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Problemen van de derde
wereld
INLEIDING

'----------------------------------Over de problemen van de Derde Wereld zijn pakhuizen vol boeken en artikelen
geschreven. De meeste daarvan bedelven de argeloze lezer onder een stortvloed van
ingewikkelde begrippen en formules.
Mocht het al de bedoeling van de schrijvers zijn geweest om een groot publiek voor
ontwikkelingsproblemen te interesseren, dan slagen zij daar maar ten dele in.
Interesse wekken voor de problemen van de Derde Wereld is wel één der doelstellingen van dit artikel, maar niet de enige. Vaak kenmerken gesprekken over
ontwikkelingsproblemen zich door gevoelens van machteloosheid; 'je kunt er toch
niets aan doen'.
Ten onrechte I Wij in Nederland hebben voldoende kanalen, zowel parlementaire
als buiten-parlementaire kanalen, tot onze beschikking om invloed uit te oefenen
op de politiek, die door de Regering en andere Instanties ten aanzien van de
Derde Wereld wordt gevoerd.
De tweede doelstelling van dit artikel is om aan te geven wat er in de verhouding
tussen Rijke en Arme landen verkeerd zit, zodat daarin door de mensen verandering
kan worden gebracht.
Om die verhouding tussen de Rijke en Arme landen kunnen we niet heen.
Wij drijven handel met hen, onze bedrijven vestigen zich in de Arme landen; hun
arbeiders komen bij ons als 'gast' werken.
Om beide doelstellingen te bereiken is de volgende opzet voor dit artikel gekozen.
Eerst zal aan de hand van een aantal gegevens en cijfers een illustratie worden
gegeven van de ernst van de problemen, waarmee de Derde Wereld heeft te kampen.
Cijfers zeggen niet voldoende.
Om een getrouw beeld van de realiteit te verkrijgen, moet er ook aandacht worden
besteed aan de vraag hoe de samenleving in de Derde Wereld is opgebouwd.
Dit is het tweede punt, waarop dit artikel wil in gaan.
Tenslotte komt de verhouding tussen de Rijke en Arme landen aan de orde.
Zijn er tekenen dat de kloof tussen Rijk en Arm smaller wordt, of wordt deze
daarentegen steeds breder?
Essentieel is in dit verband de rol, die faktoren als de wereldhandel, de Westerse
bedrijven en de Gastarbeid spelen.

Enkele
beklemmende
gegevens

De ontwikkelingslanden zijn arm, dat
weet iedereen.
Om een indruk van deze armoede te
geven, vergelijken we het inkomen per
hoofd van de bevolking in Colombia met
dat van Nederland.
De 'gemiddelde' Colombiaan verdient
400 dollar per jaar tegenover de 1700
dollar, die zijn Nederlandse college krijgt.
Dit verschil is representatief voor de
kloof, die er tussen de Rijke en Arme
landen bestaat. In de groep van Arme
landen neemt Colombia een middenpositie in, terwijl voor Nederland in de
groep van Rijke landen ongeveer het
zelfde geldt.
Wat niet iedereen weet is dat de situatie
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DE DERDE.WERELD.
in de Arme landen er soms zelfs op
achteruitgaat.
De geringe groei van de produktie wordt
dan volledig gecompenseerd door de
bevolkingsgroei. Dit is het geval met
landen als Bolivia, Haïti, Indonesië en
Uruguay, waar de geringe groei van het
Nationale Product (minder dan 2% per
jaar) ruimschoots wordt overtroffen door
de bevolkingsgroei, die bijna 3% per jaar
bedraagt.
Het hier geschetste beeld verschilt nogal
wat van de situatie in de Westerse landen, waar doorgaans het bevolkingsaantal zich heeft gestabiliseerd, terwijl de
produktiegroei gestadig doorgaat. Zover
is het in de Derde Wereld nog lang niet.
Duidelijk is dat er in de Ontwikkelingslanden veel minder te verdelen valt dan
hier. Maar hoe is in het algemeen dit
inkomen onder de bewoners verdeeld?
Recente onderzoekingen hebben aangetoond dat afgezien van enkele uitzonderingen de regel geldt, naarmate een
land armer is de inkomstenverdeling
ongelijker is.
Het is goed om even bij dit gegeven stil
te blijven staan.
Op grond hiervan kan aangenomen
worden dat het grootste deel van de
bevolking in de Derde Wereld minder
verdient dan het 'gemiddelde' nationale
inkomen, waarvan zoeven gerept werd.
Niet zelden is er onder deze lagen van
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de bevolking sprake van ernstige ondervoeding.
Op korte termijn is het niet te verwachten dat de voedselsituatie zich zal verbeteren; integendeel zelfsl
Talrijke landen, die in het verleden in
groten getale voedingsmiddelen konden
exporteren, zijn reeds genoodzaakt om tot
de import van deze produkten over te
gaan. Voor Latijns-Amerika bijvoorbeeld
hebben ekonomen uitgerekend dat het
laatste jaar de produktie van tarwe en
granen jaarlijks slechts met zo'n 1.2%
steeg, waar dan een bevolkingsgroei van
globaal 2.5% tegenoverstond.
Niet alleen de hoeveelheid voedsel is
ontoereikend, maar ook het voedselpakket
is uiterst eenzijdig samengesteld.
Men hoeft geen arts te wezen om te beseffen wat dit betekent: de immuniteit
tegen allerlei besmettelijke ziektes e.a.
vermindert, terwijl deze ziektes door de
gebrekkige hygiënische toestanden toch
al alle kans krijgen, zich te verspreiden.
Honger, ziektes en in sommige gevallen
een verstikkend klimaat, dit zijn allemaal
faktoren, waarmee men rekening moet
houden wanneer er verhalen de ronde
doen over de luiheid, de apathie van de
bevolking in de Derde Wereld. Diezelfde
faktoren vormen een niet te onderschatten belemmering voor de sociaal-ekonomische ontplooiing van de bevolking in
deze landen.

Tot zover de eerste kennismaking met de
problemen van de Derde Wereld.
Ditzelfde weinig rooskleurig beeld treft
men aan, wanneer meer in detail wordt
getreden.
Dit kan toegelicht worden aan de hand
van de verschillende sektoren, waarvan
de aktiviteiten tezamen het totale nationale produkt (dus alles wat een land
produceert) vormen. Deze sektoren zijn
de landbouw, de industrie en de mijnbouw, en de dienstensektor. Apart wordt
ook nog ingegaan op de export.
DE LANDBOUW
In vele ontwikkelingslanden is het grootste gedeelte van de bevolking in de landbouw werkzaam. De bijdrage van de
landbouw aan het Nationale Produkt is
geringer dan men op grond van het grote
aantal mensen, dat erin werkzaam is, zou
verwachten. Men zegt dan ook dat de
arbeidsproduktiviteit van de boeren laag
is.
Oorzaken voor deze lage produktiviteit
kunnen zijn gelegen in een gebrek aan
kennis, kapitaal en initiatief. Een gebrek
aan initiatief vloeit voor een belangrijk
deel voort uit de bestaande eigendomsverhoudingen van de grond.
Aangezien de bovengenoemde oorzaken
niet zonder meer zijn op te heffen is het
begrijpelijk dat een snelle toename van
de landbouwprodukitviteit slechts in
uitzonderlijke gevallen op korte termijn
is te realiseren. Wij zien dan ook dat in
de arme landen tezamen, de toename in
de landbouwproduktie de bevolkingsgroei
nauwelijks heeft kunnen bij houden.
Maar, zo zal men zeggen, de situatie is
dus niet verslechterd, want de bevolkingsgroei is tenslotte nog niet boven de
groei van landbouwprodukten uitgekomen.
Er is echter nog een proces aan de gang;
een proces waardoor de situatie steeds
nijpender wordt.
De boeren zijn steeds meer in de marktekonomie betrokken. Dit houdt in dat
de produktie voor eigen gebruik afnam
ten gunste van de produktie voor de
markt.
En binnen de produktie voor de markt
treedt een voortdurende verschuiving op
van voedingsmiddelen naar grondstoffen
voor de industrie zoals katoen, sisal en
rubber of naar genotsmiddelen zoals
thee, koffie en cacao.
Nu is er niets op tegen dat een land zich
toelegt op de produktie van die artikelen

waarin het een natuurlijke voorsprong
heeft.
Men zou dan voor koffie meer rijst kunnen importeren dan dat men zelf zou
kunnen produceren.
Dat dit niet gebeurt komt doordat de
eventuele meeropbrengsten in de zakken
vloeien van grootgrondbezitters, industriëlen en ellPorteurs. En deze zijn niet
geïnteresseerd in het lot van hun am1e
landgenoten. Zij zijn immers gericht op
het Westen.
DE INDUSTRIE EN DE MIJNBOUW
Hoeveel beter lijkt de situatie te zijn in
de industrie en in de mijnbouw. Hier is
sprake van een produktiegroei, die ver
uitsteekt boven de groei van de bevolking.Hier wordt gebruik gemaakt van moderne, Westerse, ja soms zelfs de meest
geavanceerde methoden.
Een al te groot enthousiasme is op dit
punt echter niet op z'n plaats. Aangelokt
door de goede vooruitzichten, die deze
sektoren leken te bieden, zijn talrijke
boeren uit hun dorpen weggetrokken om
zich in de steden te vestigen.
Hun verwachtingen werden echter spoedig beschaamd; voor velen van hen was
er geen werk I
De industrie is niet alleen modern, zij is
ook kapitaalintensiefl
Een groot gedeelte van het werk kon dus
niet door arbeiders worden gedaan, zoals
ten tijde van de industriële revolutie in
het Westen.
Een tweede nadeel verbonden aan de
opkomst van de moderne industrie was
het verdwijnen van de ambachtelijke
inheemse industrie.
De daling van de werkgelegenheid in
deze bedrijfstak en de geringe stijging
van de werkgelegenheid in de moderne
industriële sektor hebben er toe geleid
dat de industrie als geheel niet voor
nieuwe werkgelegenheid heeft kunnen
zorgen.
Afgezien van de werkgelegenheid lijken
er voor een verdere expansie van de
industrie enkele belangrijke obstakels te
zijn.
Om te beginnen is er het probleem dat
er binnenlands voor een aantal produkten
afzetproblemen bestaan, omdat de markt
te klein is, het aantal kopers niet draagkrachtig genoeg. Export van deze produkten naar de Rijke Landen is veelal
niet mogelijk, om een aantal later te
noemen redenen. Verder zal de uitbreiding van de industriële aktiviteiten hoge

kosten met zich meebrengen, omdat de
meest elementaire industriën reeds bestaan.
DE DIENSTEN SEKTOR
In veel ontwikkelingslanden is een sterke
trek van het platteland naar de stad op
gang gekomen. Voor lang niet iedereen
bestond er de mogelijkheid om in de
industrie werk te vinden. Om toch nog
wat te verdienen - de meeste Arme
landen kunnen zich geen stelsel van
sociale bijstand permitteren - ging men
op zoek naar allerlei mogelijke baantjes.
Als huisknecht, als portier, als schoenpoetser en noem maar op.
Dergelijke aktiviteiten aangevuld met de
medische zorg, het ambtelijke apparaat
en de handel worden door de ekonoom
tot de Z.g. tertiaire of dienstensektor
gerekend.
Een ieder, die niet in de landbouw of
industrie werkt, wordt geacht in de tertiaire sektor te werken.
Nu kan als vuistregel geponeerd worden
dat naarmate de technologie sterker
ontwikkeld is en de ekonomische ontwikkeling krachtiger op gang is gekomen,
met andere woorden, naarmate de maatschappij ingewikkelder wordt, de behoefte aan transport, kommunikatie,
beleidsvoorbereiding en uitvoering en
andere diensten toeneemt.
Dat is dan ook de reden dat in landen
als West-Europa en de VS bijna de helft
van de bevolking zich met dergelijke
aktiviteiten bezighoudt.
Maar als we zien dat in sommige ontwikkelingslanden een verhoudingsgewijs
even groot gedeelte van de bevolking
zich met de produktie van diensten
bezighoudt, dan wordt het tijd om de
noodklok te luiden.
In feite is er in de dienstensektor sprake
van wat de econoom 'verborgen werkloosheid' noemt. Hiermee wordt bedoeld
dat de totale produktie er niet onder zou
lijden, wanneer een aantal mensen ophielden met werken.
DE EXPORTSEKTOR
Voor elk land is de exportsektor van
belang, omdat de hiermee verkregen
opbrengsten gebruikt kunnen worden
voor de aanschaf van produkten uit
andere landen.
Voorde ontwikkelingslanden geldt dit
wel in zeer sterke mate, aangezien de
mogelijkheid tot het opzetten van nieuwe
industriën hiermee nauw samenhangt.
Deze landen produceren veelal zelf geen

machines. Deze moeten in het buitenland
worden gekocht. Vallen de export-verdiensten tegen, dan wordt de industrialisatie in niet onaanzienlijke mate bemoeilijkt.
Op de wereldmarkt nemen de ontwikkelingslanden een kwetsbare positie in. Dit
komt ten dele, omdat in het exportpakket
van de Arme landen vaak slechts één of
twee produkten voorkomen zoals koffie,
vlees, bananen en katoen, waarvan de
prijzen op de wereldmarkt sterk schommelen.
Het is echter niet enkel zo dat de export
de Arme landen geen vast bedrag aan
inkomsten garandeert, maar er zijn ook
tekenen die er op wijzen dat de ruilvoet
voor landbouwprodukten van de Derde
Wereld verslechtert. Met andere woorden, tegenover de gestadige stijging van
de prijs, die zij voor de import van veelal
industriële produkten moeten betalen
staat een sterke daling van de prijs van
hun exportartikelen.
Ten dele komt deze prijsdaling door het
sterke concurrerende aanbod van de ontwikkelingslanden onderling.
Een andere belangrijke oorzaak voor
deze, voor de Arme landen zo ongunstige
tendens, is gelegen in het feit dat zij met
name landbouwprodukten exporteren.
Voor deze produkten geldt een lage inkomstenelasticiteit van de vraag, of om
het eenvoudiger te zeggen, van deze produkten wordt door de consument bij een
stijging van z'n inkomen nauwelijks méér
gekocht. Dit extra inkomen wordt daarentegen in de Westerse landen besteed
aan de aankoop van luxe artikelen.
Wanneer tegenover een nauwelijks uitbreidende vraag voor agrarische produkten wel een sterke stijging in het aanbod
staat, dan zijn prijsdalingen van deze
produkten het onvermijdelijk gevolg.
Tot dusverre hebben we indruk proberen
te geven van de ekonomische problemen,
waarmee de Arme landen te kampen
hebben, aan de hand van de bespreking
van de diverse sektoren.
Het totaalbeeld is nog verre van volledig.
Met geen woord is nog gerept over het
ontbreken van talrijke basisvoorzieningen.
Er is veelal in deze landen een groot
tekort aan scholen, hospitalen en transportrnogelijkheden en dat bij een hoge
graad van analfabetisatie, een slechte
volksgezondheid en een sterke behoefte
aan transport.
Met deze schets moet echter worden
volstaan om ruimte te laten voor de behandeling van een geheel ander aspect,
n.l. de sociale struktuur in de Derde
Wereld.
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Er is ongelooflijk veel geschreven over
de ekonomische problemen, waarmee de
landen in de Derde Wereld te kampen
hebben. Even zo vele oplossingen zijn
voor die problemen aan de hand gedaan
door de meest befaamde ekonomen.
Daarentegen is er verhoudingsgewijze
weinig aandacht besteed aan de maatschappelijke achtergrond, de maatschappelijke problemen van die landen.
Dat dit toch noodzakelijk is komt doordat de sociale struktuur in sommige
ontwikkelingslanden een evenzo groot
obstakel voor de ekonomische ontwikkeling vormt als de ekonomische struktuur. Teveel beslissingen worden door te
weinig mensen genomen, terwijl de grote
massa der bevolking niet de kans krijgt
om een redelijk bestaan op te bouwen.
Deze uitspraak is met name van toepassing op de situatie op het platteland,
waar doorgaans de helft of soms nog een
groter percentage van de bevolking
werkzaam is. Zij geldt eveneens voor de
samenleving in de ontwikkelingslanden
in zijn geheel, zoals wij in deze paragraaf
hopen aan te tonen.
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DE SITUATIE OP HET PLATTELAND
Om de huidige sociale situatie op het
platteland in de ontwikkelingslanden te
begrijpen zou men tot ver in de geschiedenis van die landen moeten teruggaan.
Al te diep kan hier echter niet binnen
het bestek van dit artikel op worden
ingegaan.
Volstaan dient te worden met de opmerking dat met de invoering van het koloniale bestuur in die landen een einde
werd gemaakt aan de traditionele agrarische struktuur, waarvan het essentiële
kenmerk was dat het land de gemeenschap toebehoorde, waarbij de rechten
van het individu sterk beperkt waren.
Hiervoor in de plaats kwam een stelsel
gebaseerd op individuele eigendom.
Tevens werd de basis gelegd voor het
huidige zo welbekende systeem van
grootgrondbezit. Grote landerijen werden
verstrekt aan de kolonialisten en aan
plaatselijke elites als dank voor de medewerking die zij aan het koloniale
bestuur hadden verleend.
Het gevolg van deze politiek is geweest
dat vandaag de dag het land uiterst
ongelijk over de bevolking is verdeeld.
Zo is het niet overdreven om te stellen
dat zeker in Azië en Latijns-Amerika
80 tot 90% van de grond in handen van
deze grootgrondbezitters is, terwijl het
overgrote deel van de plattelandsbevolking zich met de schamele restjes tevreden moet stellen.
Is het daarom te verwonderen dat de
meeste boeren niet het initiatief nemen
om hun situatie te verbeteren?
Zij krijgen daartoe eenvoudig-weg niet
de kans.
Voor de boeren, die nog een lapje grond
bezitten, lijkt de situatie nog het beste.
Toch hebben zij met ernstige problemen
te kampen. Door het geringe oppervlak
van hun grond zijn ze gedwongen hun
grond uiterst intensief te bebouwen, zo
intensief zelfs dat dit leidt tot verschraling en uitmergeling.
Deze problemen worden nog nijpender
als het land na de dood van de vader
over de zonen wordt verdeeld.
De pachters verkeren evenmin in een
weinig benijdenswaardige positie. Zij
gaan gebukt onder talrijke verplichtingen
ten opzichte van de landeigenaren. Een
belangrijk deel van de oogst moeten zij
aan hem afstaan. Vaak moeten zij een
gedeelte van hun tijd gratis voor hem
werken.
Vanwege het gebrek aan opslagruimtes
zijn de pachters vaak gedwongen hun
produkten aan de landeigenaar tijdens
de oogstperiode te verkopen. De landeigenaar zal deze produkten op een
latere datum tegen een hogere prijs verkopen.
Tenslotte de landlozen. Zij zijn helemaal
overgeleverd aan de willekeur van de

grootgrondbezitters. Door hun grote
aantal of anders gezegd door hun grote
arbeidsaanbod, is het loon wat ze verdienen uiterst laag. Daarentegen individueel protesteren haalt weinig uit; er
zijn talloze anderen, die de plaats van
hen, die protesteren, willen innemen.
Voor al deze groepen geldt dat ze niet
alleen nauwelijks of geen land bezitten,
maar dat ze evenmin de mogelijkheid
hebben om toegang te krijgen tot complementaire voorzieningen.
Over kapitaal, waarmee de irrigatie van
het land kan worden bekostigd, waarmee
machines kunnen worden aangeschaft
en waarmee nieuwe teeltvariëteiten kunnen worden gekocht, hebben ze onvoldoende de beschikking. Dat is dan ook
de reden dat ze nauwelijks kunnen profi-.
teren van de verworvenheden der moderne techniek.
De invoering van moderne landbouwmethoden in ontwikkelingslanden dreigt
daarom ook paradoxaal genoeg de kloof
tussen de grootgrondbezitters en de
grote massa der plattelandsbevolking te
vergroten, omdat hiermee enkel de
bovenlaag bereikt wordt.
De mogelijkheden voor de arme boeren
om middels het lenen van geld nieuwe
machines, nieuwe variëteiten te kopen
zijn namelijk zeer beperkt.
De geld- en kapitaalmarkt wordt door
banken en woekeraars beheerst.
Tot de banken hebben de meeste leden
van de samenleving nauwelijks toegang
en zo zij die al hebben dienen ze zeer
hoge rentepercentages te betalen.
Het is niet ongebruikelijk dat kleine
leners zo'n 10% rente per maand moeten
betalen en in Equador zijn zelfs gevallen
bekend, waarbij de Katholieke Kerk 200%
rente op leningen aan boeren vroeg. In
Chili variëren de rentepercentages op
leningen in kontant geld van 50% tot
130% per jaar en van 60% tot 90% op
leningen in natura.
Ook de kredietinstellingen, die speciaal
voor alle boeren in het leven geroepen
zijn, blijken in de praktijk maar matig
te .functioneren. Ook hier wordt niet de
massa der arme boeren, maar eerder een
klein relatief welgestelde groep bereikt.
De beschrijving van de situatie op het
platteland wijst op het bestaan van een
sociale struktuur, die het de grote massa
der boeren onmogelijk maakt om toegang
te krijgen tot de grond en de produktiemiddelen, waarmee deze grond effectiever geëxploiteerd zou kunnen worden.
Alleen al op grond van overwegingen
van sociale rechtvaardigheid is een landhervorming een dringende noodzaak.
Deze zou een meer rechtvaardige verdeling van de grond moeten inhouden en
aansluitend hierop het invoeren van
betere produktietechnieken.
Maar ook ekonomisch gezien lijkt een
landhervorming haalbaar.

Op lange termijn bezien zou dit niet
hoeven te resulteren in daling van de
produktiviteit. Gebleken is dat de opbrengst per hektare van de grote landerijen veel lager ligt dan de opbrengst per
hektare van de kleine bedrijfjes.
Waar dit precies aan ligt is niet altijd
duidelijk.
Waarschijnlijk zijn sommige grootgrondbezitters niet zozeer geïnteresseerd in de
ekonomische aspekten van het landgebruik, maar ligt voor hen het aksent op
het bezit van land, hetzij als statussymbool, hetzij als waardevaste investering
tegen de inflatie.
Het is ook mogelijk dat de grootgrondbezitters afzien van een meer intensieve
exploitatie van hun grond, omdat hierdoor de vraag naar arbeidskrachten - en
daarmee de kosten van de faktor arbeid
- zouden stijgen.
Evenmin hoeft het invoeren van een
landhervorming te leiden tot het dalen
van de totale investeringen op het platteland.
In tegenstelling tot wat algemeen wordt
aangenomen blijken de hereboeren
slechts een klein gedeelte van hun inkomen in eigen land te investeren.
Tenslotte zal door de invoering van een

landhervorming de werkgelegenheid
worden bevorderd.
Het is algemeen bekend dat binnen
kleine landbouwbedrijven het land veel
arbeidsintensiever wordt bewerkt dan op
grote bedrijven, waar veel van het werk
door machines wordt verricht.
Samenvattend: Landbouwhervorming, als
middel om de uiterst ongelijke sociale
struktuur van de samenleving te doorbreken, dient zowel op grond van sociale,
als op grond van ekonomische overwegingen, hoge prioriteit in de ontwikkelingslanden te genieten.
DE SOCIALE STRUKTUUR: ENKELE
ALGEMENE OPMERKINGEN
Om een indruk te geven van de wijze
waarop de samenleving in de Derde
Wereld is opgebouwd kan een vergelijking met de feodale struktuur, die enkele
eeuwen terug in de Westerse landen
bestond, behulpzaam zijn.
Hoewel de vergelijking op vele punten
mank gaat, zijn sommige overeenkomsten
illustratief. In beide gevallen is er spake
van een sterk hierarchisch opgebouwde
maatschappijstruktuur, die de individuele
leden weinig kans biedt om hoger op te

In onze westerse wereld wordt gebruik gemaakt van de meest modeme

komen: de macht is in handen van
kleinere groeperingen (elites), zonder dat
hierop door de grote massa der bevolking
aanspraak gemaakt kan worden, vanwege het feit dat ze niet georganiseerd
voor hun belangen kunnen of willen opkomen.
In het Westen is deze struktuur langzamerhand afgebrokkeld. Met de opkomst van de industriële revolutie
vormde zich een nieuwe klasse van industriëlen, beambten en winkeliers,
waaraan de sociologen de naam middenklasse gaven.
Uit die klasse vormde zich de in die tijd
zeer vooruitstrevende Liberale Partij,
die erin slaagde haar achterban meer
invloed te geven in het maatschappelijk
bestel.
Verder nam naarmate de industriële
revolutie vorderde en er steeds meer
arbeidskrachten in het industriële proces
werden opgenomen de organisatiegraad
van de arbeiders toe, tot dat zij middels
vakbonden en politieke partijen ook
invloed op het bestuur van het land
kregen.
Vandaag de dag kan men dan ook stellen dat het emancipatieproces in formele
zin is voltooid. Inhoudelijk hebben de

hulpmiddelen.
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sociaal lager gestratificeerde bevolkingsgroepen soms nog nauwelijks inspraak.
Van de meeste ontwikkelingslanden kan
dit niet worden gezegd.
Kleine groeperingen maken daar de
dienst uit en zij verzetten zich vaak
hardnekkig tegen elke vorm van sociale
verandering, terwijl de grote massa der
bevolking niet of nauwelijks een stem
in het kapittel heeft.
De belangrijkste oorzaak hiervan is wel
het feit dat de industrialisatie in de
Derde Wereld nog nauwelijks op gang
is gekomen. Onder de plattelandsbevolking, de meerderheid van de totale bevolking, voeren apathie en berusting de
boventoon. In deze situatie komt maar
langzaam verandering.
Dit is maar al te zeer begrijpelijk omdat
de boeren, verspreid als zij op het platteland wonen, nauwelijks gelegenheid
krijgen om zich bij elkanders situatie
betrokken te voelen, laat staan om zich
te organiseren.
Natuurlijk zijn er wel ontwikkelingslanden, waar de industrialisatie zich wel
in een redelijk vergevorderd stadium
bevindt.
Daar zou men venvachten dat de
machtspositie van de traditionele elites
doorbroken was ten gunste van de middenklasse en de arbeiders, zoals dat ook
in de Westerse landen gebeurde.
De geschiedenis herhaalt zich hier echter
niet.
De middenklasse, zoals die zich met
name in de latijns-Amerikaanse landen
aan het vormen is, heeft nog niet de
kracht gevonden om de traditionele toplaag het hoofd te bieden.
Sterker, zij blijkt zich veelal aan te
sluiten bij en te identificeren met deze
toplaag om op deze wijze te kunnen
delen in het door hen venvorven sociale
prestige.
De arbeiders, die werk vonden in fabrieken, zijn, hoe vreemd het ook moge
klinken, een relatief gepriviligeerde laag
der bevolking.
Deze veelal goed georganiseerde groep
is erop gebrand zijn positie te verdedigen. Zijn belangen verschillen scherp
van de ongeorganiseerde en minder gepriviligeerde leden der samenleving.
Van klassesolidariteit is al met al geen
sprake.
De tijd is nu aangebroken om aan te
geven welke groepen deel uitmaken van
de traditionele toplaag en waar zij hun
macht aan ontlenen. Op het gevaar af al
te groffe generalisaties te maken bestaat
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naar wij menen deze toplaag veelal uit
grootgrondbezitters, grootindustriëlen,
bankiers en hoge legerofficieren maar
ook uit vertegenwoordigers van de
geestelijkheid.
Al deze groepen verzetten zich tegen elke
verandering, die de bestaande status-quo
aantast. Van !,TJ"ootgrondbezitters,grootindustriëlen, bankiers en legerofficieren,
kan overigens moeilijk anders worden
venvacht; zij hebben alle belang bij de
handhaving bij de bestaande toestand.
Minder voor de hand ligt dit voor wat
betreft de geestelijkheid en het leger.
Vooral van de Christelijke Kerk zou
men meer aandacht voor de minder bedeelden kunnen venvachten.
De realiteit is echter anders. Reeds tijdens de koloniale periode verloor de kerk
haar greep op de gewone man; religieuze
aktiviteiten, al dan niet vermengd met
inheemse gebruiken, gingen een eigen
leven buiten de kerk leiden.
Het gevolg hiervan was dat de kerk
moeilijk aanspraak kon maken op een
vooraanstaande positie in de samenleving,
op grond van de religieuze behoeftes,

waarin door haar voorzien werd.
Haar betekenis kon de kerk alleen ontlenen aan moeizaam opgebouwde koalities met de leden van de toplaag.
Hun belangen zijn dan ook identiek met
die van de kerk.
Ook het leger heeft zich veelal solidair
verklaard met de handhaving der
statusquo. In vele latijns-Amerikaanse
landen houden zij de situatie nauwlettend in het oog.
Elke poging tot sociale hervorming, die
naar hun mening leidt tot 'bandeloosheid,
ondermijning van de democratie of aantasting van de nationale identiteit', vormt
voor hen aanleiding tot een ingrijpen in
het politieke gebeuren.
Maar ook sommige Westerse landen
dragen hun steentje bij aan de handhaving van de statusquo. Gebrand als zij
zijn op het stimuleren van partikuliere
investeringen, zijn ze weinig gesteld op
socialistische hervormingen, omdat ook
hun belangen daarmee op het spel worden gezet.

Rijke en arme landen

"----------------

Tot dusverre zijn een aantal problemen
van de Derde Wereld behandeld, waarbij de indruk is gegeven alsof de Rijke
landen daar niet of nauwelijks iets mee
te maken hebben. Het tegendeel is echter
het geval.

Tussen Rijke en Arme landen bestonden
en bestaan een aantal relaties, waarvan
de uitwerking voor de Arme landen
uiterst ongunstig is geweest en nog is.
Op deze relaties wil deze laatste paragraaf nader ingaan.
Begonnen zal worden met een schets van
de gevolgen, die de langdurige periode
van kolonisatie voor de nu onafhankelijk
geworden landen in de Derde Wereld
heeft gehad. Dan komt de huidige
situatie aan de orde.
Een drietal relaties tussen Arme en Rijke
landen n.l. de handel tussen beide groe-

pen van landen, de aktiviteiten van het
Westerse Bedrijfsleven in de Arme landen en tenslotte de trek van de 'gast'arbeiders uit de Arme naar de Rijke
landen zullen op hun waarde voor de
landen in de Derde Wereld worden geschat.
DE KOLONIALE PERIODE
Een veelgehoorde theorie is dat de ontwikkelingslanden niet alleen arm zijn,
maar het ook altijd zijn geweest.
In dit opzicht verschilden zij niet zoveel
van de Westerse landen, die enkele
eeuwen geleden ook op een laag niveau
van ontwikkeling stonden.
Maar, zo gaat de theorie voort, terwijl
de ontwikkeling van de techniek en de
industriële revolutie de ekonomische
voortgang in de Westerse landen mogelijk maakten, bleven de ontwikkelingslanden op dat lage niveau van ontwikkeling steken.
Het waarheidsgehalte van deze, voor
onze zo geruststellende theorie, is jammer genoeg erg laag. Ontwikkelingen in
landen als India, Indonesië, Mexico en
Peru zijn met deze theorie zelfs geheel
in tegenspraak.
In al deze landen was er sprake van een
hoog ontwikkelde landbouw, een bloeiende ambachtelijke industrie, een uitgebreide handel en een krachtig bestuursapparaat.
De invasie van de Westerse kolonialisten
betekende voor die landen een volledige
vernietiging van hun ekonomisch systeem en een sterke inbreuk op hun
waardenpatroon.
De kolonisatie van Latijns-Amerika geeft
hiervan een illustratief voorbeeld. De
Spanjaarden verkregen de kontrole over
de inheemse bevolking door de eliminering van het inheemse bestuursapparaat.
Eenmaal zover, begon men aan de vernietiging van het inheemse ekonomische
stelsel.
Door het koloniale bestuur werd een
einde gemaakt aan het kommunale
landbezit; daarvoor in de plaats kwam
een stelsel gebaseerd op partikulier
eigendom van de grond.
De grote vruchtbare landerijen vielen
ten deel aan de kolonialisten; de grote
massa zag zich genoodzaakt op kleine
rotsachtige akkers haar bestaan te vinden.
Dwangarbeid werd geïntroduceerd om
de plantages te doen renderen en om de
mijnen te exploiteren. Aan elke Spaanse
kolonialist werd door het koloniale bestuur een aantal arbeidskrachten toegewezen.
De grootte van het aantal toegewezen
arbeidskrachten was afhankelijk van de
omvang der produktie.
Dus hoe meer men produceerde en hoe
harder men de Indianen liet werken, hoe
meer men er kreeg!

Uit die tijd dateert de voor latijnsAmerika zo typerende splitsing tussen
grootgrondbezit, latifundia genaamd, en
kleingrondbezit, de minifundia.
Een ander overblijfsel van die tijd zijn
de monokultures.
Werden er vóór de kolonisatie talrijke
produkten verbouwd; de kolonialisten
stimuleerden de produktie van slechts
enkele goederen - zoals katoen, suiker
- en wel die goederen, die voor het
moederland grote waarde hadden.
Voor de inheemse bevolking was de
kolonisatie desastreus.
Dwangarbeid en de introduktie van besmettelijke ziektes decimeerden hun
aantal. Geschat wordt dat in LatijnsAmerika tijdens de periode 1500-1650
het bevolkingsaantal terugliep van 40
miljoen tot 12 miljoen.
De ambachtelijke industrie kwijnde weg.
Door de vernietiging van de inheemse
landbouwstruktuur werd een permanente
voedselschaarste gekreëerd.
Een groot gedeelte van de inheemse bevolking verviel tot de diepste apathie,
terwijl zij die zich aan de wurgende
greep van de kolonisator konden onttrekken door te vluchten in de oerwouden
op een lagere trap van de beschaving
terecht kwamen.
En om aan te geven dat het niet alleen
de Spanjaarden waren volgt hier het verhaal van de Nederlandse kolonisatie van
Indië.
Aan het begin van de 16e eeuw was
Indië een rijk land.
Malacca was in die tijd één van de
grootste handelscentra in de wereld. De
Oost-Indische Compagnie trachtte eerst
een handelsmonopolie van dat gebied te
verkrijgen. Dit doel werd in 1641 bereikt.
Hiennee was men echter niet tevreden.
Enkele eeuwen later werd een stelsel
geïntroduceerd, waarbij de bevolking
gedwongen werd die produkten te leveren en te verbouwen, waar de Hollanders
behoefte aan hadden.
Dit waren veelal specerijen.
Tengevolge van dit kultuurstelsel mocht
de Javaanse bevolking zo weinig voedingsmiddelen voor eigen gebruik verbouwen dat ernstige hongersnoden optraden. Het vruchtbare eiland was veranderd in één grote plantage of beter
gezegd in een slavenkamp.
De landbouw was niet de enige sektor,
die door kolonisatie ongunstig werd
getroffen. De Hollanders werkten systematisch iedere ambachtelijke industriële
aktiviteit tegen en verboden ze zelfs.
Al met al betekende dit de vernietiging
van de Javaanse handelssektor en van
industriële aktiviteiten; weinig bleef over
van de inheemse scheepsbouw, de ijzerbewerking, het weven en andere aktiviteiten.
Het eiland verviel tot de grootst mogelijke armoede.

DE WERELDHANDELSSTRUKTUUR
Een van de gevolgen van de koloniale
periode is geweest dat de ontwikkelingslanden zich met name zijn gaan toeleggen op de export van ruwe, onverwerkte
grondstoffen, die gebruikt konden worden
in de industrieën van de ontwikkelde
landen.
De laatste tijd is gebleken dat er voor de
Arme landen in een uitbreiding van de
export van die goederen weinig perspektief zit: sterker nog; een groter aanbod
zou niet enkel gepaard gaan met een
prijsdaling, maar zelfs met een daling
in de opbrengsten.
Niet voor niets gaan er in de ontwikkelingslanden stemmen op om de nadmk
te gaan leggen op de export van industriële produkten, waarvoor bovengenoemde nadelen niet gelden.
De realiteit leert echter dat zij daar bij
lange na nog niet in geslaagd zijn: volgens recente onderzoekingen bestaat zo'n
71%van de export uit de ontwikkelingslanden uit artikelen in onverwerkte vorm,
terwijl slechts 2.1%volledig is verwerkt.
Dit handelspatroon wordt sterk beïnvloed
door het tariefsysteem in de ontwikkelde
landen, die zoals het vervolg moge leren
niets liever willen dan dat de ontwikkelingslanden ruwe grondstoffen blijven
exporteren.
Hoe werkt dit tarievensysteem? Eenvoudigweg, door produkten uit de ontwikkelingslanden zwaarder te belasten,
naarmate zij meer zijn verwerkt. Terwijl
het E.E.G. tarief voor ruwe katoen onder
de 5%van de totale waarde van het
produkt ligt, ligt dit tarief voor kleding
rond de 20% van de waarde.
Het is duidelijk dat onder dergelijke
omstandigheden de jonge industrie in de
Derde Wereld nauwelijks kans krijgt
om haar produkten konkurrerend op de
Westerse markt aan te bieden.
DE GASTARBEID
In wetenschappelijke kringen is het
langzamerhand algemeen geaksepteerd
dat de trek van de arbeidskrachten uit
het Middenlandse Zeegebied naar de
Westerse landen niet bijdraagt tot het
versmallen van de kloof tussen Arm en
Rijk. Integendeel: de kloof wordt hierdoor zelfs nog breder!
Dit in tegenspraak met wat vaak wordt
beweerd.
Immigratie zou voor de Middenlandse
Zeegebieden grote voordelen bieden.
Het biedt voor de talrijke werklozen cen
mogelijkheid om aan de slag te komen;
om een beroep te leren en om met het
verdiende geld de ekonomie van hun
moederland vooruit te helpen. Dat de
leefsituatie van deze groepen arbeiders
in de Westerse landen niet altijd optimaal is, moet dan maar op de koop toe
worden genomen.
Op al deze (vermeende) voordelen zal
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nu nader worden ingegaan.
Om te beginnen is het zonder meer
waar dat immigratie de werklozen de
mogelijkheid biedt om werk te vinden.
Aan de andere kant is gebleken dat de
immigratie vaak te drastisch verliep; de
meeste 'gastarbeiders' komen van het
platteland, waar soms een dusdanige
ontvolking heeft plaats gevonden, dat de
landbouwproduktie er door is verminderd.
Op dit moment kampt men in sommige
streken dan ook eerder met het probleem
van een tekort, dan van een te veel aan
arbeidskrachten.
Het tweede voordeel van de immigratie
zou zijn dat de 'gastarbeiders' hier een
beroep leren, wat zij na terugkeer in
hun land zouden kunnen uitoefenen. Bij
deze uitspraak moeten echter nogal wat
kanttekeningen worden geplaatst.
De reden, waarom gastarbeiders in zo'n
grote getale, zijn aangetrokken, is gelegen in het feit dat er bij de bedrijven in
de Westerse landen behoefte bestond aan
ongeschoolde arbeid, die bereid was het
vuile en ongeregelde werk op te knappen.
De arbeiders in het Westen waren n.l.
of wel niet bereid, of wel te goed geschoold om dit werk te doen.
Maar dit betekent dat de gastarbeiders
zeker geen vaardigheden kunnen leren.
Aan de andere kant lijkt voor hen promotie naar banen, waar wel vaardigheden kunnen worden opgedaan, niet uitgesloten.
In de praktijk komt hier echter maar
weinig van terecht.
Aanpassingsmoeilijkheden, taalproblemen, het ontbreken van specifiek op de
buitenlanders afgestemde beroepskursllssen, het in sommige gevallen voorkomen
van duidelijke diskriminatie. Dit zijn
allemaal faktoren, die het de buitenlander moeilijk maken bij zijn poging
vaardigheden op te doen.
Maar al zou hij er in slagen, dan nog
blijft het de vraag of de geleerde vaardigheden enige nut hebben terug in zijn
moederland.
Als laatste voordeel werd genoemd dat
de gastarbeiders met hun verdiende geld
de ekonomie van hun land vooruit
zouden helpen.
Inderdaad is het bedrag aan overschrijvingen van de gastarbeiders naar hun
moederland indrukwekkend. In sommige
gevallen bedragen hun totale verdiensten
1% tot 5% van het totale nationale inkomen van hun land.
De tragiek is echter dat deze inkomsten
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in vele gevallen weinig hebben bijgedragen tot de groei van de ekonomie.
Vele gastarbeiders, die naar hun land
teruggingen, hebben hun geld geïnvesteerd in ekonomisch weinig produktieve
vestigingen, zoals taxi's, winkeltjes en
dergelijke.
In andere gevallen leidde de stijging van
inkomsten tot een tijdelijke verhoging
van de uitgaven voor consumptie. Dit
leidde dan weer, omdat het aanbod van
consumptiegoederen gelijk bleef, tot
sterke prijsstijgingen of tot verhoging
van de import.
Met dit alles bedoelen we niet dat
'gastarbeid' geen positieve bijdrage aan
de ekonomische ontwikkeling van het
zendende land zou kunnen leveren. Maar
hiertoe is het noodzakelijk dat de arbeiders hier voor hun land geschikte vaardigheden leren en dat zij geholpen
worden hun verdiensten bij terugkeer
produktief te besteden.
Aan deze voorwaarden wordt op het
moment niet voldaan.
In de huidige situatie zijn het de Westerse landen, die profijt trekken van de
'gastarbeid' .
Zij worden voorzien van arbeidskrachten,
zonder dat zij hiervoor kosten hebben
behoeven te maken. Het zijn de Arme
Middellandse Zeelanden die middels voeding en scholing voor de investeringen
in mankracht opdraaien.
Door deze arbeidskrachten relatief onder
te betalen kunnen in wezen marginale
bedrijfstakken in de Westerse landen in
stand worden gehouden.
Zo belangrijk zijn de gastarbeiders zelfs
voor de Westerse ekonomie dat bij het
vertrek van alle buitenlanders niet alleen
de bedrijven waarin zij werkzaam zijn,
zouden ophouden te bestaan, maar tevens
alle bedrijven, die met voornoemde bedrijven een nauwe relatie onderhouden.
HET WESTERSE BEDRIJFSLEVEN
Ook de aktiviteiten van het Westerse
bedrijfsleven in de Anne landen hebben
eerder geleid tot een verbreding dan tot
een versmalling van de kloof tussen Rijk
en Arm.
Zij, die de vestiging van de Westerse
bedrijven in de Derde Wereld propageren, wijzen erop dat op deze wijze de
ontwikkelingslanden aan het broodnodige
kapitaal voor hun ontwikkeling komen.
Dat mag dan wel waar zijn, maar als
zijnde commerciële instellingen verstrekken de bedrijven dit kapitaal niet belangeloos.

Waar het hun om gaat is winst maken
en daar slagen zij aardig inl
De winsten, die door dit Bedrijfsleven
gemaakt worden, bedragen veelal het
dubbele - in latijns-Amerika zelfs het
driedubbele - van de oorspronkelijke
kapitaalstroom naar de Derde Wereld.
Wanneer deze winsten voor het grootste
gedeelte overgemaakt worden naar de
Westerse landen - en dit gebeurt in de
praktijk maar al te vaak -, dan kan
men moeilijk blijven volhouden dat het
Bedrijfsleven een positieve bijdrage aan
de kapitaalvorming in de Derde Wereld
levert.
Een dergelijke uitspraak wordt zelfs
ridicuul, wanneer men ziet dat in sommige gevallen de bedrijfsinvesteringen
gefinancierd zijn uit de besparingen van
de lokale bevolking, terwijl de opbrengsten naar de Westerse landen gaan.
Niet het Bedrijfsleven voorziet de ontwikkelingslanden dan van kapitaal, maar
het zijn de ontwikkelingslanden, die ons
van kapitaal voorzienl
Van scholing van de inheemse bevolking
komt niet of nauwelijks iets terecht. De
ondernemingen werken bij voorkeur met
ongeschoolde arbeid uit het ontwikkelingsland en met een klein aantal specialisten, dat dan nog vaak uit de Westerse
landen overkomt.
Dat de werkgelegenheid in de Arme
landen gediend zou zijn met de komst
van Westerse ondernemingen is vaak
meer schijn dan werkelijkheid.
De laatste jaren hebben de ondernemingen er in het Westen naar gestreefd om
zoveel mogelijk werk door machines te
laten verrichten.
In zekere zin was dit van hun standpunt
uit bekeken begrijpelijk; het werk kon
goedkoper door machines dan door
arbeidskrachten worden verricht.
Merkwaardig genoeg hebben deze bedrijven ditzelfde principe klakkeloos in
de Derde Wereld geïntroduceerd; en dit,
terwijl de kosten van de faktor arbeid
daar veel goedkoper zijn.
Wat de reden hier ook van mag zijn, dit
betekent wel dat deze bedrijven verhoudingsgewijs weinig nieuwe werkgelegenheid bieden.
Hun vestiging impliceert bovendien vaak
het einde van de bestaande ambachtelijke industrie en daarmee het verlies
van bestaande werkgelegenheid.
En tenslotte er gaat van de vestiging
van Westerse bedrijven vaak een verstikkende invloed uit op de initiatieven van
potentiële inheemse ondernemers.

INLEIDING

Reeds tijdens de koloniale tijd werden er vanuit de Westerse landen initiatieven
genomen om aan hun koloniën hulp te verlenen. Missionarissen en zendelingen
trokken erop uit om het Christendom te verspreiden en talrijke missie- en
zendingsposten werden gesticht.
Veelal bleef de hulpverlening beperkt tot deze partikuliere hulpinspanningen. Dit
alles paste zeer wel binnen het liberale denken, waarin het beginsel van het
Laissez-Faire een grote rol speelde.
Deze situatie bleef voortbestaan, totdat na de Tweede Wereldoorlog het
dekolonisatieproces op gang kwam.

Geschiedenis
van de

hulp-

verlening

De Westerse landen werden gekonfronteerd met een groeiende behoefte aan en
stijgende vraag naar hulp van de kant van de pas zelfstandig geworden koloniën.
Onafhankelijkheid bracht met name een toename van de benodigde uitgaven voor
de vorming van een inheems kader met zich mee.
Impliciet aan het streven naar onafhankelijkheid waren de hoog gespannen
verwachtingen ten aanzien van de te verwezenlijken economische groei, nadat de
onafhankelijkheid een feit zou zijn geworden.
Als antwoord op de groeiende vraag naar en behoefte aan hulp werden talrijke
internationale hulporganisaties in het leven geroepen. De hulpinspanningen van de
individuele rijke landen namen jaarlijks toe.
De laatste tijd zijn we getuige van een ommekeer in deze situatie.
De hulpbijdragen nemen af (2): er ontstaat twijfel aan de tot nu toe behaalde
resultaten.
In een dergelijke crisissituatie is het niet overbodig om zich te bezinnen op het hoe
en waarom van de Westerse Hulp.
Vooral niet wanneer men daarmee inzicht krijgt in de fouten, die bij de hulpverlening zouden kunnen zijn gemaakt.
Met het oog hierop zal hier getracht worden enige klaarheid te scheppen ten
aanzien van een aantal punten.
- Om te beginn~n zal worden stilgestaan bij de motieven voor hulpverlening.
Draagt deze nu een zuiver altruïstisch karakter of wordt enkel en alleen het eigen
belang gediend?
- Vervolgens komt de wijze, waarop de Westerse landen hulp verlenen, aan de
orde. De nadruk zal komen te liggen op de vraag voor welk soort doeleinden deze
hulp is bestemd en waarom dit zo is.
Onze onvrede met de huidige gang van zaken noodzaakte ons tot het schrijven van
een daaropvolgende paragraaf, waarin een andere aanpak van de hulpverlening
wordt bepleit.
- Hierna wordt nagegaan of sommige vormen van 'hulp' eigenlijk wel dit etiket
verdienen.
- Dit brengt ons op het vierde en laatste punt.
Aan de hand van het voorafgaande kan dan worden beoordeeld of de hulpverlening aan de Arme landen eigenlijk wel gewenst is.
Voordat echter al deze punten aan de orde komen, is het nuttig enige aandacht
aan de geschiedenis van de hulpverlening te besteden.
Dit geeft ons een achtergrond, waartegen de huidige wijze van hulpverlenen
geplaatst kan worden.

'-...._.J
Sinds de Tweede Wereldoorlog verkregen de meeste koloniën hun onafhankelijkheid en werd het tijdperk der 'moderne' hulpverlening ingeluid.
In deze paragraaf wordt bekeken wat er
vóór die tijd aan hulp werd geboden.
De konklusie kan niet anders luiden dan
dat er gedurende het grootste gedeelte
van de koloniale periode geen sprake
was van hulpverlening.
De gedachte hieraan kwam bij de bestuurders der koloniën zelfs niet op.
Koloniën waren wingewesten, die de
produktie van goederen moeten afstemmen op de behoefte van het moederland
en niet op dat wat de inheemse bevolking nodig had.
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Bij alles wat er in de koloniën tot stand
kwam - de aanleg van wegen, het ontginnen van mijnen - had de inheemse
bevolking weinig baat.
Eerst in het begin van deze eeuw kwam
in deze situatie enige verandering; er
werden bescheiden pogingen in het werk
gesteld om de inheemse bevolking op de
minst belangrijke bestuursfunkties voor
te bereiden.
De enige uitzondering hierop vormden
de zendelingen en missionarissen, die
erop uittrokken om de inheemse bevolking te helpen.
Zij stichtten tal van kerken, hospitalen
en scholen.
Aan hun aktiviteiten lag een duidelijke
motivatie ten grondslag, n.l. de verspreiding van het evangelie.
Men was er heilig van overtuigd dat
hiermee de belangen van de inboorlingen
gediend werden, omdat zij zo van hun,
valse, taboes zouden worden verlost.
Als men nu op dit moment, de hulpverlening door koloniale bestuurders én missie,
en zending op zijn waarde wil toetsen,
dan komt men automatisch terecht bij
de instelling waarmee die hulp werd verleend.
Wat dan duidelijk naar voren komt, is
dat de hulp is verleend uit een gevoel
van superioriteit; men heeft de pretenties
te weten wat goed is voor de inboorlingen, of het nu de verspreiding van het
evangelie of iets anders betreft.
Tegen de inheemse kulturen, die voor de
komst van de Westerling vaak op een
hoog ekonomisch niveau stonden wordt
een intolerante houding aangenomen.
Zij waren namelijk anders, d.w.z. heidens
en niet zoals wij.
Een aanverwant bezwaar tegen deze
hulp was dat de aanwezigheid van koloniale bestuurders, kerken, missiescholen en hospitalen tot een ineenstorting
van de inheemse sociale structuren heeft
geleid.
Een kleine elite werd gevonnd, die zich
geheel op het Westen oriënteerde met
verwerping van zijn oude kultuurpatronen, terwijl de grote massa zich nog een
tijd lang door die oude waarden liet
leiden, waarmee zij overigens in konflikt
raakte (en raakt) met de realiteit van
nieuwe (vaak slechtere) levensomstandigheden.
Tenslotte heeft de introduktie van bijvoorbeeld de moderne Westerse medische
wetenschap aan de ene kant een verlaging van de kindersterfte en een verlenging van de gemiddelde levensduur
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met zich meegebracht, maar aan de
andere kant bijgedragen tot een bevolkingseJlplosie.
Samenvattend: de hulpverlening tijdens
de koloniale periode kon niet de voorwaarden scheppen, op basis waarvan de
koloniën, toen ze eenmaal onafhaukelijk
werden, een gezondere sociaal-ekonomische samenleving konden opbouwen.

,. De motieven
die

motieven voor de hulpverlening het
altruïstische element een steeds grotere
rol zou gaan spelen.
De realiteit komt echter maar zeer ten
dele met deze verwachting overeen.
'Veliswaar zijn er vanuit de V.N. en
andere internationale organisaties stappen in deze richting gedaan. De stelling
dat in een wereld, met scherpe tegenstellingen tussen Rijke en Arme landen,
op de Rijke landen de verantwoordelijkheid rust om hulp te verlenen, terwijl
de Arme landen moreel gezien recht op
die hulp hebben, wordt reeds enige tijd
gepropageerd.
Maar op nationaal niveau en zeker bij
die organen, waar het ontwikkelingsbeleid werd geformuleerd, nam dit uitgangspunt slechts een zeer ondergeschikte plaats in.
Nu kan men zeggen dat het voor een
goed hulpbeleid niet nodig is dat het op
een humanitaire grondslag is geformuleerd.
Zou een hulpbeleid niet aan kracht winnen, wanneer het op de meer rationele
grondslag van een mondiale Arbeidsverdeling zou zijn gebaseerd?
In een dergelijke situatie zou elk land
zich moeten toeleggen op de produktie
van die goederen, die zij vergeleken met
andere landen het meest goedkoop kan
produceren.
Het heeft echter weinig zin om hier
verder op in te gaan aangezien de Rijke
landen zich in hun hulpverleningsbeleid
door dergelijke lange termijn overwegingen evenmin hebben laten leiden.
Welke zijn nu de motieven, die aan de
hulpverlening van de Rijke landen ten
grondslag liggen?
Globaal gesteld zijn er slechts twee soorten motieven aan te wijzen en wel politieke motieven en ekonomische motieven.
Als er over politieke motieven wordt
gesproken, dan komt men automatisch
bij het voorbeeld van de Verenigde
Staten terecht. Het kan namelijk niet genoeg benadrukt worden dat, als men het
over de hulpverlening van de V.S. heeft,
men in feite spreekt over omstreeks
twee/derde gedeelte van de hulpverlening van de niet-kommunistische landen.
De Verenigde Staten heeft met haar
hulpverlening heel sterk haar strategische
belangen op het oog.
Zij meent dat ontwikkelingshulp erop
gericht moet zijn om in de 'vrije demokratische' landen een gestadige groei van
het nationale inkomen te garanderen.
I-liernlee zou de kommunistische
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liggen

Hoe men ook over de aktiviteiten van
de kerken in de Ontwikkelingslanden
denkt, vaststaat dat zij uitgingen van de
vermeende belangen van de 'inboorling'.
In de latere geschiedenis der hulpverlening zou men dan ook geneigd zijn te
verwachten dat de hulp steeds meer de
belangen der Ontwikkelingslanden zou
gaan dienen. Dit zou betekenen dat in de

19ressoren de wind uit de zeilen worden
~enomen, aangezien politieke instabiliteit
m de daarop volgende kommunistische
'evolutie nu eenmaal sterk samenhangen
net de armoede.
)eze politieke motieven zijn ook in het
~eval van Frankrijk zeer duidelijk, en
vat meer zij, ekspliciet geformuleerd.
~ijna de gehele Franse hulp wordt vereend aan de Z.g. 'franc zone', dat zijn
..Je Frans sprekende gebieden in Afrika.
lIfIet Franse streven is erop gericht de
IFranse beschaving te verspreiden, een
Jeschaving die aanspraak maakt op
.miversele geldigheid, om de officiële
terminolOgie aan te houden.
!Bovendien verwacht men dat een poliotiekvan samenwerking met deze gebieden zou kunnen resulteren in diplomaotieke en andere voordelen.
"Wat dit alles in de praktijk betekent kan
voor wat betreft het Amerikaanse hulp.beleid duidelijk worden aangetoond.
Vrije en demokratische landen zijn in
-de Derde Wereld dun gezaaid, als men
althans met 'vrij en demokratisch' doelt
op de aanwezigheid van een parlemen.taire demokratie.
°ln latijns-Amerika bijvoorbeeld waren de
enige landen met een parlementair-demoIkratische traditie Chili en Uruguay.
Wanneer men echter met 'vrij en demo-kratisch' bedoelt: die landen waar geen
-kommunistische of socialistisch regime is
- en dit is inderdaad de Amerikaanse
=bedoeling, dan komt men automatisch
-terecht bij landen, waar een min of meer
rechtse diktatuur heerst.
Op dergelijke landen nu is het Amerikaanse hulpverleningsbeleid veelal gericht; de autoritaire struktuur in die
landen biedt geen waarborg dat de
hulp gelden aan de grote massa ten goede
komen.
La~den als Japan en Duitsland hebben
zich bij hun hulpbeleid vooral door ekonomische motieven laten leiden.
Dit blijkt uit hun uiterst specifieke wijze
van hulpverlening. Japan verstrekt aan
de Ontwikkelingslanden uitsluitend
export-kredieten, terwijl Duitsland zich
erop toelegt die kapitaalsintensieve projekten in de ontwikkelingslanden te
steunen, waarvoor het, wat betreft de
benodigde kapitaalgoederen, de aangewezen leverancier is.
De hulpverlening is voor deze Rijke
landen dan ook weinig anders dan een
middel om door te dringen op markten,
waarop zij van oorsprong geen toegang
hadden.

Maar ook hier moeten de V.S. niet vergeten worden.
Het is niet voor niets dat dit land weinig
geneigd is min of meer socialistische en/
of nationalistische regimes te steunen.
Want het zijn juist deze regimes die
onwelwillend staan tegenover de partikuliere Amerikaanse investeringen; een
niet onbelangrijke bron van inkomsten
voor de Amerikaanse schatkist.

Het voorafgaande houdt niet in dat alle
landen zich even sterk van deze toch wel
verwerpelijke motieven bedienen.
Het probleem is echter dat de bovengenoemde landen, die verreweg het
grootste deel van de hulpinspanning voor
hun rekening nemen, dit wél doen,
zonder dat zij bereid zijn hun eigen
gepriviligeerde positie ter diskussie te
stellen en zonder dat zij bereid zijn
mede te werken aan een betere arbeidsverdeling in de wereld.
Een bijkomend probleem, dat nog uitvoerig aan de orde zal komen, is, dat
wanneer alles onder de noemer van
hulpverlening wordt gebracht, de hulp
aan de bevolking in de Derde Wereld in
diskrediet kan worden gebracht .

De huidige wijze van
hulpverlening

-------------_.~

Wanneer we van de hulpverlening
militaire hulp en puur eigenbelang aftrekken (zie daarvoor ook ~ 6), dan houden we een begrip over dat de inhoud:
'het verlenen van hulp' beter dekt.
De meer eigenlijke hulpverlening is gestoeld op een aantal veronderstellingen
die vaak vanuit de wetenschappelijke
hoek zijn geformuleerd.
Omdat deze veronderstellingen neit zijn
getoetst, zullen we deze 'hypotheses'
noemen.
Een van deze hypotheses, die als eerste
besproken zal worden luidt:
1. Niet het streven naar sociaal-ekonomisc1le geliikheid, maar het op gang
brengen van ekonomische ontwikkeling
moet de basis vormen voor een ontwikkelingsbeleid.

Of om het anders te zeggen: ekonomische
ontwikkeling en het streven naar grotere

gelijkheid zijn met elkaar in tegenspraak.
Dit argument wordt kracht bijgezet door
te verwijzen naar de geschiedenis van
de nu ontwikkelde landen. De Westerse
landen maakten in de eerste fase van
hun industrialisatie-proces een groeiende
inkomensongelijkheid door. Men trekt
hieruit de konklusie dat de grove uitbuiting van de armen de voorwaarde was
voor de toenemende besparingen van
ondernemers en kapitaal verschaffers;
besparingen die dan weer direkt in investeringen werden omgezet.
Maar is die analogie wel juist? Zijn er
geen redenen aan te voeren dat ekonomische groei en grotere inkomens gelijkheid niet met elkaar in strijd behoeven
te zijn, elkaar zelfs kunnen ondersteunen?
Wij menen van wel.
In de eerste plaats geldt het gebruikelijke
argument, dat een ongelijke inkomensverdeling een voorwaarde is voor hogere
besparingen, voor ontwikkelingslanden
slechts ten dele.
Grootgrondbezitters en andere rijken
besteden een groot deel van hun inkomen
aan luxe artikelen.
Daar komt bij dat een deel van de besparingen in niet produktieve investeringen wordt omgezet zoals stadions,
luxe hotels en andere statussymbolen,
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terwijl de bevoorrechte klassen hun gelden .liefst in het Westen beleggen.
Ten tweede lijden grote massa's mensen
in ontwikkelingslanden aan ondervoeding, slechte voeding en andere tekortkomingen in hun levensomstandigheden,
in het bijzonder het ontbreken van elementaire faciliteiten voor gezondheidszorg en onderwijs, uiterst slechte behuizing en sanitaire voorzieningen wat,
aangezien dit hun bereidheid tot werken
aantast, een negatief effect heeft op de
produktie.
Dit houdt in dat maatregelen die de
levensomstandigheden van de massa van
de bevolking zouden doen verhogen, ook
de arbeidsprestatie gunstig zouden beÏnvloeden.
Dat ekonomische ontwikkeling en het
streven naar grotere gelijkheid water en
vuur zijn, is dus lang niet zeker.
Voor de meeste specialisten, die zich
met hulpverlening bezighouden viel hier
tot voor kort niet aan te tomen.
De volgende stap, die dan ook werd
genomen, was het aanwijzen van bepaalde obstakels die de ekonomische
ontwikkeling in de Derde Wereld in de
weg stonden.
Gesteld werd dat de Arme landen met
name gebrek hebben aan kapitaal, een
moderne industriële sektor en een aantal
Een koöperatie van timmerlieden.
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basisvoorzieningen.
Hiermee komen we regelrecht bij de
tweede hypothese terecht, die als volgt
geformuleerd kan worden:
2. De Arme landen hebben voor het
op gang brengen van hun ekonomische
ontwikkeling vooral behoefte aan kapitaal: dit te meer, omdat men in die
landen onvoldoende kan sparen.
Kapitaaloverdracht van Westerse zijde
stelt deze landen in staat om na verloop
van tijd zelf voldoende te sparen.

Dit lijkt een heel duidelijke en logische
uitspraak en als zodanig niet voor tegenspraak vatbaar.
Maar is kapitaal alléén wel voldoende?
Men kan zich namelijk heel goed voorstellen dat de regering van een ontwikkelingsland voor de bouw van een fabriek, en het opzetten van scholen fondsen nodig zal hebben.
Maar, wanneer de gebouwen eenmaal
klaar zijn en de benodigde machines zijn
gekocht, dan beginnen de problemen
pas goed. Zijn er mensen, die de bekwaamheid bezitten om in een dergelijk
complex aan de machines te gaan staan?
Is er een kader, dat deze fabriek kan cn
wil runnen?
Met andere woorden, kapitaaloverdracht

is niet voldoende - men denke alleen
al aan de benodigde technische hulp om de ekonomische ontwikkeling in de
Derde Wereld op gang te brengen.
Bovendien kan men zich afvragen óf men
in de Arme landen wel onvoldoende kan
sparen. Meer en meer vindt de gedachte
weerklank dat de wil tot kapitaalvorming
ontbreekt.
Het nationale inkomen van de Arme
landen is veel lager dan het onze.
Tegelijkertijd is de inkomensverdeling
veel ongelijker dan in de Westerse landen het geval is.
Dit betekent dat de armste lagen van
de bevolking in de Derde Wereld nauwclijks in staat geacht mogen worden om
een bijdrage te leveren aan de kapitaalvorming.
Wie dat wel kunnen, zijn de rijken.
De ervaring leert echter keer op keer
dat daar weinig van terecht komt.
Deze elitegroeperingen geven hun geld
liever uit voor de nieuwste snufjes van
de Westerse beschaving, of investeren
hun geld in grond - een waardevast
bezit dat bovendien nog prestige verleent - liever dan dat zij willen bijdragen tot de ontwikkeling van hun land.
De kapitaalvorming in de Derde Wereld
is dus wel een zaak, waar nogal wat aan
vastzit.

s het te verwachten dat Westerse kapiaal-hulp na verloop van tijd niet meer
lodig is?
laak wordt deze vraag met een enthou-iast ja beantwoord.
Capitaalhulp zou leiden tot een verholing van de besparingen. De besparingen
;ullen worden omgezet in investeringen
-n eigen land wat zal leiden tot inkonenstoename. Uit dit toegenomen inkonen zou dan weer een groter gedeelte
'oor besparingen kunnen worden be-temd etc. Na verloop van tijd zijn de
eigen' besparingen voldoende om de
-?;ewenste groei van het inkomen mogelijk
.e maken en de hulp wordt overbodig.
)it alles is theorie, maar hoe gaat het
n werkelijkheid?
voor latijns-Amerika blijkt de theorie
-liet op te gaan, integendeel zelfs. Naarnate de Westerse kapitaalhulp groter
.vordt, neemt de eigen kapitaalvorming
-lf. Blijkbaar heeft kapitaaloverdracht
niet tot een verhoging van de investeringen en vergroting van het inkomen
-geleid.
-Waarschijnlijk is een klein deel van de
mpitaaloverdracht besteed voor de
-broodnodige voedselvoorziening ten be'hoeve van de armen.
-Dit deel was welbesteed maar het droeg
niet direkt tot kapitaalvorming bij. Een
.groter deel van de kapitaaloverdracht
werd aangewend ten behoeve van de
overbodige konsumptie der rijken.
-Daarnaast werd de kapitaaloverdracht
.benut voor het opzeten van een leger- en
.politieapparaat, tenvijl een deel in ka.pitaal-intensieve industrieën werd geïnvesteerd waarvan de winsten voor het
grootste gedeelte naar het westen terugvloeien. Ook al geldt het bovenstaande
-in mindere mate voor Afrika en Azië,
toch kan men stellen dat hypothes 2
weinig waarlleidshalte bezit.
We komen nu tot de derde hypothese,
die met de vorige sterk venvant is. Ook
hierin wordt weer het 'belangrijkste
obstakel' voor de ekonomische ontwikkeling in de Derde Wereld aangewezen.
3. Bij de ontwikkelingsplanning
moet
de nadruk worden gelegd op de groei
van de moderne industriële sektor; op
deze wijze zullen met name de werkgelegenheid en de export worden gestimuleerd.
Deze hypothese heeft een uiterst belangrijke rol in het Westerse denken
gespeeld; zo belangrijk zelfs, dat van

alle hulp die voor projekten in de arme
landen bestemd was, minder dan 10%
voor de ontwikkeling van de landbouw
werd besteed. Aan overtuigingskracht
ontbrak het deze hypothese niet. Was in
de Westerse landen de ekonomische
ontwikkeling ook niet door snelle industrialisatie op gang gekomen, waarbij de
enige taak voor de landbouw, het leveren
van arbeid en het laag houden van de
voedselprijzen, was?
Had de Derde Wereld niet een enorme
behoefte aan industrialisatie, om op deze
~vijze een verslechtering van de handelsbalans tegen te gaan?
In de praktijk bleek deze hypothese niet
op te gaan; de vraag naar arbeidskrachten ten gevolge van de sterke trek van
het platteland naar de stedelijke agglomeraties steeg veel sterker dan het aanbod van arbeidsplaatsen in de industrie.
In de bedrijven was een gebrek aan geschoold personeel; de industriële produkten konden niet of nauwelijks worden
afgezet.
Achteraf hoeft ons dit niet te venvonderen. De fundamentele fout van deze
hypothese is n.l. gelegen in het feit dat
men dacht dat de situatie in de Derde
Wereld te vergelijken was met de situatie
in de Westerse landen van vóór de industriële revolutie.
Er zijn echter duidelijke verschillen in
uitgangspositie aan te wijzen.
De Westerse landen hadden weinig problemen om een markt te vinden voor
hun produkten; deze markt was toen nog
niet beschermd door tariefmuren, zoals
nu het geval is.
De opkomende Westerse industrie was
arbeidsintensief en kon zodoende voldoende arbeidsplaatsen kreëren in antwoord op de vraag, die door de trek
van het platteland gekreëerd was.
De opkomende industrie in de Derde
Wereld draagt mede door de moderne
Westerse invloed een kapitaalintensief
karakter en kan zodoende aan die voorwaarde niet voldoen.
Op grond van het bovenstaande menen
we deze hypothese, mede op grond van
haar a-historisch karakter te moeten
venverpen en gaan over tot de vierde
hypothese.
Deze luidt als volgt:
4. De basisvoorwaarde voor ekonomische ontwikkeling in de Derde Were/d
is gelegen in het scheppen van infrastrukturele voorzieningen, zoals onderwijs, een transportsysteem, wegen en
energievoorzieningen.
Ook deze hypothese is maar ten dele
houdbaar.
Een goede infrastruktuur is zeer zeker
belangrijk, maar hij verliest aan betekenis of werkt zeUs averechts, wanneer
hij niet is afgestemd op de heersende

sociaal-ekonomische situatie.
Een paar voorbeelden kunnen ter verduidelijking dienen.
In Peru is men een aantal jaren geleden
overgegaan tot de aanleg van een uitgebreid wegennet, dat ten doel had het
platteland te ontsluiten. Een zeer ongunstig neveneffekt van dit projekt was
echter dat hierdoor de trek van het
platteland naar de stad sterk werd bevorderd met als gevolg grote werkloosheid in de steden en stagnatie van de
produktie op het platteland.
In talloze ontwikkelingslanden is men de
laatste jaren gestart met grootscheepse
programma's ter bestrijding van het
analfabetisme en met andere onderwijsprojekten.
Deze over het algemeen kostbare projekten bleken echter na verloop van tijd
niet dat rendement op te leveren, wat
men er van had venvacht.
Ook al is het moeilijk om hiervoor algemene oorzaken aan te geven, toch kunnen er wel enkele fouten worden gesignaleerd, die in dit verband van belang
zijn.
In de eerste plaats stond de inhoud van
de lesstof los van de maatschappij; zij,
die de school met sukses doorliepen en dit waren er verhoudingsge~vijs niet
veel - konden met het geleerde weinig
doen of zij konden simpelweg geen werk
vinden.
Verder was het ondenvijs - en dit geldt
met name voor de alfabetisatieprogramma's - te sterk gericht op één bepaalde
groep; en wel op de kinderen.
Na een tijd konden deze inderdaad lezen
en schrijven maar éénmaal weer terug
bij hun ouders die dit niet konden, verleerden zij het weer snel.
Dus ook hier geldt weer dat de bovengenoemde hypothese op zich niet onjuist,
maar wel éénzijdig is.
We komen nu tot de laatste hypothese,
die ~j in deze paragraaf willen behandelen.
Opgeschrikt door de trage groei van de
landbouwproduktie die de laatste jaren
nauwelijks voldoende bleek om de snelgroeiende bevolking van voedsel te voorzien, is het aksent van de hulpverlening
verschoven van de industrie en de infrastruktuur in de richting van de landbouw.
Verhoging van de landbouwproduktie
werd als een dwingende noodzaak gevoeld en gaf aanleiding tot het afkondigen van de Z.g. 'Groene Revolutie'.
5. De veronderstelling van dit programma was dat een verhoogde produktie mogelijk gemaakt zou worden door
het gebruik van verbeterde variëteiten,
meer kunstmest en insecticiden.
Dit programma heeft hooggestemde verwachtingen bij miljoenen boeren in de
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Derde Wereld gewekt. Toch zijn ook
hier de grote suksessen uitgebleven.
Dit is gedeeltelijk te verklaren uit het
feit dat deze technieken moeilijk ingang
vonden bij boeren, die eeuwenlang
gewend waren geweest aan hun traditionele landbouwmethoden, terwijl hun
opbrengst geen speelruimte toeliet voor
eksperimenten.
Maar de belangrijkste verkIaringsgrond
voor dit falen ligt in het feit, dat de
technische verbeteringen slechts aan een
klein deel van de boeren ten goede is
gekomen. De grote massa der boeren
bezit weinig of geen land, of heeft grond
in pacht.
Dit betekent dat zij ofwel geen kapitaal
hadden om van de technische verbeteringen te profiteren, ofwel de stimulans
ontbeerden om tot verbeteringen over te
gaan.
Dit laatste geldt vooral voor de pachter,
die het grootste gedeelte van de meer
opbrengst aan de eigenaar zal moeten
afstaan.
Het grootse bezwaar tegen het programma van de Groene Revolutie is o.i. wel
dat op onverantwoordelijke wijze wordt
ingegrepen in het natuurlijke evenwicht
in die landen. Zonder hier nu al te diep
op in te gaan, moet wel gesteld worden
dat ongelimiteerd gebruik van kunstmest
en insecticiden onvoorspelbare desastreuze gevolgen voor de landbouw in de
Derde Wereld kan hebben.
Het voorafgaande samenvattend kunnen
wij stellen dat geen van de in dit hoofdstuk besproken hypothesen geheel onjuist
blijkt te zijn, ze zijn alleen te éénzi;dig.
Men gaat te zeer van Westerse gegevens
uit; men denkt te zeer etnocentries,
zonder daarbij rekening te houden met
de kultuur, de struktuur en de geschiedenis van de Arme landen.
Bij deze 3 punten - struktuur, kultuur
en geschiedenis zal men moeten stilstaan
om een redelijke ontwikkelingspolitiek
te kunnen formuleren.
Dit is zeker niet alleen de taak van de
specialisten, die zich zoals in deze
paragraaf bleek, vaak te éénzijdig met
de ontwikkelingsproblematiek hebben
beziggehouden.
Bij het formuleren van een redelijke
ontwikkelingspolitiek dienen zoveel
mogelijk mensen te worden betrokken.
Omdat eerst bij een grotere betrokkenheid een beter ontwikkelingsbeleid haalbaar zal blijken te zijn.
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Een andere
aanpak

van
de hulpverlening
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In deze paragraaf zal gepoogd worden
de basis te leggen voor een andere aanpak van de hulpverlening.
Als uitgangspunt hiervoor moge de volgende stelling gelden:
'elke vorm van hulpverlening, die erop
gericht is om een ekonomische ontwikkeling in de Derde Wereld op gang te
brengen, zonder daarbij rekening te
houden met de kultuur, de struktuur en
de geschiedenis van het hulpontvangende
land, is bij voorbaat tot mislukken gedoemd, hoe goed de hulpverlening ook
bedoeld moge zijn.'
Met deze uitspraak kan men natuurlijk
alle kanten op, en dit is ook wel gebleken.
Sommige schrijvers hebben naar aanleiding van deze stelling gesteld dat men
bij het ontwikkelingsproces met de inheemse kultuur rekening moet houden,
juist omdat deze kultuur een ekonomische ontwikkeling in de weg staat.
Hoe vaak stuit men in de Derde Wereld
niet op apathie, gebondenheid aan tradities, vastgeroeste gedrags- en venvach-

tingspatronen en op het ontbreken van
elk initiatief om meer te produceren dan
strikt genomen noodzakelijk is?
Een dergelijk statisch kultuur-patroon,
waarin religie en familiebanden een
overheersende rol spelen, blokkeert het
proces van ekonomische groei.
Volgens deze schrijvers dient de Derde
Wereld het dynamische Westerse kultuurpatroon over te nemen, wil de hulpverlening slagen.
Tot zover klinkt het allemaal vrij aannemelijk.
Toch moet men met de uitvoering van
dergelijke theorieën erg oppassen, te meel
omdat men daarbi; ingri;pt in de situatie
van talloze mensen.
Het gevaar is bovendien niet denkbeeldig dat men gaat denken dat de inheemse kultuur irrationeel en inferieur is,
terwijl de Westerse kultuur rationeel en
superieur zou zijn.
Wat men ook in het algemeen over de
inheemse kultuur kan zeggen, feit is, dat
deze zeker niet irrationeel is en in sommige gevallen ook geen obstakel hoeft te
vormen voor een ekonomische ontwikkeling.
Deze stelling is lijnrecht in tegenspraak
met wat er vaak over de boeren in de
Arme landen wordt gezegd.
Hun gedrag zou irrationeel zijn en wel
omdat zij zich geen moeite getroosten
uit de grond te halen, wat er in zit tenvijl
dit toch heel wel mogelijk is. Met andere
woorden: gewoontegetrouw produceren
zij het strikt noodzakelijke zonder tot
eksperimenten over te gaan.
Men vergeet dan echter dat dit heel goed
kan komen doordat de boer, die veelal
pachter is, het grootste deel van zijn
meeropbrengst moet afstaan aan de
eigenaar van de grond. Het is in dit geval de sociale struktuur, die de boer
weinig ruimte tot vernieuwingen laat.
Een andere reden voor dit 'irrationele'
gedrag kan gelegen zijn in het feit dat
de boer, die veelal op de rand van het
bestaansminimum leeft, geen speelruimte
heeft voor het ondernemen van eksperimenten.
Bovendien is hij in een saamhorige gemeenschap zonder meer afhankelijk van
de instemming en medewerking van al
de overige leden der gemeenschap.
En zelfs al mochten hun waarden en
normen nu irrationeel lijken te zijn dan
komt dat omdat, door het openleggen
van koloniën, door de bekeringsdrift van
zendelingen en missionarissen én door
het multinationale bedrijfsleven, een
buitengebeuren is gekreëerd, waaraan
deze boeren zich nog niet hebben kunnen aanpassen. En nu zijn we opeens
weer op bekend terrein.
Velen beweren immers dat ook de Westerse mens zich nog niet adekwaat aan
z'n nieuwe leefsituatie heeft aangepast.
Men moet al met al voorzichtig zijn met

~uitspraken als zou de inheemse kultuur
irrationeel zijn. Kan men nu vervolgens
stellen dat de inheemse kultuur in het
algemeen strijdig is met de ekonomische
ontwikkeling?
•Ook hier moet voorzichtigheid betracht
worden.
lEen ieder van ons kent de voorbeelden
van Japan en China.
~Japan, een land dat zijn feodale struk-tuur heeft gebruikt als solide onderbouw
voor zijn industriële ontwikkeling.
.China, een land dat een grote ekonomische ontwikkeling heeft weten te
'bereiken op basis van een voor de Derde
Wereld uniek model, waarvan de kenmerken kort samengevat luiden: in de
ontwikkeling neemt niet de industrie,
maar de landbouw de belangrijkste plaats
in, een krachtige politiek van decentralisatie, waarbij kleine produktie-eenheden
met name op het platteland worden opgezet in plaats van in de steden; en
tenslotte fungeert een sterke ideologie
als motor achter deze inspanning en doet
een hechte groepssolidariteit ontstaan.
Deze voorbeelden bewijzen natuurlijk
niets; wel kunnen zij ons waarschuwen
tegen vooroordelen als zou de inheemse
kultuur altijd strijdig zijn met ekonomische ontwikkeling.
Om diezelfde reden moet de uitspraak,
dat een Westerse instelling een noodzakelijke voorwaarde voor de groei is,
met een kOlTelzout genomen worden.
Met een flinke korrel zout! Wanneer n.l.
de hulpverlening aan een dergelijke gedachtengang wordt gekoppeld dan loopt
men het gevaar dat de hulpverlening
mislukt, om maar niet te spreken van de
desastreuze gevolgen: een inheemse bevolking gekweld door minderwaardigheidsgevoelens, die zich tegen latere
hulppogingen uiterst skeptisch zal opstellen.
Dit betekent nu ook weer niet dat het
Westen niets zou kunnen overdragen.
Wel moet er bij de hulpverlening zoveel
mogelijk worden aangesloten bij de bestaande waarden. Verder moet het bestaan van bepaalde strukturen niet genegeerd worden.
En 'last but not least', moet bij elk projekt naar een zo groot mogelijke instemming en participatie van de lokale bevolking worden gestreefd.
We zullen dit verduidelijken.
Vaak wordt er over geklaagd dat geboorte-beperking programma's zo weinig
effekt sorteren. Sukses is echter alleen
dán ge~aarborgd wanneer deze pro-

gramma's rekening houden met de gehele leefsituatie waarbinnen sexualiteit
en kindertal hun rol spelen. Wanneer een
groot aantal kinderen de viriliteit van de
man bepaalt en wanneer tevens een groot
aantal kinderen fungeert als sociale
verzekering dan zal het uitreiken van
condooms het kindertal weinig kunnen
beïnvloeden.
Een ander punt. Vóórdat overgegaan
wordt tot het verstrekken van landbouwmachines aan boeren in de Derde Wereld' moet op tal van vragen ingegaan
worden, als: kan en durft de boer deze
machine te gebruiken, of heeft hij meer
vertrouwen in zijn oude manier van werken. Dit brengt met zich mee dat men
Tegenstellingen

in een tijdsbestek

de boer van de waarde van deze machine
moet overtuigen.
Vervolgens kan de introduktie van zo'n
machine voor een boer, die gewend is
zijn eigen tempo te bepalen, een ernstige
inbreuk op dat ritme betekenen .
En bovendien, het gebruik van sommige
machines is bepaald geen sinecure.
Een andere belangrijke vraag is welke
gl'Oepboeren men een dergelijke machine
moet geven.
Hebben pachters wel de motivatie om
een landbouwmachine te gebruiken
wanneer het grootste deel van de inkomensstijging in de zakken van de landeigenaars verdwijnt?
Is het voor deze groep niet aantrekkelijker om nieuwe grond te ontginnen, zo

van nog geen vijftig iaar.
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deze grond nog aanwezig is?
Ook zou nauwlettend moeten worden
nagegaan welke de gevolgen van de invoering van landbouwmachines voor de
boeren zullen zijn. Wordt hiermee
werkloosheid geschapen en zo ja, zijn er
dan mogelijkheden om voor de getroffen
boeren werk te vinden?
En tenslotte vermelden wij nog een
punt dat door de leverancier in zijn
ijver om te verkopen vaak over het hoofd
wordt gezien: zijn deze landbouwmachines wel geschikt voor het doel waarvoor
ze zullen worden aangewend?
Zijn ze gewend aan de struktuur van de
grond, aan het klimaat en aan de grootte
van de landbouwpercelen?
Bij de invoering van het onderwijs
spelen dergelijke vragen eveneens.
Zorgvuldig moet in het licht van de
sociale achtergrond worden bepaald wat
voor soort lesprogramma het best kan
worden gekozen, op welk publiek dit
moet zijn gericht, en over welke periode
het programma zich zal moeten uitstrekken.
Het bovenstaande is bij lange na geen
compleet en logisch geheel: dat kan ook
niet!
Hulpverlening moet een kreatief en ondogmatisch gebeuren zijn, waarbij zoveel
mogelijk mensen zo wel in de Derde
Wereld als hier betrokken zijn.
Eerst bij een grotere betrokkenheid zal
men in het Westen bereid zijn zich de
offers te getroosten om de Derde Wereld
werkelijk te helpen. 'Werkelijk' wil hier
zeggen op zo een wijze dat de schrijnende
kloof tussen de rijken en de armen wordt
gedicht. Dit is de eerste voorwaarde van
een geslaagd hulpverleningsbeleid.
Eerst uit een participatie van de arme
massa in de verbetering van de eigen
levensomstandigheden, zal blijken dat de
bestuurders zich het lot van hun arme
landgenoten aantrekken. Dit is de tweede
voorwaarde voor een geslaagde hulpverleningsbeleid.
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Wat dient er
onder
het begrip
'hulp'
te worden
verstaant

hulpverlenende land inhouden.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor
militaire hulp, die zuiver in het belang
van de politiek van het hulpverlenende
land wordt verleend. Geen zinnig mens
zal de militaire steun, die door de V.S.
aan het bewind van Thieu in Saigon
wordt verleend tot hulp willen rekenen.
Toch gebeurt dit.
Een voor de hand liggend bezwaar tege
onze omschrijving van het begrip hulp
kan zijn dat deze ondeugdelijk is, omdat
de partikuliere investeringen, die toch
in hoge mate bijdragen aan de ekonomische ontwikkeling in de Derde Wereld, niet tot de hulpverlening worden
gerekend.
Deze stelling is echter ongefundeerd.
Als men namelijk nagaat wat de rol van
het Westerse Bedrijfsleven is geweest,
dan stuit men op de volgende onthullende feiten:
De winsten, die door het Westerse bedrijfsleven in de Derde Wereld worden
behaald, bedragen vaak het dubbele in latijns-Amerika, naar men zegt, zelfs
het driedubbele - van de oorspronkelijke kapitaalstroom van dit bedrijfslever
naar de Derde Wereld.
Wat de onderneming hier tegenoverstelt
is verhoudingsgewijze weinig.
Van scholing van de lokale bevolking
komt niets of nauwelijks iets terecht. De
ondernemingen werken bij voorkeur meI
ongeschoolde arbeiders uit het ontwikkelingsland en met een klein aantal
specialisten, dat dan nog vaak uit de
Westerse landen overkomt.
Tevens betekent de vestiging van een
modem Westers bedrijf vaak het einde
van de inheemse ambachtelijke indtL~trie
en oefent het een remmende werking uit
op de initiatieven van potentiële inheemse ondernemers.
Dat de werkgelegenheid in het Arme
land dan ook gediend zou zijn met de
komst van de Westerse onderneming is
vaak meer schijn dan werkelijkheid.
De laatste jaren hebben de ondernemingen er in het Westen naar gestreefd om
zoveel mogelijk werk door machines te
laten verrichten, omdat dit 'makkelijker'
was dan het organiseren van de lokale
arbeid.
Onder dergelijke omstandigheden kan
men moeilijk vol blijven houden dat ~c
ondernemingen zich offers getroosten
door te investeren in de arme landen;
evenmin kan hun bijdrage aan het ontwikkelingsproces in die landen hoog
geschat worden. Dat ook de Arme landen
zich hiervan bewust worden, blijkt wel
uit de golf van nationalisaties I
We komen nu op het tweede punt, de
omvang van de hulp. Gesteld werd dat
de omvang van de hulp gelijk zou zijn
aan de grootte van het offer, dat de
hulpverlenende landen zich getroosten.
Aan de hand van dit kriterium kunnen

l_J
We komen nu tot de moeilijke maar
onvermijdelijke vraag wat nu eigenlijk
onder hulp moet worden verstaan. Het
zal niemand verbazen dat hier nog al
wat verschil van mening over bestaat.
De één rekent partikuliere investeringen
wél, de ander niet tot hulp.
Zelf menen wij dat tot hulp enkel gerekend mag worden dat gedeelte van de
kapitaalstroom - plus technische bijstand en goederen verstrekking, dat
onder normale markt-omstandigheden
nooit naar de Derde Wereld zou zijn
gevloeid en waarvan de verstrekking
een offer voor het hulpgevende land
betekent.
De omvang van de hulp is dan gelijk aan
de grootte van het offer, dat de Westerse
landen brengen.
De konsekwenties van deze definitie is
dat men noch partikuliere investeringen
noch exportkredieten tot hulp mag rekenen, omdat zij onder normale marktomstandigheden ook wel gedaan respektievelijk verleend zouden zijn en verder,
omdat zij geen werkelijk offer voor het

u enkele veelvoorkomende vormen van
ulp beoordeeld worden.

chenkingen: Bij deze vorm van hulperlening kan men spreken van hulp voor
e volle honderd procent, aangezien het
ier geheel en al een offer betreft. Het
; daarom zo jammer te moeten konstaeren dat de betekenis van deze vorm
an hulpverlening in de loop der tijden
oterk verminderd is, zodat zij vandaag
,e dag slechts een ondergeschikte rol in
et geheel inneemt.

Jeningen: Op zich hoeven leningen aan
rme landen geen hulp te zijn.
'"Vanneer deze door banken op normale
'oOIwaarden verstrekt worden, spreekt
nen van normale kommerciële transakies.
Jeningen worden eerst dan hulp, wanleer zij op gunstiger voorwaarden dan
!loor de gewone banken verstrekt wor!len.
)e omvang van het hulpelement laat
:ich bepalen aan de hand van z faktoren:
en eerste, in hoeverre ligt de geboden
'entevoet lager dan normaal en verder,
lOeveel langer duurt de periode, waarJVer de lening afgelost kan worden.
.revens kunnen de leningen tot de hulplerlening worden gerekend wanneer zij
lan die groepen worden verstrekt, die
~ewoonlijk van bankkredieten zijn uit-sesloten.

'J.oederenhulp: Het zijn met name de
'Verenigde Staten geweest, die een deel
.an de hulp in de vorm van goederen
lebben verleend. Door dit land zijn in
:Ie loop der tijden grote hoeveelheden

tarwe en graan geschonken.
Dat de Verenigde Staten zo gul met het
verstrekken van deze goederen was,
kwam bepaald niet alleen door hun
onbaatzuchtigheid.
In de meeste gevallen ging het namelijk
om overschotten.
Men kan dan ook moeilijk stellen dat de
Verenigde Staten bij de verstrekking van
deze vorm van hulp zich een groot offer
getroostte.
Gebonden Hulp: De laatste 10 jaar is
vrijwel de gehele hulp der Westerse
landen 'gebonden' geweest. Dat wil zeggen dat een land, dat hulp ontvangt,
deze hulp moet besteden aan de aankoop
van produkten in het hulp gevende land.
De hulp gevende landen hadden hier een
duidelijke bedoeling mee. Op deze wijze
konden zij hun exporten naar de ontwikkelingslanden in niet onaanzienlijke
mate uitbreiden.
Dit binden van hulp aan de aankoop
van bepaalde produkten in de donorlanden was echter vooral aantrekkelijk,
wanneer de prijzen van deze produkten
te hoog lagen om op de wereldmarkt
konkurrerend te kunnen zijn.
Op deze wijze kon C.q. kan men leegloop
en werkeloosheid in bepaalde bedrijfstakken, die op de export zijn gericht,
voorkomen.
Op zichzelf is dit geen kwade zaak,
alleen ze verdient niet zozeer het etiket
'hulp' als wel het etiket 'werkgelegenheidsprogramma voor binnenlands gebruik':
Om kort te gaan, bij de gebonden hulp
blijkt het al helemaal geen altruïsme te
zijn, wat de klok slaat.

Tot dusverre is gesproken over de mate
waarin de donorlanden zich offers getroosten bij de verlening van hulp.
Nu willen wij het hebben over iets
anders n.l. de vraag, in welke mate bepaalde vormen van hulp voor het hulpontvangende land een reële waarde
hebben.
De beantwoording van deze vraag is
toegespitst op de twee reeds besproken
vormen van hulpverlening n.l. de goederenhulp en de gebonden hulp.
De waarde van goederenschenkingen
voor het hulpontvangende land is vaak
kleiner dan gedacht wordt.
Een Chinees gezegde is hier op zijn
plaats.
'Geef de man een vis en je stilt z'n
honger voor een dag, maar geef de man
een net en je stilt z'n honger voor
eeuwig'.
Verder is in de praktijk gebleken dat
door niet weldoordachte goederengeschenkingen de produktie in het hulpontvangende land geschaad werd. Graanzendingen uit de V.S. hebben in een land
als India geleid tot een sterke daling van
de graanprijs, waardoor grote groepen
toch al noodlijdende boeren de genadeklap kregen.
Bij gebonden hulp ligt de reële waarde
voor het hulpontvangende land vaak ver
onder de nominale waarde.
Dit is gemakkelijk aan te tonen. Maar
al te vaak moeten de ontvangen gelden,

Een voorbeeld van Batikkunst uit
een van de ontwikkelingslanden.
Wardt via de stichting ABAL in
Nederland verkocht.
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Het einde

van, of
besteed worden aan de aankoop van
produkten in een bepaald donorland,
terwijl deze produkten elders veel goedkoper te krijgen zijn.
En daar blijft het niet bij. Niet alleen
met de aankoop van produkten is men
te duur uit, maar ook door reparaties wanneer het tenminste om duurzame
produktiemiddelen gaat - ontstaan weer
ekstra kosten, omdat de onderdelen
elders goedkoper waren.
Tenslotte tast de binding van hulp vooral dan de reële waarde voor het hulpontvangende land aan, wanneer dit land
gedwongen wordt de hulpgelden te besteden aan produkten, waaraan zij
eigenlijk geen behoefte heeft.
Op grond van het voorafgaande kunnen
de volgende konklusies worden getrokken.
In de eerste plaats geldt voor sommige
posten zoals militaire bijstand, exportkredieten en bepaalde leningen dat zij
ten onrechte tot ontwikkelingshulp worden gerekend.
Met het verstrekken van deze 'hulp'
getroosten de Rijke landen zich in het
geheel geen offer.
Op de naam hulp mag wel aanspraak
gemaakt worden bij andere posten, zoals
goederenhulp en gebonden hulp, zij het
in beperkte mate.
Want naast de offers, die de donorlanden
zich hierbij getroosten, staan niet onaanzienlijke kommerciële voordelen.
Dit betekent dat slechts een beperkt gedeelte, van wat in officiële begrotingen
en stukken tot hulp wordt gerekend dit
etiket verdient te dragen; waarschijnlijk
is dit nog niet de helft van het totaal.
Een dergelijke konklusie mag zeker geen
fatalistische uitwerking hebben.
Integendeel hij konfronteert ons met het
feit dat we er voor wat betreft de Ontwikkelingshulp, nog lang niet zijn. Het is
een dwingende noodzaak dat er een
scherp onderscheid wordt gemaakt tussen de vormen van hulp, die deze naam
wel en vomlen van hulp, die deze naam
niet verdiene~. Gebeurt dit niet, dan
valt te vrezen dat de hulp aan de Derde
Wereld verder in diskrediet raakt.
En dit zou toch wel van een uiterst bekrompen en nationalistische mentaliteit
getuigen: wel een groot gedeelte van het
nationale budget besteden aan onderwijs,
sociale voorzieningen in eigen land en
een schijntje reserveren voor de Derde
Wereld, waar de nood veel groter isl
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een nieuw
begin

voor de
hulpverlening!
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Veel discussies zowel in linkse als in
rechtse kringen, die over het hulpverleningsbeleid gevoerd worden, eindigen
met een totale verwerping van dat beleid.
Een veelgehoord argument is dat hulpverlenen neerkomt op geld over de balk
smijten, omdat het door de arme landen
toch enkel maar aan gouden bedden,
badkuipen en meer van dat fraais besteed wordt. Pas wanneer mocht blijken
dat de hulp gelden wel goed besteed
worden, zou een voorzetting van de hulpverlening overwogen moeten worden.
Dat dit argument geen steek houdt,
hoopt dit artikel aangetoond te hebben.
Sterker nog, na lezing van het voorafgaande moet toch wel gebleken zijn dat
een dergelijke manier van denken niet
alleen getuigt van een groot gebrek aan
kennis van zaken, maar er tevens de
oorzaak van is geweest dat de hulpverlening zo weinig sukses heeft gehad.
Want laten we wel wezen. Het zijn de
Westerse autoriteiten, de Westerse deskundigen en zeker niet de lokale bevolkingsgroepen in de Derde Wereld ge-

weest, die op basis van Westerse belan.
gen en ideeën bepaald hebben, hoe de
hulp in grote lijnen zou worden besteed
Men ging hierbij voorbij aan de specifieke behoeften van het Ontwikkelingsland als geheel en de specifieke verlangens van de bevolking in het bijzonder.
Natuurlijk hebben ook de lokale bevolkingsgroepen niet altijd een even efficiënt gebruik gemaakt van de haar verleende hulp.
Maar mag men dat van een Ontwikkelingsland - waar het begrip 'efficiënt'
geheel nieuw is - verwachten; wannee
er in de Westerse landen nog sprake is
van zoveel verspilling?
Verder vergeet men dat vele gelden die
aan de strijkstok blijven hangen ook
bedoeld waren om aan de strijkstok te
blijven hangen.
Zo koopt een Rijk land de heersende
groep van een Arm land om; zo koopt
het Westerse bedrijfsleven enkele belangrijke ambtenaren om.
En de aldus bestede gelden worden
doodgemoedereerd in het hulpverlenings
programma der Rijke landen opgevoerd.
De mensen die tegen ontwikkelingshulp
zijn omdat er zoveel aan de strijkstok
blijft hangen zouden juist voor dergelijk
praktijken moeten zijn, omdat het Westen daar wél bij vaart.
De mensen, die voor ontwikkelingshulp
zijn, zijn juist tegen dergelijke praktijkeJ
omdat de ontwikkelingen in de Derde
Wereld en vooral de ontwikkeling van
de grote massa's in de Derde Wereld
door dergelijke praktijken worden geschaad.
Een ander veel gehoord argument stelt
dat de relatie tussen de Rijke landen en
de Derde Wereld in essentie een relatie
tussen uitbuiter en uitgebuitene is; de
'hulpverlening' zou dan niets anders zijndan een nieuw mechanisme om deze
oude relatie in stand te houden. Niet
deze 'hulpverlening', maar wijziging van
de ongelijke verhouding tussen de Rijke
en Arme landen zou voor de Derde
Wereld mogelijkheden bieden om zich
te ontplooien; voor dit argument valt vee
te zeggen.
De relatie tussen de Arme en de Rijke
landen is uiterst ongelijk.
In dit artikel werd de dubieuze rol van
het Bedrijfsleven reeds genoemd; terwijl
in het vorige artikel gewezen werd op
verschijnselen als Gastarbeid, de Wereld.
handelsstruktuur: faktoren, die de kloof
tussen Rijk en Arm nog vergroten.
Ook is gebleken dat sommige vormen
van hulpverlening deze naam niet verdienen. In dat verband zijn o.m. de
defensie hulp, de exportkredieten en de
partikuliere investeringen genoemd.
Maar betekent dit alles dat de ontwikkeling in de Derde Wereld er wel zal
komen, wanneer de relatie tussen Rijke
en Alme landen diepgaand is gewijzigd?

IEn betekent dit ook, dat men hulpverllening moet laten voor wat het is om
alle energie te richten op het wijzigen
van de relatie tussen Rijk en Arm?
lHoe belangrijk de bovengeschetse geodachtengang dan ook moge zijn, toch
-menen wij dat zij éénzijdig is.
-Het moet niet zijn of - of, maar en .en.
=Doorde verhouding tussen Rijke en
Arme landen te wijzigen zouden de
voorwaarden voor de Arme landen om
.tot een gezonde sociaal-ekonomische
ontwikkeling te komen, kunnen worden
gekreëerd.
'Daarnaast zullen de Rijke landen, binnen
Ihet kader van een autochtoon ontwikke'lingsproces, de Arme landen die hulp
•moeten bieden, die zij in de beginfase
van hun ontwikkeling nodig menen te
'hebben.
Dit biedt de burgers in een demokratische samenleving een tweevoudige uitdaging. Hun eerste taak zal het zijn om
de autoriteiten er op te wijzen, dat, wat
zij onder hulp verstaan, het niet is, en
dat zij zich op hypokriete wijze onttrek-ken aan 'schone beloftes', die op internationaal niveau worden gedaan.
Beloftes, zoals het opvoeren van de
'hulpinspanning en het afbreken van
invoerbelemmerende maatregelen.
Zij zouden aktief moeten meedenken
over de wijze waarop de hulp de belangen van de hulpontvangende landen het
best kan dienen.
Omdat noden, zoals honger en massale
werkeloosheid, niet alleen worden opgelost door het wijzigen van de relatie
tussen Arme en Rijke landen, zeker waar
het de korte- en middenlange termijn
betreft, ligt de tweede uitdaging op het
gebied van de hulpverlening.
Een kwalitatief goede en omvangrijke
hulpverlening, waarbij partij wordt gekozen voor de allerarmsten in de Derde
Wereld, is broodnodig.

De handen uit de
mouwen

\.

WAT KUNNEN AFDELINGEN IN
HET KADER VAN DE ONTWIKKELINGSHULP DOEN
De mogelijkheden om iets of veel te .
doen in dit kader zijn voorhanden, als
een afdeling niet van plan is om op dit
punt aktief te worden dan kan het de
volgende redenen hebben .

SAMENLEVINGSOPBOUW EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Activiteiten die erop gericht zijn
om de participatie, de deelname
van mensen aan hun eigen woonen leefmilieu te vergroten zijn
activiteiten die gerekend worden
tot de opbouw van de samenleving.
Naar de opvatting van velen in
onze maatschappij huudt ons
leefmilieu niet op bij onze landsgrenzen, zodat activiteiten in het
kader van de ontwikkelingssamenwerking zeker gerekend kunnen
worden tot samenlevingsopbouw.
Het in Nederland bewustmaken
van de situatie waarin bepaalde
landen en in het bijzonder bevolkingsgroepen in die landen zich
bevinden is een duidelijke taak
voor die organisaties die bijdragen
willen leveren om een gezondere
samenleving tot stand te brengen.
Een eerste aanzet daartoe is de
conferentie ontwikkelingssamenwerking geweest, die georganiseerd is door het HIVOS en
Humanitas.
De volgende stap zal door de
afdelingen gezet moeten worden.

a. Men wil principieel hier niets aan
doen.
b. Men heeft het te druk met andere
zaken in het kader van de samenlevingsopbouw.
Gelden deze twee redenen niet voor
een bepaalde afdeling dan volgen hieronder een aantal suggesties om de handen uit de mouwen te steken.
1. POLITIEKE AKTIVITEITEN
In een tijd, waarin internationale ontwikkelingen steeds meer ons lot gaan
bepalen, is het kortzichtig om zich
enkel om de nationale problemen te
bekommeren. Meer en meer hebben wij
ook met de ontwikkelingslanden te maken. Onze bedrijven vestigen zich in
die landen, wij drijven handel met hen
volgens bepaalde vastgestelde tarieven,
hun arbeiders komen hier als 'gast'
werken enzovoort.
Wanneer wij iets aan ontwikkelingssamenwerking willen doen, dan is het
een dwingend vereiste dat de bovengenoemde relaties getoetst worden op
hun waarde voor de Arme landen.
Bovendien wordt door onze Regering
ontwikkelingshulp gegeven. Volgens
sommigen is dit veel te veel en dient
aan andere zaken prioriteit gegeven te
worden. Het Parlement ontkomt dan ook
niet aan een zekere belangenafweging.
Het kan daarom nuttig zijn bij de overheid die krachten te ondersteunen, die
geen verlaging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking willen.
Aan de andere kant is ook een kritische
begeleiding van het overheidsbeleid en
wel met name de wijze, waarop de
hulpgelden besteed worden, zeker geen
overbodige zaak.
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FONDSENWERVENDE
AKTIVITEITEN
Voor de projecten in de ontwikkelingslanden is geld nodig. Geld dat de plaatselijke bevolking nodig heeft om zich
bepaalde gereedschappen of materialen
aan te schaffen.
HIVOS kent diverse organisaties en
groeperingen in de Arme landen, die
weten hoe dat geld ten goede kan komen
van de plaatselijke bevolking aldaar.
HIVOS heeft ook een zekere ervaring
in het organiseren van aktiviteiten, die
geld opbrengen.
Het ontbreekt haar echter aan mankracht om dat in de verschillende
plaatsen waar te maken.
Een afdeling zou hier goede diensten
kunnen bewijzen.
2.

3. PROJEKTEN ADOPTEREN
Wilt u dat geld inzamelen (fondsvorming) concreter gestalte geven, dan is
het mogelijk in overleg met het HIVOS
een project, waaraan HIVOS hulp geeft
te adopteren.
In dit verband is het nuttig te vermelden
dat HIVOS enkel structurele projecten
steunt, dat zijn die projekten die een
blijvende verbetering van de positie
van de lokale bevolking in de Derde
Wereld beogen te bereiken. Verder gaat
het hier om hulpverlening los van de
overdracht van (christelijke) waarden.
U hoeft dat niet alleen met de leden
van uw afdeling te doen. U kunt bijvoorbeeld andere clubs of scholen warm
maken om zo'n projekt te adopteren.
4. EDUKATIEVE AKTIVITEITEN
Voor een school zijn rond zo'n adoptie
verschillende edukatieve aktiviteiten te
bedenken, die het inzicht in de problematiek van ontwikkelingslanden kunnen
vergroten.
- Deze edukatieve aktiviteiten worden
of zijn ook door andere groepen ter hand
genomen, zoals b.v. de Wereldwinkels.
Door aan de aktiviteiten van dergelijke
groeperingen deel te nemen, zou men
een nuttige bijdrage aan het ontwikkelingswerk kunnen leveren.
- Om aan de ontwikkelingssamenwerking meer bekendheid te geven, kan
men ook voorlichtingsavonden organiseren, eventueel gecombineerd met de
verkoop van produkten en of tentoonstelling.
- Indien de bereidheid om iets aan
ontwikkelingssamenwerking te doen
aanwezig is, maar de keuze van de beste
of meest haalbare activiteit ter plaatse
is nog niet duidelijk, dan kan men een
werkgroep formeren. Zo'n werkgroep
kan maar hoeft niet alleen uit leden van
Humanitas te bestaan.
Een niet te grote groep geïnteresseerde
mensen zal er zeker in slagen de keuze
van een activiteit te bepalen.
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5. AFZET BEVORDERENDE
ACTIVITEITEN
Een andere wijze waarop men praktisch
kan helpen is de afzet van producten
uit ontwikkelingslanden te bevorderen.
Praktisch kan het verschillende vormen
aannemen bijvoorbeeld:
- Een afdeling zet onder zijn eigen
ledenprodukten af, produkten die ze
bijvoorbeeld betrekt van ABAL.
- Een werkgroep in een afdeling zou
ook na kunnen gaan waar de verkoop
van genoemde produkten kan plaatsvinden.
- Welke winkels zijn bereid de produkten in hun assortiment op te nemen.
- Welke school wil meewerken aan
de afzet van die produkten ter plaatse.
Deze vorm van afzet kan gekoppeld
worden aan de eerder genoemde educatieve activiteiten.
- Men kan zijn leden stimuleren als
vrijwilliger mee te doen aan de afzetbevordering via de Stichting ABAL.
WELKE ONDERSTEUNING KUNT
U BIJ AL DIE ACTIVITEITEN
VERWACHTEN
Om te beginnen willen we opmerken
dat met enige interesse op dit gebied
mensen veel zelfstandig voor elkaar kunnen opbrengen. Toch is het goed denkbaar dat men daarnaast gebaat is bij
advies en service.
Wie kan dat advies en die service dan
geven.
In de eerste plaats kunt u, wat de informatie over ontwikkelingssamenwer-

king betreft bij het HIVOS terecht.
Het HIVOS kan u ook praktische suggesties over activiteiten geven. De gewestelijke en landelijke functionarissen
van Humanitas kunnen u, waar dat gewenst wordt ook advies geven en met u
meedenken over de praktische vormgeving van uw activiteiten.
Verder zou HIVOS in de nabije toekomst kunnen overgaan tot het opzetten
van een reizende tentoonstelling van
produkten afkomstig uit de ontwikkelingslanden. De produkten worden op
het moment door de Stichting ABAL,
die vanuit HIVOS is opgericht, uit de
Arme landen geïmporteerd.
Tot slot willen we opmerken dat het
initiatief van enkele enthousiaste menser
het begin kan zijn van een activiteit
waarmee uw medemens in een ander
deel van de wereld geholpen is.
Literatuur: in uw plaatseli;ke wereldwinkel vindt u volop literatuur over de
ontwikkelingssamenwerking.

"'-------------~)
DOEL EN WERKWIJZE VAN ABAL
1. DOEL
De stichting ABAL is opgericht om, ten
behoeve van de plaatselijke bevolking
in de Ontwikkelingslanden, artikelen die
door henzelf zijn gemaakt, hier in het
westen op de markt te brengen.
De detailhandel in Nederland verkoopt
in toenemende mate artikelen uit de
Ontwikkelingslanden.
De lokale producent wordt hier nauwelijks beter van; het leeuwedeel van de
opbrengst komt niet aan hem, maar aan
de tussenhandel ten goede.
Bovendien vormen de bedrijven in de
westerse landen een belangrijke pressiegroep, waar het om de instandhouding
van import belemmerende maatregelen
gaat. Volgens het bestaande E.E.G.tarievenstelsel kunnen grondstoffen vrij
worden ingevoerd, terwijl de andere in
te voeren artikelen worden belast, en
wel zwaarder naarmate zij meer produktiefasen doorlopen hebben. Het is duidelijk waarom deze pressie wordt uitgeoefend. Het bedrijfsleven heeft grondstoffen nodig, industriële produkten uit
de Ontwikkelingslanden vormen een
bedreiging voor de eigen produkten.
Het is ook duidelijk dat dit niet in het
belang van de plaatselijke bevolking in
de Ontwikkelingslanden is, omdat op
grondstoffen nu eenmaal veel minder
verdiend kan worden dan op industriële
produkten. Aktiegroepen en andere
ideële organisaties wijzen hier terecht
voortdurend op.
ABAL staat hlssen de ideële groepen en
het bedrijfsleven in.
Met de ideële groepen heeft ABAL de
motivatie, het verlangen om de bevolking in de Derde Wereld te helpen,
gemeen.
Het verschil is dat ABAL deze motivatie
wil konkretiseren in het behalen van
een zo groot mogelijke omzet, terwijl
de ideële organisaties het meer zoeken
in het geven van informatie.
Met het bedrijfsleven deelt ABAL het
streven naar een efficiënte bedrijfsvoering.

Het verschil is weer dat ABAL niet naar
winst voor zichzelf, maar naar een zo
groot mogelijke opbrengst ten bate van
de plaatselijke bevolking in de Ontwikkelingslanden streeft.
WERKWIJZE
ABAL wil rechtstreeks van koöperaties
en kleine ambachtslieden of via de bemiddeling van autochtone ontwikkelingsorganisaties artikelen van de plaatselijke bevolking in de Derde Wereld
betrekken.
Hierbij zullen een aantal regels in acht
worden genomen.
1. Artikelen die de plaatselijke bevolking voor eigen gebruik nodig heeft en
waarvan geen overschotten worden geproduceerd, zullen niet door ABAL
worden afgenomen. Zo zal ABAL zeker
geen rijst importeren. ABAL mikt bij
voorkeur op goederen, die door de plattelandsindustriën zijn vervaardigd om
zodoende de bevolking op het platteland
een extra inkomstenbron te ver~chaffen
naast hun inkomsten uit de landbouw.
2. De prijs die ABAL voor de in te
kopen artikelen zal betalen, zal niet veel
hoger liggen dan de geldende marktprijs
in de betreffende regio's. ABAL wil de
lokale producenten n.1. nóch van haar
afhankelijk maken, n6ch wil zij hun
konknrrentiepositie ten opzichte van de
vele andere producenten verzwakken.
Het gevaar is n.1. niet denkbeeldig dat,
wanneer artikelen tegen een veel hogere
dan de normale prijs zouden worden
ingekocht, dit zou leiden tot een stijging
der produktiekosten bij de betreffende
producenten.
3. ABAL wil in samenwerking met
koöperaties en autochtone ontwikkelingsorganisaties projekten ten behoeve van
de lokale producent formuleren. waarnaar de bij de verkoop van de artikelen
behaalde winst kan terugvloeien.
Het zal hierbij met name gaan om projekten die de sociaal-ekonomische positie
van deze arme producenten in de Derde
Wereld zullen versterken.
4. ABAL wil op een slagvaardige en
2.

inventieve wijze als handelsagent voor
de plaatselijke bevolking van de Derde
Wereld optreden.
Elke verkoopmogelijkheid zal worden
aangegrepen, tenzij er sprake zou zijn
van oneerlijke verkoopmethoden.
5. ABAL's zwakte is haar gebrek aan
kapitaal.
Deze zwakte kan alleen worden opgevangen, wanneer ABAL aanslaat, wanneer men op vrijwillige basis aan deze
opzet wil meewerken. Iedere hulp is
welkom, hetzij op tijdelijke, hetzij op
meer kontinue basis! Aan de andere kant
kan ook ABAL niet zonder betaalde
krachten.
Er moeten nu eenmaal mensen zijn, die
zich permanent kunnen inzetten voor
deze opzet.
6. Bij alles geldt dat de kosten zo
laag mogelijk worden gehouden, want
elke verspilling gaat ten koste van de
plaatselijke bevolking in de Derde
Wereld.
7. De bedrijfsvoering zal in alle openheid geschieden.
En nu nog dit:
ABAL staat voor 'AfzetBevordering van
Artikelen uit Landen in ontwikkeling'.
Men kan er ook voor lezen: 'AfzetBevordering uit Arme Landen' of 'AfzetBevordering van Artikelen uit Landen die
in hun ontwikkeling worden afgeremd'
oL., waar het om gaat is dat het woord
ABAL een begrip zal moeten worden
en dat men weet dat ABAL een instrument wil zijn ten behoeve van de sociaalekonomische ontplooiing van de plaatselijke bevolking in de Derde Wereld.
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