Nederland mag niet extra bezuinigen op ontwikkelingshulp
koloniaal bestuur te pacificeren.
Keyzer: 'Om stabiele handelsrelaties
op te bouwen met
ontwikkelingslanden, hebben we er
tegenwoordig belang bij dat de
lokale overheden functioneren, de
bevolking geschoold is en bovendien
niet te veel lijdt onder aids en
malaria.'

De bewering van Bill Gates, Oprichter
Microsoft en weldoener: Nederland mag
niet extra bezuinigen op
ontwikkelingshulp
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De Nederlandse regering
moet het pleidooi van Bill Gates om
niet verder te bezuinigen op
ontwikkelingshulp serieus nemen.
En niet alleen uit humanitaire
overwegingen. 'De conservatieve
Britse premier David Cameron heeft
het ontwikkelingsbudget ook uit
eigenbelang verhoogd.' Dit zegt
hoogleraar economie Michiel Keyzer,
directeur van de Stichting Onderzoek
Wereldvoedselvoorziening van de
Vrije Universiteit van Amsterdam.
Keyzer reageert daarmee op een
interview van de Microsoft-oprichter
en filantroop in de Volkskrant van
zaterdag. Gates doet vooral een
moreel appèl op de Nederlandse
regering. Keyzer steunt Gates en zegt
dat de Nederlandse economie
bovendien een wereld kan winnen
door nu te investeren in
ontwikkelingslanden.
Nederland verdient zijn geld al
eeuwen in het buitenland. 'Om onze
handelsbelangen te beschermen
hebben we daarom altijd behoefte
gehad aan rust en orde', zegt Keyzer.
Voor de Tweede Wereldoorlog
probeerde Nederland
handelspartners overzee nog met
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Dat ontwikkelingshulp kan werken
hebben de opmars van China, India
en Brazilië wel duidelijk gemaakt,
aldus Keyzer. 'Zij hebben hun
opkomst in hoge mate te danken aan
kennisontwikkeling. Kennis die ze
zelf niet hadden, maar die aan die
landen is overgedragen in de
samenwerking met westerse
wetenschappers, bestuurskundigen,
juristen, economen, bedrijven en
overheden.'

geprofiteerd van de deuren die
ontwikkelingssamenwerking hebben
geopend, zegt Keyzer. Toch winnen
de 'hulpsceptici' de laatste jaren snel
terrein in het politieke debat. Keyzer
heeft daar wel een verklaring voor.
'Sinds Pim Fortuyn is in Nederland
een stemming ontstaan alsof we niet
meer zijn dan een gemeente van
Europa. Gemeenten voeren geen
buitenlands beleid. Internationale
bondgenootschappen sluiten is echt
meer dan een kwestie van simpele
rekensommetjes maken.'

Keyzer vindt het dan ook te kort
door de bocht om sommige
straatarme Afrikaanse landen, die
ondanks decennia hulp nog niet tot
bloei zijn gekomen, nu voorgoed af
te schrijven. 'Dertig jaar geleden
rekenden we China en India nog tot
diezelfde categorie.'
Duitsland en Engeland zien de
potentie van ontwikkelingshulp voor
hun economische ontwikkeling wel,
zegt Keyzer. 'Het Duitse beleid is
vooral gericht op Oost-Europa.
Zolang ze die gebieden goed
begrijpen, en hun positie in de BRIClanden consolideren, hebben ze hun
afzetmarkt en arbeidsmarkt voor de
komende twintig jaar op orde.'
Ook de Britse economie is
traditioneel afhankelijk van de
overzeese handel. De BRICs zijn
inmiddels al zover in hun
ontwikkeling dat Nederland en
Engeland slechts kunnen afwachten
wat die landen in de toekomst met
het oude Europa willen, zegt Keyzer.
Premier Cameron hoopt dat GrootBrittannië meer voet aan de grond
krijgt in de BRIC-landen dan het nu
heeft op het moment dat deze
economisch groeien. Zowel het
Nederlandse bedrijfsleven als de
diplomatie hebben altijd
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