
Ontwikkeling - emancipatie of modernisering? 

======================================= 

 

Het rijk va Mammon. 

De boulevards zieden van geweld 

Tot de woedende zwerm van elektrische lichten 

En in de brede straten kruipen als schildpadden 

Horden auto's, brullend van onstuimige energie. 

 
Gebouwen die zich vol arrogantie verheffen  

In Escolta worden tot rijen monumenten 

Wie zal op markten verlangen of vragen  

Naar vruchten en goederen die verrot zijn? 

 
Alom is er vermaak en genot; 

Feesten en dansen dagen-en nachtenlang.  

Radio's, kranten, winkels, hotels - 

Alles dient de grillen van de "high society". 

 
Het land is vooruitstrevend en welvarend  

Dat is de eerste indruk van de toeristen; 

Wie waagt het te zeggen dat duizenden hier geen dak 

Boven hun hoofd hebben, dat de honger rondwaart in de stad? 

 

Amado V. Hernandez, 

 

Wat is ontwikkeling? 

Als wij constateren dat in de afgelopen twintig jaar ondanks alle hulp inspanning de welvaartskloof 

tussen rijke en arme landen is gegroeid , komen wij onvermijdelijk voor de vraag te staan: Wat is  

ontwikkeling? 

Op het eerste gezicht lijkt het eenvoudig deze vraag te beantwoorden. Ontwikkeling is verandering. 

Verandering van de maatschappij in een richting, die gewenst wordt. Hoewel er verschillend gedacht 

wordt over welke richting gewenst wordt, zit er toch bijna altijd een streven i naar betere 

voorzieningen op het gebied van voedsel, gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, enz. Anders 

gezegd, een streven naar meer wel vaart, een hoger levenspeil. 



Maar over hoe dat hogere levenspeil bereikt moet worden, lopen de meningen uiteen. De Verenigde 

Naties hebben in hun ontwikkelingsstrategie het accent steeds gelegd op economische groei. Deze 

groei is niet te bereiken zonder de toepassing vati moderne agrarische, industriële en 

wetenschappelijke kennis en methoden. Modernisering is in deze visie onvermijdelijk om tot 

ontwikkeling te komen. Modernisering kan in vele vormen plaatshebben. Het kan op een snelle wijze 

of geleidelijk worden ingevoerd. Het kan in vrijheid geschieden of van bovenaf worden opgelegd. Het 

kan plaatshebben door invoering van de allernieuwste technieken of door toepassing van aangepaste 

technologieën. Kijkend naar de derde wereld zien wij dat al deze vormen van modernisering diep 

ingrijpen in samenlevingen. 

Ontwikkelingslanden verwesteren in sociaal en in cultureel opzicht. Sociale verbanden en culturen 

werden ernstig verstoord of zelfs vernietigd. Dit leidde en leidt nog steeds tot grote ontwrichtingen 

in ontwikkelingslanden. 

Gezien de grote negatieve effecten van modernisering - met name de doorstroming van de welvaart 

van een kleine bovenlaag naar grote groepen mensen in de ontwikkelingslanden bleef achterwege - 

wordt steeds vaker de opvatting gehoord dat modernisering niet automatisch tot ontwikkeling leidt. 

De econoom Dudley Seers zegt: "Als ik zie dat economische groei leidt tot een toenemende armoede 

van steeds grotere delen van de bevolking in absolute en in relatieve zin tot massale werkloosheid en 

tot nieuwe vormen van ongelijkheid, dan is er geen sprake van ontwikkeling. 

De afwijzing van de stelling dat modernisering automatisch tot ontwikkeling leidt, plaatst ons dan 

voor de vraag wat ontwikkeling dan wel is. Als antwoord op deze vraag is het begrip emancipatie 

ingevoerd. Als grondslag voor ontwikkelingssamenwerking wordt niet economische groei of 

modernisering gekozen, maar emancipatie. 

Emancipatie, niet gericht op landen, maar op mensen. Wij mogen in deze zienswijze alléén spreken 

over ontwikkeling als de kwaliteit van het bestaan, afgemeten aan menselijke waardigheid, 

gelijkberechtiging en vrijheid, toeneemt. 

Als de armoede vermindert, de ongelijkheid afneemt en vrije ontplooiing mogelijk is, is er in deze 

visie sprake van ontwikkeling. 

Het is duidelijk dat het verschil in visie, ontwikkeling als modernisering dan wel als emancipatie, leidt 

tot verschillen in grondslagen voor ontwikkelingssamenwerking. 

 

Een nieuwe strategie voor de jaren tachtig? 

Bij het einde van DD2 komen wij voor de vraag te staan of wij voor de komende tien jaren, 1980 - 

1990, in VN-verband een nieuwe ontwikkelingsstrategie moeten ontwerpen en afspreken. Een aantal 

ontwikkelingslanden voelt er niets voor om een nieuwe strategie te formuleren. Hun twijfels worden 

ingegeven door het feit dat belangrijke doelstellingen van DD2, zoals 0,7% werkelijke hulp en 6% 

groei, niet zijn gehaald. Andere landen daarentegen pleitten voor een nieuwe strategie. Nieuwe 

afspraken maken het mogelijk verschillende aspecten, die met elkaar samenhangen, in één kader 

bijeen te brengen. Een nieuwe afspraak betekent een zekere morele druk voor de ontwikkelde 

landen. Een ontwikkelingsstrategie moet als belangrijkste doel hebben de ontwikkeling van de derde 

wereld. Ontwikkeling gericht op bestrijding van de armoede, waarin grote massa's van de derde 

wereld leven. Dit vraagt in de eerste plaats van de rijke landen een bereidheid om een werkelijke 

herverdeling van arbeid en inkomen tot stand te brengen. Deze vraag wordt teveel omzeild, ook in 

Nederland. Wij zijn nog wel bereid om de arme landen te laten meedelen - desnoods sneller - in de 

groei, maar niet om te komen tot werkelijke herverdelende veranderingen. 



Voor deze belangrijke vraag staan wij aan de vooravond van DD3. Daar zal in de komende tijd een 

antwoord op moeten worden gegeven. Het is van wezenlijk belang dat de vakbeweging in dit proces 

meedenkt en meespreekt. Zij kan een belangrijke rol spelen om de bereidheid, die nodig is om te 

komen tot werkelijke herverdelende veranderingen, ingang te doen vinden. Herverdelende 

veranderingen zijn noodzakelijk om de armoede werkelijk te kunnen bestrijden. 

Dat dit geen gemakkelijke taak is, blijkt wel uit de ontwikkelingen in Nederland. Wij stellen 

gemakkelijk nieuwe en hogere eisen zonder dat wij de effecten daarvan nagaan voor de derde 

wereld. 

 

De visie van de vakbeweging op een nieuw ontwikkelingsdecennium en de gevolgen daarvan voor 

het beleid. 

In 1975 verscheen de nota "Ontwikkelingssamenwerking en het CNV". In deze nota zegt het CNV dat 

de arme landen door het westerse ontwikkelingsmode1 niet op een evenwichtige wijze tot 

ontwikkeling gebracht kunnen worden. 

Dit betekent, dat het niet zonder meer verantwoord is er naar te streven dit westerse model op de 

derde wereld toe te passen via de ontwikkelingssamenwerking. Immers, op deze manier zouden de 

vele negatieve effecten, die het westerse ontwikkelingsmodel heeft op de samenlevingen in de derde 

wereld, nog versterkt worden. Het ontwikkelingsproces moet volgens de CNV-nota gericht zijn op 

sociale en economische groei. Deze groei moet ten dienste staan van sociale gerechtigheid en zelf-

hulp (self-reliance) . Niet de economische groei, die zo vaak als de belangrijkste ontwikkelingsfactor 

wordt gezien, maar het totale welzijn van de mens in zijn sociale milieu is de belangrijkste maatstaf 

voor het zinvol zijn van ontwikkelingsarbeid. Dit betekent, dat er belangrijke veranderingen nodig 

zijn, willen wij de ontwikkelingsstrategie zodanig gestalte geven dat de hulpinspanning werkelijk leidt 

tot vermindering in de armoede, tot afname van de ongelijkheid en tot mogelijkheden voor mensen 

en volkeren om zich in vrijheid te ontplooien. Teneinde deze ontwikkelingsstrategie mogelijk te 

maken bepleit het CNV de volgende drie aspecten een belangrijke plaats toe te kennen in de 

ontwikkelingsstrategieën, die voor de komende tien jaar worden ontwikkeld. 

- Versterking van de sociaal-economische positie van de arme massa van de bevolking  

De versterking van de positie van de arme massa is volgens de 'basic needs'-strategie van de ILO 

(basisbehoeftemodel van de internationale arbeidsorganisatie) te bereiken door het scheppen 

van werkgelegenheid voor de massa. Arbeid voor de armen. Arbeid, die een klein inkomen zal 

verschaffen. Inkomen, waarmee aan fundamentele levensbehoeften kan worden voldaan zoals 

voedsel, kleding en onderdak. Arbeidsplaatsen scheppen kost geld, eist investeringen. Die 

investeringen zullen veel meer dan voorheen moeten gebeuren in die productiesectoren waar 

veel mensen nodig zijn en waar met relatief weinig dure machines wordt gewerkt. 

 

- Herverdeling van het nationale inkomen 

Herverdeling van het nationale inkomen is noodzakelijk, omdat de ongelijkheid in veel 

ontwikkelingslanden zelf groot is. Ook zijn de maatregelen, die tot nu toe zijn voorgestaan 

tegengehouden door de heersende elites. Die herverdeling kan op vele manieren plaatshebben. 

Zo zal het in veel landen nodig zijn de landbouw ingrijpend te hervormen en herverdeling van de 

grond door te voeren. Het grootgrondbezit is in veel landen - vooral in Latijns-Amerika - een 

grote hindernis om tot ontwikkeling te komen. 



- Participatie van de bevolking in de besluitvorming 

Het zal niet eenvoudig zijn dit te realiseren. De versterking van de sociaal-economische postie 

van de armen betekent in feite aantasting van de positie van de heersende elites. In wezen gaat 

het om revolutionaire wijzigingen. Weinig derde wereldlanden zullen op grote schaal ruimte 

geven aan een beleid dat strijdig is met de belangen van de elites in die landen. Om deze 

doeleinden toch te bereiken is versterking van de onafhankelijke vakbeweging in 

ontwikkelingslanden nodig. 

Wij hebben gezien dat bestrijding van de armoede het noodzakelijk maakt de sociaal-economische 

positie van dé armen te versterken. Hiervoor is werkgelegenheid nodig. Bestrijding van de armoede 

grijpt diep in op samenlevingen; het gaat in feite om revolutionaire wijzigingen. In deze 

veranderingen in de samenlevingen speelt de vakbeweging een belangrijke rol. Als het ons ernst is 

met de bestrijding van de armoede, dan steunen wij de vakbewging in die landen, maken wij het hen 

mogelijk deze belangrijke rol te vervullen. Wij komen dan echter net als zij voor de vraag te staan in 

welke vorm van samenleving armoede, uitbuiting en onderdrukking werkelijk bestreden kunnen 

worden. Wij kunnen ons dan echter niet veilig achten in onze kapitalistische verzorgingsstaat. Want 

het is wellicht mogelijk dat onze verzorgingsstaat is opgebouwd op de rijkdommen van de derde 

wereld en tot op vandaag ten koste gaat van diezelfde derde wereld. 

 

Arnold van Dam 
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