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Van ontwikkelingssamen
werking naar internationale 
samenwerking: een agenda 
voor de 21ste eeuw

Ontwikkelingssamenwerking is belangrijk als katalysator voor ontwikkeling. Haar aandeel binnen 

internationale samenwerking neemt echter af. Immers, steeds meer landen ontstijgen het stigma 

van ontwikkelingsland. De huidige vraagstukken zijn eerder mondiaal van aard en vragen om een 

gezamenlijke aanpak. Dat besef is er, maar beleid, instrumenten en middelen voor de aanpak van 

grensoverschrijdende problemen blijven achter. Bezuinigingen en kortetermijnbelangen voeren 

de boventoon.

Op 20 januari 2014 viert de moderne ont-

wikkelingssamenwerking haar 65ste ver-

jaardag; de Nederlandse ontwikkelings-

samenwerking is slechts enkele maanden jonger.1 

Dat roept automatisch de vraag op of we ‘ontwik-

kelingssamenwerking’ niet met pensioen moeten 

sturen. Daar worden, ook in het internationale 

debat, diverse redenen voor gegeven. Zo zijn er 

in veel ontwikkelingslanden successen geboekt, 

is het aantal minst-ontwikkelde en lage-inko-

menslanden gedaald, gaat ook het aantal armen 

naar beneden en is er alleen daarom al minder 

behoefte aan ontwikkelingshulp. Ten tweede, zo 

suggereren sommigen, is ontwikkelingshulp in-

middels een kleine stroom aan middelen gewor-

den in vergelijking tot particuliere stromen, zoals 

investeringen vanuit bedrijven en overmakingen 

van migranten. Bovendien zijn er nieuwe donoren 

op het toneel verschenen, die overigens ook nog 

zelf hulpontvanger zijn. Dus, zo is de suggestie, 

kunnen ontwikkelingslanden wel zonder ontwik-

kelingshulp, zal de markt het werk wel doen en 

ook voor ontwikkeling zorgen in die landen die tot 

nu toe achterbleven.

Tegen deze redeneringen is het nodige in te 

brengen, maar ze roepen wel de vraag op of 

er niet een grondige herijking nodig is, gron-

diger dan de herijkingen onder minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking Eegje Schoo van 

1984 en die van het buitenlandbeleid onder 

‘Paars’ uit 1995. Roept de 21ste eeuw niet om an-

dere recepten, andere medicijnen en instrumen-

ten voor ziekten en aandoeningen die anders zijn 

dan die van 65 of zelfs 30 jaar geleden?

Misschien is het te optimistisch om nu al afscheid 

te nemen van ontwikkelingssamenwerking, maar 

een grondige herziening van beleid en instrumen-

ten lijkt uitermate wenselijk. Dit mede in het licht 

van de aanpak van een aantal mondiale, grens-

overschrijdende problemen die meer interna-

tionale samenwerking vereisen. De uitdagingen 

waarvoor de 21ste eeuw ons stelt, blijven die van 

het zoeken naar instrumenten en nieuwe vormen 

van internationale samenwerking om een aantal 

mondiale uitdagingen aan te pakken.

Oude en nieuwe problemen
Dat een aantal van de problemen waarvoor de 

mensheid gesteld wordt, grensoverschrijdend is 

en dus alleen internationaal, via internationale sa-

menwerking, op te lossen, is geenszins een nieuw 

idee. Al in 1972, bij de eerste grote internationale 

milieuconferentie in Stockholm, een vervolg op 
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de olieramp die de Torrey Canyon in 1967 voor 

de Britse kust veroorzaakte, werd geconcludeerd 

dat internationale samenwerking bij het aanpak-

ken van milieuproblemen vereist was. Conclusie 

nummer twee was dat, omdat in ontwikkelde lan-

den aantasting van het milieu veelal veroorzaakt 

werd als bijverschijnsel van welvaart en snel toe-

nemende consumptie en in ontwikkelingslanden 

juist vanwege hun armoede, de ontwikkelde lan-

den zouden moeten bijspringen om ontwikke-

lingslanden bij deze milieuproblemen te helpen.

Meer dan ooit in de historie van de mensheid is 

de laatste decennia duidelijk geworden dat het in 

eerste instantie juist ook problemen zijn rond het 

mondiale milieu die een internationale aanpak ver-

eisen. Daarbij gaat het niet alleen om voor de hand 

liggende zaken als de aantasting van de ozonlaag 

en klimaatverandering, maar ook om de vervuiling 

van zeeën en rivieren, om overbevissing, enz. Het 

debat over deze mondiale vraagstukken leek ge-

voerd te kunnen worden onder de noemer van in-

ternationale of mondiale publieke goederen, want 

de ozonlaag en de visbestanden zijn een mon-

diaal publiek goed. Het Office of Development 

Studies van het Ontwikkelingsprogramma van 

de Verenigde Naties (UNDP) heeft met diverse 

publicaties geprobeerd dat debat aan te zwen-

gelen;2 in Nederland is het opgepakt door de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

in zijn rapport over ontwikkelingssamenwerking.3 

Maar net als eerder in Frankrijk en Zweden is het 

debat daarover ook in Nederland feitelijk stilge-

vallen.4 In haar nota Wat de wereld verdient refe-

reert minister Ploumen nog wel aan die internatio-

nale publieke goederen, maar veel verder dan de 

constatering dat het vaak ontbreekt aan mondiaal 

bestuur, komt het niet. Het leidt in ieder geval nog 

niet tot nieuw beleid en vooral niet tot een visie 

op de aanpak van vraagstukken rond mondiale 

publieke goederen en de rol van nationale en in-

ternationale organisaties daarbij.

Toch is ook de afgelopen jaren steeds duidelij-

ker geworden dat er niet alleen steeds meer pro-

blemen zijn te scharen onder de noemer van het 

voorzien in die mondiale publieke goederen en 

mondiale samenwerking vereisen, maar ook dat 

alleen al vanwege de veranderde machtsverhou-

dingen in de wereld, meer dan ooit een dergelijke 

mondiale samenwerking nodig is. Dat geldt al-

lereerst voor veiligheidsproblemen, waarbij het al 

langere tijd gebruikelijk was daarbij middelen van-

uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking 

in te zetten. De aanslag van 11 september 2001 

op de Twin Towers in New York had al duidelijk 

gemaakt dat terroristen ook in het machtigste 

land op deze aardbol kun-

nen toeslaan en dat dus 

elk land kwetsbaar is. Dit 

is dus evenzeer onderdeel 

van de mondialisering: dat 

ook geweld alle grenzen 

overgaat. De werkelijkheid 

is nog navranter: waar ge-

weld mondialiseert, zijn op-

lossingen nog steeds geloca-

liseerd. Afghanistan en Somalië 

geven tegelijkertijd de noodzaak 

en de grenzen van gezamenlijk mili-

tair optreden aan.

Gezondheid is ook in toenemende mate een 

mondiaal publiek goed geworden en al lang niet 

meer een kwestie van nationale organisaties al-

leen. Bacteriën en virussen reizen even snel als 

vliegtuigen, wat betekent dat iedere wereldburger 

ook hier gebaat is bij samenwerking. Om ziek-

ten (van mensen én vee) in te dammen en uit te 

roeien via vaccinatiecampagnes en gezamenlijke 

fytosanitaire maatregelen, via gezamenlijk onder-

zoek en goede toegang tot geneesmiddelen, is 

niet alleen internationale samenwerking nodig, 

maar moeten er ook gezamenlijke fondsen zijn.

Zo zijn er naast het mondiale milieu, visvoorraden, 

veiligheid en gezondheid, nog andere zaken te 

noemen die we tot de mondiale publieke goede-

ren kunnen rekenen, waaronder wetenschappelij-

ke kennis, regels rond de internationale rechtsor-

de en handel, en zeker ook voedselzekerheid. Dat 

betekent niet dat we elk probleem tot een mondi-

aal probleem van voorziening in publieke goede-

ren moeten maken en dat we de grenzen tussen 

nationale, regionale en mondiale verantwoorde-

lijkheden en oplossingen nauwgezet in de gaten 

dienen te houden. Wél dat we niet zullen kunnen 

verhinderen dat problemen of publieke goede-

ren die eerst vooral een nationaal karakter had-

den, door de mondialisering kunnen internatio-

naliseren. Naarmate de mondialisering toeneemt 

en steeds meer problemen grensoverschrijdend 

worden of zijn, dwingt zich ook de noodzaak tot 

internationale samenwerking af, simpelweg om-

dat die problemen niet meer op nationaal niveau 

alleen op te lossen zijn. Vanachter de dijken naar 

de wereld kijken, werkt niet, nationale benepen-

heid is een rem op oplossingen van problemen 

die als een vulkanische aswolk ook op de lage 

landen neerdalen.

Er zijn te weinig 

kritische evaluaties 

van de wijze waarop 

VN-organisaties 

hulpprogramma’s 

implementeren
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Internationale samenwerking 2.0
De armoede zal in 2015 misschien gehalveerd, 

maar niet de wereld uit zijn. Dat is ook de reden dat 

het High Level Panel of Eminent Persons, onder 

voorzitterschap van Bambang Yudhoyono, Ellen 

Sirleaf Johnson en David Cameron, in zijn rapport 

over de Millennium-ontwikkelingsdoelstellingen 

na 2015, het uitroeien van armoede nog steeds 

op de eerste plaats zet.5 Het evenwichtig rap-

port van dit panel, dat een dozijn oude en nieuwe 

doelstellingen voorstelt voor de periode tot 2030, 

zal waarschijnlijk door de internationale gemeen-

schap worden aanvaard.

Dit betekent dat ontwikkelingssamenwerking in 

ieder geval nog een belangrijk onderdeel zal zijn 

van internationale samenwerking, waarbij de na-

druk, gezien de voorgestelde nieuwe millennium-

doelstellingen, op onderwijs, gezondheidszorg en 

toegang tot schoon drinkwater zal liggen, maar 

evenzeer op voedselzekerheid, energie, een be-

hoedzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen 

en het creëren van werk. Daarmee wordt de ont-

wikkelingsagenda zeker niet minder breed dan 

hij nu is, maar wel gefocust op een kleiner aantal 

landen. Daaronder vooral ook een aantal fragiele 

staten, wat de implementatie complexer en het 

behalen van resultaten moeilijker zal maken.

Een veel gehoord cliché dezer dagen is dat de 

meeste armen nú in midden-inkomenslanden wo-

nen. Dat is in ieder geval geografisch bezien al 

een foute stelling, omdat die meeste armen altijd 

al in India en China woonden. Het is een reactie 

op Paul Colliers boek The Bottom Billion, waarin 

veronderstelt werd dat die miljard armen die in 

‘land-locked’, slecht bestuurde en fragiele staten 

leven, moeilijk uit een armoedeval zouden kunnen 

ontsnappen.6 Die reactie is terecht, maar tegelij-

kertijd ook niet echt een verrassing, want zij heeft 

Een sloppenwijk in 

Ahmedabad, India. Een 

veel gehoord cliché 

dezer dagen is dat de 

meeste armen nú in 

middeninkomenslan
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ieder geval geografisch 
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men altijd al in India en 
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alleen te maken met het feit dat India en China 

van status zijn veranderd: van lage-inkomensland 

naar midden-inkomensland. Feit is dat de armoe-

de het snelst daalt in China en dat China en India 

tegelijkertijd geen landen meer zullen en kunnen 

zijn waarop ontwikkelingssamenwerking zal zijn 

gericht, mede omdat ze zelf (China overigens 

meer dan India) donorlanden zijn geworden.

Een tweede gelijksoortig, eigenlijk vooral in 

Nederland gehoord, cliché is dat Afrika geen 

‘bread basket’ meer is en er zeventien Afrikaanse 

landen zijn die snel groeien, maar dat dat niets 

met ontwikkelingshulp te maken heeft. Kortom, 

dat de noodzaak tot het geven van hulp eigenlijk 

verdwenen is. Zeker is dat buitenlandse investe-

ringen en overmakingen van migranten (‘remittan-

ces’) in de meeste van deze landen in ieder geval 

niet de belangrijkste oorzaak zijn van die econo-

mische groei, wel het ontstaan van een midden-

klasse die onderneemt en consumeert. En het ont-

staan van die middenklasse, bijna geheel afwezig 

bij de dekolonisatie in Afrika, is er mede gekomen 

door verbeterde gezondheidszorg, verbeterd (ho-

ger) onderwijs, en daar heeft ontwikkelingshulp 

‘toevallig’ wel een rol gespeeld en die zal ook in 

komende jaren nodig zijn. Geen doorslaggeven-

de rol, want de doorslag geeft al lang niet meer 

de ontwikkelingshulp, in tegenstelling tot ooit, in 

de jaren vijftig, in Zuid-Korea en Taiwan. De in-

zet komt in eerste instantie van Afrikaanse rege-

ringen en de bevolking zelf, en hulp kan daarbij 

een katalysator zijn. Maar ontwikkelingshulp heeft 

wel ‘wonderen’ verricht, bij de Groene Revolutie 

in de landbouw, bij het uitroeien van ziekten, bij 

het aanleggen van infrastructuur. Ik citeer hier de 

Britse conservatieven, mede om het verschil in 

debat over ontwikkelingssamenwerking bij ons 

en bij onze buren te illustreren.

Dat is echter het halve plaatje, want met de lan-

den die afvallen op de lijst van ontwikkelingshulp-

ontvangers zijn er wel samenwerkingsverbanden 

nodig om die coöperatie op het terrein van mon-

diale publieke goederen vorm te geven. Dat is in-

ternationale samenwerking 2.0. Een uitbreiding 

van de kaders van internationale samenwerking 

op het terrein van die mondiale publieke goede-

ren naar die landen die de status van ontwikke-

lingshulpontvanger ontstegen zijn, maar die wel 

nog ondersteuning nodig hebben, vooral in de 

sfeer van samenwerking en uitwisseling voor ca-

paciteitsopbouw en kennis.

Dat is een pleidooi voor (1) samenwerking met 

landen die het niveau van lage-inkomenslanden 

zijn ontstegen en (2) die nog steeds op bepaal-

de terreinen ondersteuning nodig hebben, (3) in 

een relatie die van beide kanten voordelen ople-

vert, (4) die buiten kaders durft te gaan van wat 

Nederlandse topsectoren heten te zijn en (5) 

het platte van de stimulering van handel en ex-

port overstijgt. Over dat laatste: de Nederlandse 

‘koopman’ lijkt nog te vaak niet te beseffen dat 

‘branding’ van Nederland als ‘product’ over veler-

lei schijven loopt, waarbij sympathie, gecreëerd 

door belangeloze ondersteuning, een eerste vorm 

kan zijn.

Naar een nieuwe architectuur
De werkelijkheid gaat ook hier soms de gedach-

ten vooruit: wie bij de ondertekening van het 

Montreal Protocol, over de aantasting van de 

ozonlaag, heeft bedacht dat het hier via het spe-

ciale financieringsfonds om een nieuwe vorm van 

organisatie en financiering van een mondiaal pu-



Januari 2014  Jaargang 68 nr. 16

bliek goed, te weten de ozonlaag, zou gaan, mag 

zijn hand opsteken. Feit is dat in het afgelopen 

decennium de mondiale fondsen voor specifieke 

problemen aan kracht en middelen hebben ge-

wonnen. Blijkbaar is de wereld van mening dat 

fondsen voor vaccinaties (GAVI) en voor speci-

fieke dodelijke ziekten, zoals het Global Fund to 

Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GAFTM) 

grotere impact hebben dan de VN-organisaties 

op deze terreinen. Dat geldt misschien ook – 

evaluaties ontbreken – voor enkele fondsen op 

andere terreinen, zoals het International Food 

Research Policy Institute (IFPRI) of het Fonds 

voor Landbouwontwikkeling (IFAD).

De opkomst van de speciale fondsen roept te-

gelijkertijd enthousiasme en weerstand op. Zo 

kan de focus op bepaalde ziekten de aandacht 

en ook de beschikbare financiële middelen voor 

andere ziekten doen verminderen. Ze kan ook de 

aandacht voor de gezondheidszorg als één ge-

heel en een organisatie met verschillende lagen 

weghalen en de focus teveel verleggen naar 

specifieke problemen of bepaalde on-

derdelen van de gezondheids-

zorg. Het blad The Lancet 

heeft dat al eens in een 

editorial samenge-

vat onder de vraag 

‘Who runs Global 

Health?’ Dit mede 

omdat de mondiale 

fondsen, als op het 

eerste gezicht efficiën-

tere besteders van hulp, 

de taken van gespeciali-

seerde VN-organisaties en 

hun financiering zouden uithol-

len.

Of dat laatste ook betreurd moet worden, is de 

vraag. Er zijn te weinig kritische evaluaties van de 

wijze waarop VN-organisaties hulpprogramma’s 

implementeren. Over het algemeen wordt een 

grote versnippering over heel veel kleine projec-

ten in heel veel landen geconstateerd, die maakt 

dat deze organisaties heel veel geld aan eigen 

staf en overhead kwijt zijn, wat ze weer verhul-

len door die staf op project- en programma-uit-

voering te budgetteren. Uit de kritische Britse 

Multilateral Aid Review kwam dat als een van de 

zwakke punten van VN-organisaties naar voren. 

In een nieuwe internationale architectuur zou 

dat kunnen betekenen dat organisaties als FAO, 

UNIDO, UNESCO, WHO en ook het UNDP meer 

als monitors van internationale vraagstukken en 

als normzetters gaan functioneren dan als uit-

voerders van ontwikkelingsprogramma’s.

Het voorzien in mondiale publieke goederen kan 

in zo’n setting overgelaten worden aan speciale 

fondsen met een herkenbare uitvoeringscapa-

citeit, wat als bijkomend voordeel heeft dat een 

dergelijk fonds opgeheven kan worden als de 

taak volbracht is of verder aan nationale overhe-

den kan worden overgelaten.

Naar nieuwe 
financieringsvormen
Wat duidelijk zou moeten zijn of in ieder geval 

worden, is dat het niets ondernemen op al deze 

terreinen van mondiale publieke goederen veel 

duurder zal zijn dan het financieren daarvan. De 

kosten van het niets-doen zijn uiteraard moeilijk 

te berekenen, maar toenemende onveiligheid, 

geringe financiële stabiliteit, falende internatio-

nale handelsregels en een gebrek aan samenwer-

king op het terrein van gezondheid zijn vele malen 

duurder in termen van geld en mensenlevens dan 

de kosten voor preventie. Ten tweede werd ook 

duidelijk dat zowel regeringen van donorlanden 

als (en zeker) die uit hulpontvangende landen er 

niet voor voelden middelen te onttrekken aan de 

begrotingen voor ontwikkelingshulp ten behoeve 

van de financiering van deze mondiale publieke 

goederen. Natuurlijk staan de begrotingen in tij-

den van economische crisis onder druk, maar in 

veel landen zijn de ontwikkelingsbegrotingen re-

delijk resistent gebleven tegen overheveling van 

de ontwikkelingsbegroting naar andere begro-

tingsonderdelen. Nederland is daarop opnieuw 

een uitzondering, met de recente creatie van het 

speciale Budget voor Internationale Veiligheid.

De middelen om te voorzien in mondiale publieke 

goederen zullen niet uit de markt komen. Eenieder 

die denkt dat geld voor armoedebestrijding pri-

vaat gefinancierd kan worden of wordt, kijkt al-

leen naar de geaggregeerde financiële stromen 

richting ontwikkelingslanden. Het mag zo zijn dat 

particuliere investeringen naar ontwikkelingslan-

den de ontwikkelingshulp enkele malen overtreft. 

Maar die investeringen gaan vooral naar China en 

nog een elftal landen een eind daarachter. Ook 

geldovermakingen van migranten gaan op de 

eerste plaats naar China en India, en vervolgens 

ook naar Polen, Roemenië, Turkije en Marokko. 

Substantieel zijn ze vooral in Swaziland en Tonga. 

Dat alles betekent dat voor de minst-ontwikkel-

de groep van zo’n 50 landen ontwikkelingshulp 

voorlopig nog een belangrijke financieringsbron 

zal zijn.

Nederland was 

(met Zweden) het 

eerste land dat de norm 

van 0,8%-BNP haalde, maar 

is nu ook het eerste land 

dat er eenzijdig van 

afstapt
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Dat is ontwikkelingshulp, waaraan Nederland tot 

voor kort 0,8% van zijn Bruto Nationaal Product 

besteedde. Nederland was het eerste land dat die 

norm haalde (samen met Zweden), maar is ook 

het eerste land dat er eenzijdig van afstapt. In 

die eenzijdigheid zit het probleem, want wie wil 

dat lasten voor mondiale problemen gezamenlijk 

worden opgebracht, voorstander is van ‘burden 

sharing’, die zou er juist voor moeten zorgen dat 

anderen niet kunnen ontsnappen aan die geza-

menlijke plicht door zelf het voorbeeld te (blijven) 

geven en niet de korte-termijnbezuinigingen voor-

rang te verlenen.

Het betekent dat ook bij Internationale 

Samenwerking 2.0 lastenverdeling een belangrijk 

punt zal zijn. Dat kan door gezamenlijke, nieu-

we afspraken over de hoogte van de ontwikke-

lingshulp. Als de lijst van hulpontvangende lan-

den (samengesteld in OESO-verband) verkleind 

wordt, komt er ruimte vrij, in het bijzonder bij do-

norlanden die nu Brazilië en China nog hoog op 

hun lijstje van hulpontvangers hebben staan. Die  

ruimte zou niet moeten worden gebruikt als een 

bezuiniging, maar juist voor nieuwe inzet, met las-

tenverdeling op die mondiale publieke goederen. 

Het zou tevens betekenen dat het lidmaatschap 

‘‘van mondiale fondsen niet meer vrijblijvend is, 

maar gekoppeld aan een naar rato-bijdrage, zo-

als dat ook bij veel internationale organisaties al 

het geval is.

De Britse regering spreekt nog steeds de ver-

wachting uit dat ze zich zal houden aan de af-

spraak van de Europese lidstaten dat zij in 2015 

0,7% van hun BNP zullen besteden aan ontwik-

kelingshulp. In het Duitse Koalitionsvertrag staat 

dat ook, maar zegt Duitsland, in navolging van 

Frankrijk, tevens dat het naar nieuwe financie-

ringsvormen wil gaan kijken. De lijst daarvan is 

al behoorlijk lang en het verzet daartegen even 

groot, maar het lijkt onafwendbaar dat een der-

gelijke ‘wereldbelasting’ er komt, of het nu over 

financiële transacties is of over airmiles.

Conclusie
De regeringscoalitie in Nederland lijkt wat betreft 

ontwikkelingssamenwerking en internationale 

samenwerking in een knoop te zitten die ontwik-

kelingssamenwerking alleen plaatst in de sfeer 

van bezuinigingen en korte-termijn eigenbelang. 

Wat ontbreekt is een visie die op langere ter-

mijn kijkt naar nieuwe vormen van internationale 

samenwerking, ver weg van de benepen koop-

mansgeest. Dan zou het gaan om nieuwe finan-

cieringsvormen van internationale samenwerking, 

over nieuwe vormen van lastenverdeling en over 

een efficiënte en effectieve architectuur van die 

samenwerking, waarin oude huisjes worden afge-

broken en nieuwe gebouwd.
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