktie door onze
overschotten ontmoedigd.
Dit roept de vraag op of het wel
verstandig is voor ontwikkelingslan–
den om zich zo sterk op een open
economie, op integratie in de
wereldmarkt, te richten. Je zou je
ook kunnen richten op activiteiten die
een tegenwicht proberen te geven
aan de afhankelijkheid van de markt.
Wederzijdse afhankelijkheid vind ik
prachtig, maar daarvan is in de
Noord-Zuidverhouding nauwelijks
sprake. De ongelijkheid groeit alleen
maar. Veel meer zou gepoogd
moeten worden om Zuid-Zuidsamen–
werking, regionale integratie te
bevorderen. Waarom wordt hier zo
weinig aandacht aan gegeven?
Voorzitter! Hiertoe is ook ontbin–
ding van de hulp nodig, zodat ze in
het land zelf of in een naburig land
kan worden besteed. Dat stimuleert
Zuid-Zuidhandel. Ook de minister
vindt dat de binding van de hulp
moet verdwijnen, maar concreet zie
ik geen uitwerking. De LCL's zijn een
duidelijk voorbeeld van het tegen–
deel. Alleen al daarom zou er voor de
LCL's geen plaats moeten zijn in het
beleid dat de minister formuleert. Ik
ben niet tegen de betrokkenheid van
het bedrijfsleven. Het is duidelijk dat
de overheden niet alles kunnen en
dat het particuliere bedrijfsleven in
arme landen van groot belang is om
de economie daar draaiende te
houden en te laten groeien. Maar dan
moet je vooral het bedrijfsleven daar
steunen en dan is het onze onderge–
schikt.
Voorzitter! Ik kom te spreken over
de Golfcrisis. Allereerst vraag ik de
minister of hij zijn collega's in het
kabinet de desastreuze gevolgen van
een oorlog in deze regio onder ogen
heeft gebracht. Vervolgens consta–
teer ik in de nota dat hij op verschil–
lende manieren de consequenties
van de crisis voor ontwikkelingslan–
den verwoordt, dat hij extra fondsen
ter beschikking wil stellen en dat hij
toegezegde hulp sneller wil uitkeren

in de vorm van betalingsbalanssteun.
Tussen die steun zonder voorwaar–
den en het mensenrechtenbeleid zit
spanning. Ik noem bijvoorbeeld Sri
Lanka. Ik kom hier zo nog over te
spreken.
Ook het IMF en de Wereldbank
zoeken oplossingen, maar ook zij
moeten het doen met de beschikbare
middelen. Uiteindelijk is er bij beide
vormen geheel of gedeeltelijk sprake
van financiering uit gelden die anders
ook voor ontwikkeling bestemd
waren.
Voorzitter! De minister van
Financiën wekte bij de financiële
beschouwingen de indruk dat het om
extra geld zou gaan. Kunnen er extra
fondsen worden aangeboord? Hoe
denkt de minister over een fonds, te
creëren uit een deel van de extra
opbrengsten die olie-exporterende
en westerse landen hebben door de
gestegen olieprijzen? De minister van
Financiën reageerde positief op het
voorstel van mijn collega Rosenmöl–
ler om zo extra geld vrij te maken.
Kwijtschelding van schulden is van
groot belang, maar commerciële
schulden mogen wat ons betreft niet
met hulpgelden kwijtgescholden
worden. Met de koppelmg van
schuldkwijtschelding aan positief
beleid, bijvoorbeeld op milieugebied,
zijn wij het eens. Daarnaast kan op zo
kort mogelijke termijn de wetgeving
in Nederland worden aangepast,
zodat schuldafschrijving van banken
wordt gestimuleerd.
De vervuiling van de begroting,
voorzitter, gaat nog steeds door,
ondanks hetgeen de minister hier
vorig jaar over heeft gezegd. Ziehier
de beperkingen van een slecht
geformuleerd regeerakkoord. Ziehier
wat er bij een concrete invulling van
mooie verkiezingsbeloftes terecht–
komt. Zo staat er in de nota ook dat
de ontwikkelingslanden van het
vredesdividend moeten profiteren,
maar in Nederland wordt er geen
enkele concrete relatie gelegd. Zie
het antwoord op vraag 29. Wat zijn
die goede ideeën dan in feite waard?
Voorzitter! Op het gebied van
organisatie van de hulp steunen wij
de minister in zijn opvatting dat een
land dat een goed beleid voert, steun
moet krijgen, waarbij wij ons verder
zo weinig mogelijk met de uitvoerig
bemoeien. Dat is het ideaal. Bemoei–
enis met het interne beleid is
ongewenst. Tegelijk hebben wij ook
een verantwoordeiijkheid voor de
besteding van de gelden die wij
beschikbaar stellen. Wij vinden dat er
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aan allerlei zaken gedacht moet
worden, zoals mensenrechten,
democratie, sociaal-economisch
beleid, milieu, vrouwen, minderheden
etcetera. Wij vinden dus niet, zoals
professor Van Dam, dat je naar elk
iand gewoon geld moet overmaken.
Klaarblijkelijk bevindt de minister zich
in hetzelfde dilemma. Hij komt tot de
conclusie dat de hulp in de meeste
landen meer voorwaardelijk gegeven
moet worden, afhankelijk van de
plannen die men voorlegt. Wij
begnjpen die keuze en wij komen hier
zelf ook op uit, als een beleid van een
land ons niet aanstaat. De vraag aan
de minister is: is er geen tussenweg
die meer bevoegdheden legt bij de
regering van het ontvangende land
en minder belastend is voor het
Nederlandse apparaat? Een reële
gedachte om uit het dilemma te
komen, is het voorstel van Prins
Claus, dat hier al meer genoemd is,
namelijk een nationale ontwikkelings–
bank waarbij een lokale overheid zelf
haar beleid kan bepalen, in samen–
spraak met meer donoren tegelijk.
Dat gaat versnippering tegen, het
geeft een land de mogelijkheid om
zelf prioriteiten te stellen en behoudt
voor donoren de kans om steun te
onthouden als het plan als geheel
geen goedkeuring krijgt. Dan kan
men nog altijd overgaan tot projectfi–
nanciering.
Het wordt voor ontwlkkelingslan–
den een stuk makkelijker als zij niet
afzonderlijk met iedereen moeten
onderhandelen. Nederland zou voor
zo'n idee aansluiting kunnen zoeken
bij gelijkgestemde landen, bijvoor–
beeld Scandinavische, en multilatera–
le instellingen en het uitproberen bij
een enkel land. Anderen kan dan
perspectief worden geboden op een
vrijer besteedbaar bedrag via zo'n
ontwikkelingsbank als hun beleid de
goede kant uitgaat. Zo kan onze inzet
als katalysator dienen. Het nadeel is
dat je de eigen voorwaarden minder
strak kunt hanteren, er moet water bij
de wijn, maar het effect kan dan ook
veel groter zijn. Je kunt je als groep
donoren zoveel mogelijk vastleggen
via langere-termijnafspraken om de
hulp te blijven geven als aan een
aantal voorwaarden wordt voldaan.
Zo zijn de hulpontvangende landen
minder afhankelijk van toevallige
interne veranderingen in het
donorland.
Via een dergelijk model kan een
land zelf dus meer de uitvoering van
het beleid doen, maar ook bij
projectfinanciering is mijn fractie

ervoor, de uitvoering zoveel mogelijk
door nationale organisaties te laten
gebeuren en lokale deskundigheid te
gebruiken. Daarmee wordt die
deskundigheid ook versterkt.
Buitenlandse personele steun kan
men vragen voor zover deze van
belang is. Ontbinding van hulp dus,
zowel qua leveranties van materiaal
als qua inzet van personeel. Dat wil
de minister toch ook?
Een dergelijke inzet maakt de
belasting van de staf van OS minder
zwaar. Je hoeft dan niet meer per
project te beoordelen. De minister
meent extra krachten nodig te
hebben om de desbetreffende
instanties en activiteiten te kunnen
beoordelen. Maar die voor het
beoordelen van activiteiten vallen
dan toch voor een deel weg? Is dit al
in de berekening meegenomen? De
minister lijkt immers positief te staan
ten opzichte van het idee van prins
Claus — ik wijs op antwoorden 167
en 168 - maar wekt tegelijk de
indruk dat het zijn beleid al is. Welke
concrete conclusies trekt hij nu?
Een dergelijk model geldt dus voor
landen die een acceptabel beleid
voeren, maar het wordt nu in feite al
uitgevoerd ten aanzien van Indonesië
met de IGGI. Daar wordt overlegd
over het gezamenlijk hulpbeleid. En
dat land is nu juist geen voorbeeld
van een land waarvan wij het
overheidsbeleid kunnen vertrouwen.
Ik doel vooral op de mensenrechten.
In de brief over Indonesië en het
mensenrechtenbeleid schrijft de
regering dat de kwestie Oost-Timor
neutraal wordt benaderd. Hoezo
neutraal? Hecht Nederland er niet
meer aan dat de bezetting van
Oost-Timor wordt beëindigd? Wordt
op dat punt geen druk meer uitgeoe–
fend?
Bij de financiering in alle landen,
maar vooral indien steun via de
overheid niet mogelijk is, ligt een
belangrijke taak voor de MFO's. De
ontwikkeling van, voor en door
mensen betekent ook vooral
ontwikkeling van onderop. De
minister breidt het budget uit van 6%
naar 7%. Dat is positief, hoewel, het
is ook niet zoveel. De MFO's krijgen
nog steeds meer goede aanvragen
dan zij kunnen toekennen. Is de
minister in beginsel bereid de stijging
ook na 1994 te laten doorgaan? Dat
is uiteraard afhankelijk van de
evaluatie, maar daar ga ik van uit.
Waarom wordt overigens geen extra
geld uitgetrokken voor medefinancie–
ring via de vakbonden? Zijn hun

projecten niet voldoende ontwikke–
iingsrelevant?
De mensenrechten vormen een
belangrijke voorwaarde voor hulp.
Waar de mensenrechten geschonden
worden, moet wat ons betreft de
hulp eventueel worden opgeschort.
Hulp kan worden gebruikt om de
situatie te verbeteren en als het echt
niet meer lukt, moeten wij maar
verminderen of stoppen. Voor een
land als Sri Lanka gebeurde dat,
terecht. De argumentatie van de
minister heeft echter meer betrek–
king op technische factoren, het niet
meer goed kunnen functioneren, dan
op mensenrechten. Waarom is niet
tegenover de regering duidelijk
gemaakt dat mensenrechten een
reden vormen om de hulp op te
schorten? Eerst stoppen en dan
alsnog doorgaan terwijl er niets is
veranderd, zoals het afgelopen jaar
gebeurde, lost weinig op. Wij
steunen het besluit dus om Sri Lanka
van de lijst van programmalanden te
schrappen, maar de hulp die nog
gegeven wordt aan het iand als
sectorland moet dan worden ingezet
om druk uit te oefenen op de
regering. Zij dient de doodseskaders
daar een halt toe te roepen en
daarmee de verdwijningen, eerlijke
processen mogelijk te maken en
verkiezingen te houden voor
gedeeltelijke regionale zelfbeschik–
king.
Dat is dus de positieve koppeling,
bepleit in antwoord 104. In hoeverre
is deze op gang? Hoe is een en ander
te rijmen met het versneld beschik–
baar stellen van de hulp in verband
met de Golfcrisis in de vorm van
betalingsbalanssteun? Is dat nu wel
consequent? Hoe zit het met Ethiopië
of Soedan? Voor beide landen is hulp
aan de overheid vrijwel niet mogelijk
omdat zij niet goed terechtkomt. De
burgeroorlog rechtvaardigt voortzet–
ting van de hulprelatie niet. Waarom
zijn die landen toch gewoon opgeno–
men?
Voorzitter! Wij hebben pas een
debat gevoerd over het herstel van
de betrekkingen met China — ik zal
maar zeggen: vanuit Europese druk
— meer vanwege China's houding
tegenover Saddam Hussein dan
vanwege de mensenrechten. Ik heb
bij dat debat de rapporten van
Amnesty overgelegd. Het laatste jaar
zijn er honderden executies verricht,
nog steeds vanwege de gebeurtenis–
sen op het Plein van de Hemelse
Vrede. Ik vraag de minister daarop te
reageren. Ik heb al bij al veel meer
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duidelijkheid nodig op het punt van
de mensenrechten.
Voorzitter! Wij gaan akkoord met
het West-Oost-Zuidprogramma. De
nadruk lijkt wat te veel te liggen op
het overnemen van hulp van de
Oosteuropese landen. Wil de
minister proberen, deze landen
betrokken te houden bij de hulp
zodat het draagvlak daar niet
wegvalt? Dat gebeurt al via de steun
aan uitwisseling van studenten. Kan
dat nog sterker aangezet worden?
Wij zijn het eens met de speerpun–
ten "vrouwen en ontwikkeling" en
"stedelijke problematiek". Dat
dienen niet alleen speciale program–
ma's te zijn, maar vooral geïntegreer–
de aandachtsvelden in het hele be–
leid. Dat geldt ook voor plattelands–
ontwikkeling dat nu in het beleid
wordt verankerd. Ik sluit mij aan bij
de opmerkingen van mevrouw
Verspaget over vrouwen.
Er gaat vandaag heel veel over
tafel; twee maandagen hebben we
uitgetrokken voor dit debat. De nota
verdient dat. Laten wij echter
beseffen dat de situatie in de
ontwikkelingslanden de afgelopen
twintig jaar alleen maar slechter is
geworden. Het voeren van dit soort
debatten eens in de zoveel tijd is niet
genoeg. Er kan alleen iets veranderen
aan de ongelijke verhoudingen in de
wereld en aan de snelle vernietiging
van het milieu als iedereen in het
Westen zelf eindelijk de consequen–
ties trekt uit het begrip duurzame
ontwikkeling. Wij minder, zij meer,
dat is de enige weg. Dat heeft
consequenties voor ons economische
beleid, ons landbouwbeleid, verkeer
en vervoer enz. De Kamer is daarvan
nog lang niet doordrongen, zeker niet
als je hier de discussie over Europa
1992 hoort.
Westerse belangen, normen en
waarden zouden hier heel wat
scherper ter discussie moeten staan
dan ook de minister met zijn
consensusgedachte suggereert. Aan
Fukuyama-gedachten die ik hier en
daar in de nota bespeur, heeft mijn
fractie geen enkele behoefte.

D
De heer Van Dis (SGP): Voorzitter!
Namens mijn fractie spreek ik mijn
grote waardering uit voor de
gedegen nota Een wereld van
verschil. Die nota bevat een welhaast
uitputtend overzicht van alles wat
met ontwikkelingssamenwerking te
maken heeft. De nota vormt een
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goede basis voor het daarop
gebaseerde beleidsplan voor
1991-1993. Kan de minister
aangeven welke punten als te
ambitieus niet in het beleidsplan zijn
opgenomen?
Veel veranderingen in de verhou–
dingen in de wereld nopen tot
herbezinning. Alleen mondiaal, met
aller inspanning, kan een betere
verdeling van welvaart en welzijn
tussen de volkeren tot stand komen.
Het begrip duurzame ontwikkeling
loopt als een rode draad door deze
nota heen. Het rijke Westen moet
dan wel soberder omspringen met de
scheppingsgaven zodat de armere
landen soelaas kan worden geboden.
De minister bepleit dat ook. Zet hij
zich daarvoor in of blijft het bij een
vrome wens?
Een tweede rode draad betreft de
conditionaliteit. Ik wijs vooral op de
politiek. Geserreerd weergegeven,
betreft het pluralisme, democratie en
vrije markt. In ons stelsel krijgt de
vrijheid een optimale kans. Wij
ontkennen niet dat zo'n stelsel te
verkiezen is boven dictatuur of een
één-partijregering, wat vaak op
hetzelfde neerkomt. Een kantteke–
ning hierbij is nodig.
Vrijheid dient een vrijheid in
gebondenheid aan de hoogste wet te
zijn. Dat is Gods wet. De Bijbel zegt:
indien de Zoon, dat is Christus, u zal
hebben vrijgemaakt, zult gij waarlijk
vrij zijn. Onze fractie is beducht voor
het aanbieden, misschien wel het
opdringen van een geseculariseerd
maatschappijmodel dat geen
geestelijke vulling kan geven aan
mensen die in een geestelijk vacuüm
terecht zijn gekomen. Vandaar dat wij
pleiten voor de prediking van Jezus
Christus en die gekruisigd. Hij is in de
wereld gekomen om zondaren zalig
te maken. Dat geeft invulling aan het
geestelijke welzijn en leidt tot het
stoffelijke welzijn. Daarom legt onze
fractie zo'n nauwe relatie tussen
beide aspecten, geestelijk en
stoffelijk zowel in Oost en West als in
Noord en Zuid.
Ook om andere redenen is
bezinning nodig. Zaken als bevol–
kingsgroei, broeikaseffect, de nadruk
op materiële behoeftebevrediging, ik
kijk naar de heer Tommel, en de
daaruit voortvloeiende milieudegra–
datie nemen omineuze proporties
aan.

altijd naarde materialistische
levenshouding in het Westen.
De heer Tommel (D66): Ik was even
bang dat u mij de verpersoonlijking
van deze levensopvatting vond.

De heer Van Dis (SGP): U verwijst

De heer Van Dis (SGP): Neen, neen.
Voorzitter. In onze door de zonde
gebroken wereld worden wij steeds
indringender geconfronteerd met de
gevolgen van de overbelasting van
het mondiale ecosysteem. Een
mondiale herbezinning op ons
rentmeesterschap over de schepping
is nodig, maar dan nog dienen wij te
beseffen dat de mens zijn bestem–
ming uiteindelijk niet in déze wereld
vindt. Ik wees er al op dat in de Bijbel
wordt gesproken over een nieuwe
hemel en een nieuwe aarde, waarop
gerechtigheid zal wonen. Dit
relativeert in zekere zin ook de
problemen waarover wij vandaag
spreken. Dit neemt niet weg dat wij
intussen zijn geroepen om naar
vermogen ook het lot van de
ontwikkelingslanden te verbeteren.
Wij vragen ons daarbij wel af, of de
verregaande versnippering over
landen en doeleinden niet een
hinderpaal vormt bij het bereiken van
een hoog rendement van de hulp.
Voorzitter, beter enkele landen goed
geholpen dan vele landen onvoldoen–
de.
Gelet op het enorme aantal armen
in de derde wereld is duurzame
armoedebestrijding als centrale
doelstelling gerechtvaardigd. In
hoeverre sluit de in de nota voorge–
stelde strategie aan bij de prioriteiten
die de ontwikkelingslanden zelf
stellen? Geeft men daar niet veel
meer de voorkeur aan het bevorderen
van groei in de formele sector van de
eigen economie? Is er een reële kans
dat de uitwerking van de doelstelling
langs de lijnen, zoals geschetst in de
nota, op den duur zal leiden tot een
integratie van informele en formele
sectoren in die landen, en daarmee
tot een betere integratie van die
landen in de wereldeconomie? Een
aantal landen, vooral in Afrika, dreigt
de aansluiting bij de wereldeconomie
te gaan missen. Hun aandeel in de
wereldhandel neemt verder af. Hun
comperatieve voordelen, zo zij die al
hebben, nemen eveneens af. Hoe kan
deze trend worden omgebogen?
Voorzitter! Naar onze mening kan
een effectieve armoedebestrijding
een bijdrage leveren aan de verlich–
ting van de bevolkingsdruk. Ligt het
niet voor de hand dat de armen
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Van Dis
alleen bij een verbetering van hun
levensomstandigheden bereid zijn
om de strategie van "meer zekerheid
door meer kinderen" los te laten? Het
is overigens onjuist om een verband
te suggereren tussen de grote massa
in het zuiden en het grote beslag dat
de mens legt op het netto natuurlijke
produkt van de aarde; de feiten zijn
anders.
Onze fractie wijst een overdracht
van Westerse verworvenheden op
het terrein van de geboortenbeper–
king af. Aan dwangprogramma's
moet noch worden meegewerkt,
noch meebetaald. Ook voor de
toepassing van impliciete dwang in
de vorm van familyplanning-pro–
gramma's zien wij geen reden. Geen
enkele overheid heeft het recht om
de eigen verantwoordelijkheid van
het gezin over te nemen.
Ook onze fractie is van mening dat
versterking van de internationale
publieke sector van belang is, zi] het
dat wij opteren voor de intergouver–
nementele vorm. Naast de mondiale
milieuvraagstukken verdient zeker
ook de regulering van de handelsbe–
trekkingen de aandacht. Daarbij
behoeven wij niet beslist te denken
aan het weer oprichten van nieuwe
organisaties; wij ondersteunen het
streven om GATT uit te bouwen tot
een volwaardige internationale
handelsorganisatie. Ik hoop dat de
minister dit zal nastreven.
De kapitaalstroom in de richting
van het zuiden moet worden
verbreed. Oost-Europa doet echter
een fors beroep op de internationale
kapitaalmarkt. Blijft er op korte
termijn überhaupt wel ruimte over
om de schuldenpositie van de
ontwikkelingslanden verder te
verbeteren? Onze fractie onder–
streept nog eens dat hulp aan
Oost-Europa niet ten koste mag gaan
van de hulp aan de derde wereld.
Van groot belang is voorts dat de
exportinkomsten van ontwikkelings–
landen stijgen. Welke concrete
initiatieven kunnen wij van de
minister verwachten om de toegang
van produkten uit die landen tot de
westerse markten te verbeteren?
Waar het om gaat, is dat ontwikke–
lingslanden de mogelijkheid krijgen
om op eigen benen te staan. Naast
integratie in de wereldeconomie is
het verlenen van hulp in de vorm van
ontwikkelingssamenwerking nog
altijd van belang. Die hulp zal zich
met name moeten richten op landen
die een zwakke exportbasis kennen.
Onze fractie heeft altijd aan bilaterale

samenwerking de voorkeur gegeven.
Echter, voorkomen moet worden dat
een veelheid aan donoren een
overdaad aan voorschriften aan
ontwikkelingslanden oplegt. Daarom
is een goede coördinatie van groot
belang. Overigens zijn er aspecten
die wellicht beter tot hun recht
komen in multilateraal verband. Zo
kan de macro-economische hulp
beter tot zijn recht komen in het raam
van de multilaterale projecten van
IMF en Wereldbank. Dat is nog eens
onderstreept tijdens het werkbezoek
aan beide instellingen in Washington.
Een multilaterale aanpak biedt naar
ons oordeel tevens grotere kansen
om onverantwoordelijk gedrag van
financiers, het gebruik van kredieten
voor onrendabele doeleinden en
oneigenlijk gebruik door leden van de
elite actief tegen te gaan. Is dat zo,
zo vraag ik de minister. Staat de
relatief forse uitbreiding van het
departementale apparaat ovengens
niet op gespannen voet met de door
de bewindsman gewenste verster–
king van het multilaterale kanaal? De
minister somt in de nota een aantal
criteria op waaraan hulpontvangende
landen zouden moeten voldoen, de
mate van democratie, mensenrech–
ten, overeenstemming over het
beleid Onze vraag is hoe hij daar in
de praktijk mee omgaat.
Ontwikkelingssamenwerking is niet
altijd succesvol. Pessimisten hebben
Afrika voorlopig afgeschreven. Ik ben
echter blij dat de minister dat in ieder
geval niet heeft gedaan. Mijn fractie
kan van harte instemmen met de
voorgestelde geleidelijke uitbreiding
met 50% van de fondsen voor Afrika.
Het is dan wel zaak, ervoor te zorgen
dat deze middelen daadwerkelijk
produktief worden besteed. Kan de
minister aangeven wat wordt gedaan
om het absorptievermogen van de
ontvangende landen te vergroten.
Opmerkelijk is dat op dit moment
geen enkel Afrikaans land de status
van programmaland heeft. Gaat daar,
gezien de toenemende aandacht voor
Afrika, straks verandering in komen?
In het nieuwe beleidskader worden
een viertal nieuwe speerpunten
genoemd. Met enige verbazing heb ik
kennis genomen van de globale
beschrijving van het speerpuntpro–
gramma Vrouwen en ontwikkeling.
Natuurlijk is het van belang dat
vrouwen in kwetsbare posities extra
aandacht krijgen. Ik doel dan met
name op de talloze vaderloze
gezinnen. Maar laten wij er toch wel
voor waken, de Westerse emancipa–

tiedrift en individualisering naar de
ontwikkelingslanden te exporteren.
Daarnaast is er een apart programma
voor stedelijke armoedebestrijding.
Volgens het onlangs verschenen
jaarraport van het Worldwatch
institute woont 80% van de armen
op het platteland. Waarom dan een
speerpunt voor de steden? Schuilt
daar niet het gevaar in dat de
magneetfunctie van de steden zal
toenemen? En dat is toch het paard
achter de wagen spannen. Kortom,
mijn fractie vindt een speerpuntpro–
gramma plattelandsontwikkelingen
eerder noodzakelijk.
In de nota wordt veel gezegd over
de noodzaak van voedselzekerheid
en het tegengaan van milieudegrada–
tie via het stimuleren van duurzame,
op lokale omstandigheden afgestem–
de landbouwmethoden. Dat kan toch
uitstekend via zo'n plattelandsont–
wikkeling? Wordt op dit terrein wel
een optimaal gebruik gemaakt van de
deskundigheid van de Nederlandse
landbouwsector en het landbouwon–
derwijs? Waarom wordt het aantal
beursen voor studenten aan Neder–
landse instelingen voor internationaal
agrarisch onderwijs eigenlijk
verlaagd? Een verhoging daarvan ligt
toch veel meer voor de hand? Wij zljn
altijd voorstander geweest van het
inschakelen van medefinancierings–
organisaties. De MFO's zijn toch een
redelijk effectief kanaal, waarmee
juist groepen aan de basis bereikt
kunnen worden. Wij zijn dan ook
verheugd over de uitbreiding van het
budget voor deze organisaties, maar
wij vragen of niet nog meer in deze
vorm van hulp moet worden gesto–
ken. Van onze kant zeker als het gaat
om het in woord en daad gestalte
geven, naast die noodzakelijke hulp,
aan de opdracht om het evangelie te
verkondigen aan alle volkeren.
Mijn fractie ondersteunt het
streven van de bewindsman naar
ontbinding van de hulp in het kader
van het bedrijfsleven in Europees
verband. Bij de inschakeling van het
bedrijfsleven dient wel de vraag uit
de ontwikkelingslanden bepalend te
zijn en niet het aanbod van het
bedrijfsleven. Ons Nederlandse
bedrijfsleven zal actiever moeten
opereren op markten in de ontwikke–
lingslanden. Deelt de minister de
mening dat het wel eens wenselijk
zou kunnen zijn, het aandeel van de
export transacties in het LCL-pro–
gramma terug te dringen ten gunste
van het opzetten van joint ventures
met het bedrijfsleven in de ontwikke–
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Van Dis

De heer Schutte (GPV): Voorzitter!
Twintig jaar na de Club van Rome
kan, aldus de nota, licht geconclu–
deerd worden dat er niets nieuws
onder de zon is. Al eeuwen geleden
deed Prediker dezelfde constatering.
Het is een constatering die ik nog
eens extra wil onderstrepen, al was
het maar om eraan te herinneren dat
de minister in zijn eerste ambts–
periode ook al eens met een nota
over de kwaliteit van de ontwikke–
lingshulp kwam. Het is te waarderen
dat hij na zoveel jaren opnieuw
kaders voor ontwikkelingssamenwer–
king wil aangeven. Nog meer respect
heb ik voor het elan waarmee hij een
brede visie breed onder woorden
brengt.
Het is waar dat met het einde van
de dekolonialisatie en van de koude
oorlog een belangrijke wijziging in de
politieke wereldsituatie teweeg is
gebracht. Bovendien hebben de
milieuproblemen op mondiaal niveau
ons bewust gemaakt van het feit dat
milieu-effecten niet beperkt zijn tot
nationale staten, maar zich uitstrek–
ken over grenzen heen. Landen en
volken zijn steeds afhankelijker van
elkaar geworden. Maar voelen ze dan
ook meer verantwoordelijkheid voor
elkaar?
De minister noemt zakelijke en
morele argumenten om de noodzaak
van één wereld te bepleiten. Zakelijke
argumenten, omdat gemeenschap–
pelijke problemen gemeenschappelijk
opgelost moeten worden. Morele
argumenten, omdat een wereld
waarin miljoenen hongeren en
anderen in overvloed leven, niet
beantwoordt aan de opdracht die in
tradities van onze westerse cultuur
besloten ligt. Ik ben benieuwd wat hij
hiermee bedoelt.
De realiteit leert naar mijn mening
dat vooral economische motieven
maar al te vaak de doorslag geven in
de internationale betrekkingen.
Eigenbelang heeft altijd een belang–
rijke rol gespeeld sedert de verdrij–
ving van de eerste mensen uit het

paradijs. Eigenbelang, gekoppeld met
economische macht, maakt nog eens
extra duidelijk hoe de relevante
machtsverhoudingen in deze wereld
verdeeld zijn. Niet het streven naar
één wereld kan hierin verbetering
brengen, maar het gezamenlijke
besef dat God alle volken wil
inschakelen bij de ontwikkeling en
het beheer van Zijn schepping.
Multilaterale samenwerking zou
aan deze vormen van egoïsme paal
en perk moeten stellen. Dat is reden
waarom in de nota een versterking
van de multilaterale instellingen
wordt bepleit. Op dit punt heeft
minister kennelijk zelf een ontwikke–
ling doorgemaakt. In zijn nota van
1976 schreef hij namelijk dat
multilaterale kaders slechts beperkte
mogelijkheden bieden om iets te
doen aan de interne ongelijkheid,
omdat zij vooral ontmoetingsplaatsen
zijn van de regerende groepen. Wie
heeft er nu gelijk, de minister Pronk
van toen of van nu?
Versterking van multilaterale
instellingen betekent ook dat er
nauwelijks parlementaire controle
mogelijk is en dat het draagvlak voor
het beleid in eigen land kan afnemen.
De minister laat zijn gedachten wel
erg de vrije loop als hij filosofeert
over een centrale bank op wereldni–
veau, met bevoegdheden om de
binnenlandse economische politiek
rechtstreeks te beïnvloeden. Ik kan
mij niet aan de indruk onttrekken dat
hier een wat centralistische visie op
de overheid wordt geprojecteerd op
mondiaal niveau. De maakbaarheid
van de samenleving heeft afgedaan,
de maakbaarheid van de wereld is
ervoor in de plaats gekomen! Over
een centrale bank van twaalf
Europese landen kunnen wij het met
moeite eens worden. Op wereldni–
veau lijkt het mij een utopie, waaro–
ver ik ook niet zou willen dromen.
Terecht wordt in de nota een groot
belang gehecht aan democratise–
ringsprocessen in de samenleving.
Herverdeling van macht kan aan
meer mensen in de samenleving ten
goede komen. Steun aan boerenor–
ganisaties en spaar– en kredietgroe–
pen kan de politieke component van
armoedebestrijding verbeteren.
Wordt aan dergelijke organisaties
ook de eis gesteld dat zij in hun land
een wettige status bezitten? Of wordt
toch de deur opengehouden voor
zogenaamde bevrijdingsbewegingen,
zoals in het verleden wel gebeurd is?
Uit de ervaringen met de ontwikke–
lingshulp in het verleden zijn

belangrijke leringen getrokken. Een
daarvan is dat ontwikkelingshulp,
losgekoppeld van de culturele
context, zeker tot mislukken ge–
doemd is. Ik stem daarmee in. Maar
ook is waar dat goede ontwikkelings–
samenwerking vaak niet los gezien
kan worden van de religieuze
context. Vooral in Afrika en delen van
Azië is dat van belang. De beste
ontwikkelingssamenwerking gaat in
zulke gevallen samen met de
verkondiging van het Evangelie, maar
ik voeg eraan toe dat die uiteraard
door andere personen en instanties
verricht moet worden.
Ik beschouw het als een pluspunt
dat extra aandacht bestaat voor de
specifieke plaats van de vrouw in
bijvoorbeeld produktiestructuren.
Ongetwijfeld is in het verleden vaak
voorbijgegaan aan plaats en functie
van de vrouw, zodat ontwikkelings–
projecten hun doel voorbijschoten of
onbedoelde effecten hadden.
Desalniettemin bestaat er een
spanningsveld tussen enerzijds de
beleden culturele eigenheid en
anderzijds de visie op de positie van
de vrouw, zoals verwoord in de nota.
Dit spanningsveld moet ons er niet
van weerhouden, de positie van de
vrouw waar nodig aan de orde te
stellen. Maar wij moeten ook op dit
punt niet de bij ons overheersende
cultuur willen opleggen aan andere
samenlevingen.
Ook het schuldenvraagstuk is nog
steeds een belangrijk probleem.
Initiatieven tot gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding van officiële schulden
lijken een deel van de oplossing,
maar dan zal er toch heel wat meer
moeten gebeuren dan waarmee nu in
de begroting rekening is gehouden.
Voor Latijns Amerika worden de
schuld-voor-milieu-conversies
aangemerkt als een belangrijk
beleidsinstrument voor de opbouw
van het milieubeleid en de financie–
ring van milieuprojecten. Ik stem dat
gaarne toe. Maar hoe concreet zijn
de plannen daartoe?
Tijdens een bijeenkomst in Utrecht
sprak de minister onlangs klare taal
over de consequenties van zijn nota
voor de economie van Europa en
Nederland. Over deze gevolgen zou
een nieuwe nota moeten worden
geschreven, want anders zou "Een
wereld van verschil" in de lucht
blijven hangen. Graag hoor ik de
minister hierover nader. Wat wordt
dat voor een nota? Een nationale, een
Europese of een op wereldniveau? Is
de minister tegen deze achtergrond
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lingslanden? Op welke wijze zou het
bedrijfsleven daartoe kunnen worden
gestimuleerd?
De voorzitter: Ten slotte is voor 7
minuten het woord aan de heer
Schutte van het GPV. Helaas niet
langer dan 7 minuten, anders komen
wij terecht in de vis. En wij weten
allen dat het daar slecht kan aflopen.

D

19-43

Schutte
niet wat al te optimistisch over de
gevolgen van Europa 1992 voor het
evenwicht tussen economie en
milieu?
Er zal een lijst van criteria gelden,
waaraan landen moeten voldoen die
in aanmerking komen voor intensieve
Nederlandse ontwikkelingshulp. Niet
duidelijk is, hoe deze criteria worden
meegewogen. Als Ethiopië bijvoor–
beeld, bepaald toch geen school–
voorbeeld van eerbiediging van
mensenrechten en van een gezond
economisch beleid, is toegevoegd
aan de lijst, kan de vraag worden
gesteld hoe met deze criteria
gewerkt wordt. Wanneer heeft
schending van mensenrechten tot
resultaat dat ontwikkelingshulp
opgeschort of verminderd wordt?
Zou het niet beter zijn, hiervoor wat
duidelijker richtlijnen te geven?
Wat Oost-Europa betreft, kan ik mij
vinden in de stellingname van de
minister in deze nota. Oosteuropese
landen verdienen onze steun, maar
niet ten koste van de armste landen
in deze wereld.
Ik wil besluiten met een opmerking
over het LCL-programma. Nog niet
zo lang geleden is in evaluaties van
de Algemene Rekenkamer en de IOV
het LCL-programma met de nodige
kritiek geconfronteerd. Nu gaat dit
programma weer van start, waarbij
op enkele punten tegemoet is
gekomen aan de kritiek. Maar mij is
niet geheel duidelijk, waarom dit
programma nu ook in financiële zin
wordt versterkt. Gaven de evaluatie–
studies daartoe aanleiding?
De voorzitter: Ik dank de heer
Schutte voor zijn inbreng en ik dank
alle andere woordvoerders voor hun
inbreng. Wij zijn hiermee gekomen
aan het einde van de eerste UCV
over de nota van de minister die
vandaag aan de orde was. Zoals
bekend, zal de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking
volgende week maandag, om kwart
over elf, in eerste termijn antwoor–
den.
De beraadslaging wordt geschorst.
Sluiting 16.42 uur.
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