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Tegengaan migratie belangrijk
doel ontwikkelingssamenwerking
Een uitdaging voor het
Nederlandse kabinet is
hoe het kan bijdragen aan
een consistent, helder en
humaan migratiebeleid op
Europees niveau, betoogt
Ton Dietz.
Christeljke fbo’s (faith-based organisations, op geloof/religie gebaseerde ontwikkelingsorganisaties) hebben de laatste vjftig jaar
een belangrjke rol gespeeld in de
ontwikkelingssamenwerking en
bj de uitvoering van lokale hulpprojecten in derdewereldlanden.
Dat deden ze op velerlei gebied:
onderwjs, gezondheidszorg,
gehandicaptenzorg en -emancipatie, noodhulp, voedselvoorziening, microkredieten (steun aan
kleine ondernemers), vluchtelingenopvang en de inbedding van
migranten in lokale kerkeljke
gemeenschappen.
De Nederlandse fbo’s gaan
vooral terug op rooms-katholieke
en protestantse initiatieven. Ze
zjn geworteld in een traditie van
missie en zending. Internationaal
zjn fbo’s met een islamitische
signatuur in opmars, bjvoorbeeld
vanuit Iran en Turkje. Daarnaast
is er een toename van evangelische en pinksterorganisaties op
het gebied van ontwikkelingswerk.
Overigens, volgens de Israëlische historicus Yuval Noah
Harari moeten we af van het idee

dat er alleen ”rond God gecentreerde religies” zjn (”Sapiens.
A Brief History of Humankind”,
2011, hoofdstuk 12: ”The Law of
Religion”). Hj beschouwt humanisme, communisme, socialisme
en fascisme ook als religies, maar
dan ”rond de mens gecentreerd”.
Tegen migratie
Armoedebestrjding en economische ondersteuning bljven
in de komende tjd hoog op de
ontwikkelingswerkagenda staan.
Handelsverdragen zullen daarbj
aansturen op duurzame economische groei. Producten uit ontwikkelingslanden zullen toegang
hebben tot de Europese markt.
Daarbj is het wel van groot
belang hoe het in deze landen gesteld is met recht en veiligheid.
Ontwikkelingssamenwerking
wordt ook ingezet als middel
tegen migratie. Tegenover meer
hulp voor herkomstlanden van
migranten moet staan dat deze
landen meewerken aan terugname van migranten. Belangrjke
aandachtspunten hierbj zjn
vluchtelingenopvang in de regio,
onderwjs voor vluchtelingenkinderen en werkgelegenheid
voor vluchtelingen. Veel (verwachte) migranten zullen trouwens niet komen uit de eerste
”schil van instabiliteit” rond
Europa maar van (veel) verder
weg.
In toenemende mate zal het
migratiebeleid niet op zichzelf staan maar gecombineerd
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worden met de aanpak van het
klimaatprobleem en het verlenen
van noodhulp wereldwjd.

„Het tegengaan van migratie
wordt een heet hangijzer bij ontwikkelingssamenwerking, maar
biedt kansen voor religieuze hulporganisaties.” Foto: vluchtelingen
op Papoea-Nieuw-Guinea. beeld
EPA, Hass Hassaballa

Kansen
Het tegengaan van migratie
wordt dus een heet hangjzer,
maar biedt ook kansen voor
fbo’s. Een van de kansen hangt
ermee samen dat zowel christeljke als islamitische hulporganisaties ervaring hebben met asielopvang en vluchtelingenopvang
in de regio’s van herkomst.
Datzelfde geldt voor gezondheidszorg en onderwjs in
herkomstgebieden van migranten. Christeljke fbo’s zjn weliswaar minder actief in de eerste
”schil van instabiliteit” rond
Europa, omdat daarin veel islamitische instellingen werken. Ze
manifesteren zich wel veelvuldig
in de tweede schil (Sahellanden)
en vooral ook in de derde schil,
de West-Afrikaanse kustlanden.
Wat de derde schil betreft is de
uitdaging hoe er aansluiting kan
worden gevonden bj activiteiten
van pinksterkerken, evangelische
kerken en lokale kerken. Om te
voorkomen dat er ook een exodus vanuit dit deel van Afrika op
gang komt.
Meer budget
In Nederland is de inkrimping
van het budget voor ontwikkelingssamenwerking tot staan
gebracht. Structureel komt hiervoor straks 4,5 miljard euro per
jaar beschikbaar. In 2021 zal het

wereldlanden trekken nameljk
vaak weg naar de steden of (voor
een deel) naar Europa.
Een uitdaging voor het Nederlandse kabinet is hoe het kan bjdragen aan een consistent, helder
en humaan migratiebeleid op Europees niveau. Van belang hierbj
is dat Europa hiervoor groen licht
krjgt van zjn burgers.
De kunst is de opvang van
migranten in de regio te verbeteren en vooral dat ze daar goede
perspectieven krjgen. En het is
belangrjk aan te sluiten bj de activiteiten en geldzendingen van de
Afrikaanse migranten zelf, want
hun ”remittances” (overschrjvingen) zjn inmiddels belangrjker
geworden dan de oficiële ontwikkelingshulp.

om 0,54 procent van ons bruto
nationaal product (bnp) gaan.
Dit ligt onder de VN- en EUnorm en is minder dan wat
Duitsland en Groot-Brittannië
beschikbaar stellen: die halen

de norm van 0,7 procent.
Helaas bestaat er in de politiek
een hardnekkige misvatting:
een hogere ontwikkeling van de
bevolking zou leiden tot meer
werkgelegenheid, meer welvaart

en minder migratie. De feiten
logenstraffen deze denktrant. Bj
verhoging van het ontwikkelingsniveau neemt de bevolkingsmobiliteit vooralsnog alleen maar toe.
Ontwikkelde inwoners van derde-

de ggz

Cliëntenrechten passen bij
de wederkerigheid binnen
de christelijke ggz. Cliënten met een gereformeerde achtergrond hoeven er
dus niet huiverig voor te
zijn, betogen Femmeke
van den Berg en Kees
van Iwaarden.

tegen wj”. Toch is dat niet de sfeer
waarin autonomie een plaats heeft
in de herstelgerichte zorg.
Binnen de christeljke ggz staat
een begrip zoals empowerment
altjd in relatie tot het christeljke mens- en wereldbeeld. Het
christeljke mensbeeld is relationeel van aard. God heeft de mens
geschapen in relatie tot Zichzelf
en anderen. Vanuit dit relationele
kader, waarin je als mens voor het
aangezicht van God leeft én aan
elkaar gegeven bent, is autonomie
geen bedreiging voor onderlinge
relaties. Ook is het niet ongepast
om als christen je wensen kenbaar
te maken of een klacht in te dienen wanneer er sprake is van onheuse bejegening. Gebruikmaken
van je cliëntenrechten binnen de
christeljke zorg is juist een kans
om eigen verantwoordeljkheid te
nemen en om nieuw zelfvertrou-

Autonomie heeft de afgelopen
jaren een steeds grotere plaats
gekregen in de samenleving, en zo
ook binnen de psychiatrische zorg.
Zelfregie in de zorg is daardoor
niet langer een ondergeschoven
kindje, zo bljkt uit de nieuwe
benaderingen van zorgverlening.
Het wordt ook zichtbaar in de
zogenoemde nieuwe ggz, waarin
herstelgerichte zorg centraal staat.

Betwist recht
Tegeljkertjd is het recht op
medezeggenschap ook een betwist
recht, zeker onder de gereformeerde achterban van Eleos, een instelling die christeljke psychiatrische
zorg biedt.
De cliëntenraad van Eleos signaleert vragen rondom het gebruik
maken van rechten. Bezwaren

die hiertegen worden ingebracht,
hebben vooral te maken met de
overtuiging van cliënten vanuit
hun christeljke achtergrond
dat ze geen rechten hebben. Het
zondaar zjn maakt hen tot een
”rechteloze”. Daarbj past het een
mens niet zich te beroepen op zjn
rechten.
Echter, (afzien van) recht op
medezeggenschap en verootmoediging tegenover God zjn twee verschillende dingen. Hierbj moet onderscheid gemaakt worden tussen
verticale en horizontale rechten,
waarbj verticale rechten betrekking hebben op God en horizontale rechten op onze medemens.
We onderschrjven het standpunt
dat we als mens geen rechten
hebben in relatie tot God. Sinds de
zondeval is er van onze kant niets
waarop we ons tegenover God kunnen beroepen. Maar ten opzichte

internet of geluidsdragers.
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De knop moet om
W

Christen kan zeker gebruikmaken van cliëntenrechten in
Een belangrjk onderdeel van
deze herstelgerichte zorg is empowerment, een begrip dat duidt
op het ontwikkelen van eigen
kracht, eigen regie en de emancipatie van de psychiatrische cliënt.
De Nederlandse overheid sluit
daarbj aan in haar wet- en regelgeving op dit terrein. De stem van
de cliënt ljkt steeds belangrjker,
waardoor aan zjn recht op medezeggenschap een steeds prominentere plaats wordt toegekend.

gedrukte, elektronische of andere vorm, zoals cd-rom, databank,
E-mailadres: hoofdredactie@rd.nl

van onze medemensen bestaan er
wel degeljk rechten, en dit is zeer
Bjbels.
Staatsburgerschap
Als er ooit iemand geweest is die
zjn ”rechteloze staat” voor God
heeft beleefd en tegeljkertjd wist
voor honderd procent afhankeljk
te zjn van vrje genade, dan wel
de apostel Paulus. Toch maakte
dezelfde Paulus herhaaldeljk
gebruik van zjn rechten, ontleend
aan zjn Romeinse staatsburgerschap, dat bepaalde dat niemand
mocht worden gestraft zonder
wettige veroordeling.
Paulus beriep zich op dat recht,
eerst in de gevangenis in Filippi
en later in de burcht Antonia in
Jeruzalem. Ook in hoger beroep
gaan, was een recht dat met dit
staatsburgerschap verbonden was.
Hiervan maakte Paulus gebruik

toen hj zich in de rechtszaal
in Caesarea ten overstaan van
de Romeinse stadhouder Festus
beriep op de keizer, toentertjd het
hoogste gerechtshof.
Hieruit volgt dat er ook voor
een christen zeker wel sprake is
van horizontale rechten. Met het
oog hierop zou het woord ”clientenrechten” zonder spanning
gebruikt kunnen worden binnen
de christeljke ggz.
Relationeel kader
Wellicht wordt er bj begrippen zoals autonomie, zelfregie
en cliëntenrechten een verband
gelegd met de manier waarop deze
begrippen in de geschiedenis een
plaats hadden. Niet zelden moest
er ‘gevochten’ worden voor recht;
emancipatie ging niet altjd zonder
strjd. Medezeggenschap kan hierdoor in de sfeer komen van ”zj

De auteur is emeritus hoogleraar Afrikaanse ontwikkeling aan de Universiteit Leiden.
Tot september dit jaar was hij directeur van
het Afrika-Studiecentrum Leiden. Dit is een
deel van de lezing die hij op 3 november
hield bij het afscheid van Henk Jochemsen
als directeur van Prisma, de koepel van
protestantse ontwikkelingsorganisaties,
met onder andere ZOA, GZB en Woord en
Daad.

wen te ontwikkelen in een veilige
omgeving, waarin je elkaar ziet als
geljkwaardige medeschepselen.
De christeljke barmhartigheid waar Eleos voor staat, geeft
alle ruimte aan de stem van de
cliënt. Oog hebben voor de ander
en elkaar ontmoeten vanuit
het verlangen bj te dragen aan
herstel (weerbaarheid is daarbj
een belangrjke factor) gaan niet
zonder een luisterend oor voor
wat de ander beweegt. Dit zorgt
ervoor dat een begrip als cliëntenrechten logischerwjs voortkomt
uit principiële wederkerigheid, die
christeljke zorg kenmerkt.

Femmeke van den Berg is verbonden aan
het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg),
Kees van Iwaarden is ervaringsdeskundige
en heeft zitting in de cliëntenraad van
Eleos.

e hebben een nieuw
record verbroken.
Niet een om trots op te
zjn. Dit voorjaar stootten we wereldwjd 410
ppm (parts per million)
aan CO2 uit, het hoogste
aantal ooit gemeten.
Twee jaar na Parjs en
vele goede bedoelingen verder is de hoeveelheid aan broeikasgassen die we uitstoten
niet gedaald, maar nog steeds gestegen.
Nederland moet daarbj ook de hand in
eigen boezem steken. Waar andere Europese landen een daling van de uitstoot van
broeikasgassen realiseren, bleef de uitstoot
van CO2 in Nederland vrjwel onveranderd.
De nieuwe regering presenteerde het
”groenste regeerakkoord ooit”. Ik hoop
van harte dat het waar is. Er zitten nameljk nog veel open eindjes in, zeker op het
gebied van klimaatverandering. Het sluiten
van oude kolencentrales door het vorige
kabinet was een goed begin, de uitstoot van
de centrales samen lag daardoor vorig jaar
10 procent lager. Echter, de gascentrales
draaiden harder, waardoor volgens de NEa
(Nederlandse Emissieautoriteit) opgeteld de
uitstoot van energiecentrales nauweljks
daalde, nameljk van 42,5 tot 41,8 miljoen
ton. We zullen veel meer moeten investeren in groene energiebronnen, zoals wind-,
zonne- en getjdenenergie en aardwarmte,
en in batterjen om de energie op te slaan.
We staan echter niet alleen voor de uitdaging de uitstoot van CO2 te verminderen,
maar ook die van andere broeikasgassen,
zoals methaan en lachgas. Vooral de uitstoot van methaan groeit, door de productie
van fossiele brandstoffen, de veehouderj en
de productie van rjst. Op de recent gehouden Groene Kerkendag, waar klimaat een
belangrjk thema was, noemde ik de drie
belangrjkste oorzaken van klimaatverandering. De eerste is ons energiegebruik, dat in
de eerste plaats omlaag moet. Hoe minder
je nodig hebt, hoe minder je ook hebt te
vervangen door groene energiebronnen.
Dan gaat het voor burgers om de isolatie
van huizen, kiezen voor groen vervoer en
minder producten kopen. Voor de industrie
betekent het een omslag in hun productieprocessen. Grootschalige opslag van CO2,
waar het nieuwe kabinet hoge verwachtingen van heeft, is natuurljk een schjnoplossing. Je schuift daarmee je ‘afval’ naar de
toekomstige generaties, zonder dat het bedrjven prikkelt om te investeren in andere
energiebronnen en productieprocessen.
De tweede oorzaak ligt in onze (wereldwjd) groeiende vraag naar vlees en zuivel.
De veehouderj vraagt veel grond, veel
water en veel energie om voedsel te produceren, terwjl de verbouw van bonen, noten
en soja als eiwitbronnen veel eficiënter
is. De verwachting is echter dat door de
groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart de vraag naar vlees en

zuivel wereldwjd zal toenemen. Vanuit het
oogpunt van duurzaamheid en leefbaarheid
van de aarde is dat onmogeljk. We zullen
toe moeten naar andere eetpatronen met
minder vlees en zuivel en meer plantaardige producten, als we de landbouwgronden
beschikbaar willen houden voor de toekomstige generaties.
De derde oorzaak hangt hiermee samen,
nameljk ontbossing. Per jaar verdwjnt er
8,8 miljoen hectare aan bos, waaronder
belangrjke regenwouden in landen zoals
Brazilië en Indonesië. Dat is ruim twee keer
Nederland. Deze bossen worden voornameljk gekapt voor de productie van hout,
papier, palmolie en soja. Maar we hebben
de bossen nodig, omdat ze CO2 opnemen.
Niet voor niets worden de regenwouden de
longen van de aarde genoemd.
We weten dit eigenljk allemaal allang.
Het gekke is dat we bljkbaar niet worden
aangespoord om actie te ondernemen. Dan
bedoel ik niet het indraaien van een ledlamp, maar echt ingrjpende maatregelen
om de situatie te veranderen. De mogeljke
gevolgen van een veranderend klimaat
worden al jaren genoemd. Juist de armen
op deze aarde hebben hier het eerst last
van, door extreme droogtes die misoogsten
veroorzaken of juist overstromingen door

Sluiten van oude
kolencentrales
was een goed
begin
uitzonderljke regenval. In dit kader wordt
wel het woord ”klimaatrechtvaardigheid”
gebruikt. De achtergrond hiervan is dat
49 procent van alle CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de rjkste 10 procent van de
wereldbevolking. De paus verwoordde het
als volgt: „Het Westen heeft een ecologische
schuld uitstaan bj de arme landen.”
Juist ons als christen zou dat moeten
aanzetten tot verandering, voor de huidige
en de toekomstige generaties. Twee weken
terug was het Micha Zondag, met als thema
”De knop om”. Ook in het materiaal van
de Micha Zondag gaat het om klimaatverandering en hoe het besef dat deze aarde
van God is, ons kan stimuleren om daar
zorgvuldig mee om te gaan. Daarbj moet
niet alleen ons lichtknopje om, maar vooral
ons denken en doen. We veroorzaken de
klimaatverandering voor een groot deel
met elkaar, dus zullen we ook met elkaar
hiertegen iets moeten doen.
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