
Economie moet middel zijn en geen doel 

Reactie Prisma op de Rijksbegroting 

Nederland blijft kiezen voor inzet in de economische sectoren en afbouw van gezondheidzorg en 

onderwijs. In een tijd waar onrechtvaardige verdeling en duurzaamheid de echte issues zijn, is dit 

een smalle basis voor effectieve ontwikkelingssamenwerking. 

De Rijksbegroting die gisteren is gepresenteerd bevat geen verassingen. Het beleid van demissionair 

staatssecretaris Knapen wordt doorgetrokken: inzetten op economisch herstel, waarin de private 

sector een grote rol krijgt binnen de speerpunten van het beleid. Nederlands eigenbelang en 

economische zelfredzaamheid staan voorop. Dit betekent dat Nederland verdergaat met afbouw van 

steun voor sociale sectoren als onderwijs en gezondheidzorg (met uitzondering van SRGR) en zich 

met name focust op de economische sectoren. 

Prisma is beslist niet tegen het betrekken van het bedrijfsleven bij ontwikkelingssamenwerking.  "We 

juichen een zekere inhaalslag toe, zolang het bedrijf handelt binnen de OESO richtlijnen. Ook 

ondersteunen wij de oproep van het MVO platform om aanvullende maatregelen te nemen om de 

due diligence van bedrijven te vergroten." Dit zegt Henk Jochemsen directeur van Prisma. "Maar de 

economie moet een middel zijn en niet een doel op zich." We constateren dat de economische crisis 

door de private sector is veroorzaakt en dat de Eurocrisis vooral komt door falend beleid van 

overheden. Prisma vindt het dan ook een gemis dat de maatschappelijke organisaties minder in 

beeld zijn om bij te dragen aan een constructieve en duurzame maatschappij opbouw die welvaart, 

veiligheid en vrijheid bevorderen . Maar ook breder zou de overheid juist samenwerking van 

maatschappelijke organisaties met private sector en overheidsinstanties moeten bevorderen. "Iedere 

eenzijdigheid leidt tot scheefgroei!" Aldus Jochemsen.   

De Miljoenennota spreekt veelvuldig over het belang voor Nederland van een open economie en een 

stabiele en veilige wereld. In het licht daarvan verwacht Prisma ook van de komende regering dat zij 

stevig blijft inzetten op een coherent ontwikkelingsbeleid gericht op rechtvaardigheid. Prisma is 

verheugd met de aandacht voor de noodzaak van internationale publieke goederen. Prisma zou 

graag zien dat de toekomstige regering ook besluit om gezondheid toe te voegen aan de 5 prioritaire 

internationale publieke goederen. Gezondheid is belangrijk in alle drie de pijlers van het 

buitenlandbeleid: welvaart, veiligheid en groei en versterkt de inzet van het ontwikkelingsbeleid op 

SRGR en hiv&aids. 
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