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Beste leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Wij leven in een turbulente tijd. Overal ter wereld zien we groeiende instabiliteit,
conflict, ongelijkheid en armoede. Aan de randen van Europa zitten miljoenen
mensen vaak uitzichtloos vast in vluchtelingenkampen. Als gevolg van
klimaatverandering zijn er steeds vaker natuurrampen en raken steeds meer mensen
op drift vanwege langere en intensere droogte.
Door globalisering is iedereen onlosmakelijk met elkaar verbonden: Nederland is niet
immuun voor wat zich over de grens afspeelt. De vele mensen die de laatste tijd op
de vlucht zijn geslagen en onder andere naar Nederland kwamen, laten zien hoe de
uitzichtloosheid dichtbij komt. Nederland doet er juist nú goed aan om de
grondoorzaken van instabiliteit - waardoor miljoenen mensen op de vlucht slaan aan te pakken. De keuze van het Kabinet om de bezuinigingen op
ontwikkelingssamenwerking voort te zetten, is daarom onverdedigbaar. Temeer
omdat de meerderheid van de Nederlanders ontwikkelingssamenwerking nog steeds
een warm hart toedraagt.
Ontwikkelingssamenwerking draagt concreet bij aan het bieden van hoop en
perspectief op een menswaardig bestaan. Er zijn indrukwekkende successen
geboekt in de bestrijding van armoede: het aantal mensen dat met ongeveer 1 euro
per dag moet rondkomen is gehalveerd, meer kinderen -en vooral meisjes- gaan
naar de basisschool en veel minder vrouwen overlijden in het kraambed. We mogen
trots zijn op de ontwikkelingssuccessen van de afgelopen jaren, want ze zijn mede
mogelijk gemaakt door Nederlandse investeringen in ontwikkelingssamenwerking.
Door de gecombineerde inzet op ontwikkelingssamenwerking, vrede en veiligheid
heeft Nederland een plek weten te bemachtigen in de VN Veiligheidsraad. De
verhoging van het defensiebudget in 2017 laat zien dat het ons menens is. Maar het
is hoog tijd dat Nederland ook haar bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking op het
niveau brengt dat nodig is om echt bij te dragen aan vrede, veiligheid en stabiliteit
wereldwijd.
Ontwikkelingssamenwerking is niet alleen van belang om mensen in nood elders te
helpen en hen een beter toekomstperspectief te geven, het is inmiddels ook duidelijk
dat de komst van grote aantallen vluchtelingen tot maatschappelijke spanningen leidt
op het Europese continent. Het wegnemen van de grondoorzaken van conflict,
armoede en uitsluiting is ook goed voor Nederland. Investeren in de regio pakt niet
alleen de grondoorzaken aan, maar het is uiteindelijk ook goedkoper en efficiënter
dan symptoombestrijding.
Wij roepen u daarom op de trend van bezuinigen te doorbreken en het
ontwikkelingsbudget met €500 miljoen op te hogen. Wij vragen u de extra middelen
aan te wenden voor een intensivering van de Nederlandse inzet voor noodhulp,
wederopbouw, verzoening, vredesopbouw, bestrijding van corruptie, het bevorderen
van democratische samenlevingen en veiligstellen van noodzakelijke
basisvoorzieningen. Daarmee kan een einde gemaakt worden aan het steeds verder
korten op ontwikkelingssamenwerking, die tijdens de kabinetten Rutte I en II
structureel meer dan €2 miljard bedragen, terwijl door dit kabinet ten behoeve de
asielkosten ook een flink beslag is gelegd op toekomstig ontwikkelingsbudget.
Dankzij de meevallers op de begroting hebben we nu de middelen om er iets aan te
doen.
U heeft als volksvertegenwoordiger de verantwoordelijkheid op lange termijn bij te

dragen aan veiligheid en stabiliteit in de wereld én in Nederland. Alleen zo kunnen
we een wereld met steeds meer ongelijkheid en vluchtelingenstromen voorkomen.
Investeren in de aanpak van de grondoorzaken die mensen doen vluchten,
waaronder honger, armoede, ongelijkheid, onveiligheid en oorlog is daarbij
onontbeerlijk. Nog meer bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking is
onverantwoord.
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