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Nederlands idee blijkt succes: ontwikkelingslanden
kunnen elkaar helpen
High-level conferentie in de Tweede Kamer keek naar
nieuwe vorm van ontwikkelingssamenwerking
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–

Een

Nederlands

idee

voor
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blijkt

een

succes.

Ontwikkelingslanden kunnen elkaar helpen, veelal zonder de steun van rijke landen ten
noorden van de evenaar. Dat bleek maandag bij een high-level conferentie in de Tweede
Kamer.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken had enkele jaren geleden bedacht dat de
sterk verschillende landen Costa Rica, Benin en Bhutan veel van elkaar kunnen leren. Zo’n 36
onderlinge projecten voor zaken als landbouw, milieu en zelfs muziek leidden tot driehonderd
nieuwe producten. Zo’n vijfduizend mensen zagen hun inkomen verbeteren dankzij het
zogeheten Partners voor Zuid-Zuidsamenwerking.

Minister René Castro (Buitenlandse Zaken) van Costa Rica bedankte de Nederlandse
belastingbetalers voor de startsubsidie van 8 miljoen euro voor het project. ,,ZuidZuidsamenwerking is een visionair idee van Nederland, dat vandaag vruchten begint af te
werpen. De deelnemers kennen de problemen in de praktijk uit de eerste hand, dus kunnen ze
efficiënter zijn in het vinden en uitvoeren van oplossingen’’, zei minister Castro in de Tweede
Kamer.

De Bhutanese projectleider Lhaba Tshering, gekleed in klederdracht van het Himalaya-land, zei
te weten dat er in Nederland veel scepsis is over ontwikkelingshulp. ,,Maar als je kijkt naar het
aantal van vijfduizend mensen dat profiteerde van het project, dan spreekt dat voor zichzelf’’,
zei Tshering. Hij prees de opzet van ontwikkelingslanden die elkaar helpen, zonder de
tussenkomst van deskundigen van boven de evenaar. ,,Bij de klassieke hulp van noordelijke
rijke landen aan zuidelijke landen, zegt het noorden het steeds beter te weten. Maar bij ZuidZuidsamenwerking weten de mensen zelf het beste wat er nodig is.’’
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Tweede-Kamerlid Sjoera Dikkers (PvdA) zei geïnspireerd te zijn door het project. Het Kamerlid,
dat de conferentie voorzat, zei positief te zijn over Zuid-Zuid-samenwerking. Dikkers kondigde
aan de verantwoordelijke minister te vragen om meer geld voor dit soort projecten.

CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier liet weten dat ,,Zuid-Zuid samenwerking wat CDA betreft allang
een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn. We waren er al mee bezig toen ik, zo’n 15 jaar
geleden in Zuid- Amerika woonde en werkte. Dat het nog steeds geen vanzelfsprekendheid is,
komt mijns inziens doordat wij nog steeds veel te veel top down denken. En onszelf als
donerende landen op die top zien en de ontvangende landen down. In onze relaties en
afspraken met ontvangende landen speelt dat nog steeds.’’

Bram van Ojik, Directeur Sociale Ontwikkeling bij het ministerie van Buitenlandse Zaken was blij
met de dankbetuigingen uit Costa Rica, Bhutan en Benin. "Het ministerie van Buitenlandse
Zaken heeft geen standpunt over Zuid-Zuid samenwerking in het algemeen. Het wordt steeds
belangrijker, maar dat is niet het resultaat van een bepaald politiek project; het is eenvoudigweg
de volgende fase in het proces van globalisering en er bestaan goede als slechte voorbeelden
van Zuid-Zuid samenwerking."

Mirjam van Reisen, professor aan de Universiteit van Tilburg en directeur van Europe External
Policy Advisors EEPA in Brussel, vroeg Van Ojik om wel een mening te vormen over ZuidZuidsamenwerking. Dat werkt volgens haar positief. ,,Door Zuid-zuidsamenwerking vroegtijdig
te

steunen,

heeft

Nederland

leiderschap

getoond.

Zuid-Zuidsamenwerking

is

een

veelbelovende ontwikkelingsstrategie gebleken. De Europese Unie kan echt leren van
Nederland als het gaat over nieuwe strategieën voor ontwikkelingssamenwerking.’’

Roberto Bissio, coördinator van Social Watch merkte op: ,,Zuid-Zuidsamenwerking is
betekenisvol en effectief, wat betreft regionale integratie en eenheid in wereldwijde
onderhandelingen. Met betrekking tot maatschappelijke organisaties, wordt de traditionele
Noord-Zuid tegenstelling snel betekenisloos sinds de Arabische Lente. Social Watch (en
anderen) pleitten voor een nieuw soort samenwerking waarin wereldproblemen gezamelijk en
op basis van gelijkheid worden aangepakt.’’
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René Grotenhuis, directeur van hulporganisatie Cordaid, stelde eveneens: ,,Ontwikkelingshulp
is nog veel gebaseerd op traditionele Noord-Zuidsamenwerking. Maar Costa Rica, Benin en
Bhutan tonen dat we een nieuwe wereld ingaan, die van Zuid-Zuidsamenwerking’’.

Grotenhuis zei bezorgd te zijn dat de nieuwe Nederlandse regering zich volgens hem juist
terugtrekt naar het oude model: ,,Als er een probleem is dan direct vanuit het noorden naar het
zuiden helpen.’’
###
Noot voor de redactie:
De agenda van de conferentie http://bit.ly/kM0xx0

Meer informatie over Partners voor Zuid-Zuidsamenwerking: www.southsouthcooperation.net
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partners_voor_Zuid-Zuid_Samenwerking
De foto-expositie ‘Three continents, three countries…one lens’ van Partners voor ZuidZuidsamenwerking toont foto’s uit Benin, Bhutan en Costa Rica tot 16 juni in het Atrium, de hal
van het stadhuis van Den Haag.
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