Prisma reactie regeerakkoord VVD en PvdA: Bruggen slaan.
In het regeerakkoord van de VVD en de PvdA met als titel; Bruggen slaan, wordt in de inleiding
expliciet gesteld dat met dit akkoord er ook een brug wordt geslagen tussen arm en rijk. De kosten
van de economische crises zouden met de genoemde maatregelen eerlijk verdeeld worden. Prisma
stelt grote vraagtekens bij deze constatering en vermoedt dat de PvdA dan vooral doelt op de brug
tussen arm en rijk in Nederland, want de allerarmsten wereldwijd worden door dit Kabinet ernstig
getroffen door weer te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking!
Prisma is teleurgesteld over wat in het regeerakkoord naar voren komt over de coherentie van
beleid. Ontwikkelingssamenwerking is niet alleen een kwestie van een klein deel van onze welvaart
delen met mensen die veelal in diepe armoede leven. Het gaat in internationale verhoudingen om
een beleid dat ook arme landen de gelegenheid geeft en helpt om zich op een evenwichtige en
duurzame manier te ontwikkelen. Daarom dient de Nederlandse overheid te werken aan meer
samenhang in het beleid. Niet met de ene hand geven wat de andere hand vervolgens weer neemt.
In Europa wordt de landbouw op allerlei manieren gesubsidieerd. Maar we eisen van arme landen
wel dat ze hun markten openstellen voor onze producten, waardoor soms de eigen landbouw kapot
gemaakt wordt. Het beleid is dan niet coherent. We lezen nu vooral in het regeerakkoord dat
coherentie van beleid voor de VVD en de PvdA betekent dat er zoveel mogelijk uit het OS potje
betaald moet gaan worden, o.a. klimaatgelden en extra budget voor Internationale veiligheid en
vrede.
Bedrijven uit de rijkere landen (maar ook uit China) halen voor veel waarde weg uit de
ontwikkelingslanden; daarbij worden veel belastingen ontdoken. Hierbij gaat het om bedragen die
veel groter zijn dan wat we doneren aan de ontwikkelingslanden. Via ingewikkelde constructies, zoals
de Dutch sandwich, worden er jaarlijks honderd miljarden euro's weggesluisd uit
ontwikkelingslanden. [1] Als de VVD en de PvdA gaan voor een modern ontwikkelingsbeleid,
zelfredzaamheid van mensen en effectiviteit van OS-gelden, dan zou inzetten op grotere
transparantie van het financiële proces een beslissende stap voorwaarts kunnen betekenen voor het
verlichten van armoede en het scheppen van welvaart. De EU vraagt dit ook van haar lidstaten.
Nederland zou hierin het goede voorbeeld kunnen geven. [2] Daarom vinden we dat bij coherentie
van beleid in internationale samenwerking hoort dat er maatregelen getroffen worden tegen die
illegale geldstromen en belastingontduiking. Dit punt missen we pijnlijk in het regeerakkoord.
Het beeld dat met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking naar voren komt, lijkt goed te passen
in een bredere trend van neoliberale economische ontwikkeling. Daarbij blijft de macht bij het 'grote
geld' dat zichzelf vermeerdert ten koste van een groot deel van de wereldbevolking. De benadering
die achtergrond vormt van de crises die we nu meemaken, wordt in feite gehandhaafd. Einstein
merkte al eens op dat een probleem niet opgelost kan worden met dezelfde denk- en handelwijzen
die er de oorzaak van zijn. Toch lijkt de politiek dat nog steeds te proberen. Dit beleid geeft geen
antwoord op het grote verdelingsvraagstuk waar we als samenleving nationaal en internationaal mee
geconfronteerd zijn, noch op het dringende duurzaamheidsvraagstuk. Zeggenschap blijft bij de
economische elite en grote geldstromen blijven van Zuid naar Noord gaan. Verder sluit deze
ontwikkeling vooralsnog een groot deel van de bevolking uit, vooral in het Zuiden, waardoor veel
mensen voor langere tijd tot diepe armoede veroordeeld zijn. Het verontrustende van het geheel is
dat men - ook de PvdA- niet lijkt te beseffen dat schrijnend onrecht onnodig in stand gehouden
wordt en dat een doodlopende ontwikkeling van verbruik van natuurlijke hulpbronnen en daarmee
van de basis van de primaire levensbehoefte van de wereldbevolking verder wordt aangetast.
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