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Demanding Justice is de titel van het nieuwe strategische plan van Oxfam
International, waar Oxfam Novib deel van uit maakt. Demanding justice, dat gaat
niet alleen over rechtvaardigheid of gerechtigheid, maar ook om het opeisen van
rechtvaardigheid. Radicale concepten die naar mijn mening precies aangeven wat
het antwoord van links moet zijn als we het hebben over internationale solidariteit.
Want het opeisen van rechtvaardigheid betekent dat we vinden dat er geen recht is,
of in ieder geval in onvoldoende mate. We constateren een situatie die rechtgezet
moet worden naar een staat van recht, waarin vrouwen, mannen en kinderen een
eerlijke kans hebben om voor zichzelf op te komen en vorm te geven aan hun
leven. Voor mij persoonlijk is het vraagstuk van een rechtvaardige verdeling van
macht en invloed, van rijkdom en kansen, en van rechten en plichten diep
geworteld in links.
Werken aan rechtvaardigheid betekent allereerst een verkenning van de
omstandigheden waarin mensen leven en het begrijpen van de verhoudingen
waardoor een situatie van onrecht kan ontstaan en voortduren. Elke vrouw of man
die in armoede leeft kan ons vertellen dat dit uiteindelijk neerkomt op de vraag naar
wie het voor het zeggen heeft. Dus gaat het erom een wijziging in de
machtsverhoudingen te bewerkstelligen en de capaciteit van mensen op te bouwen
om zich te organiseren, te weer te stellen en samen een vuist te maken tegen
onrecht, ongelijkheid of uitbuiting. Dat we daarbij blijven uitgaan van universele
mensenrechten is van groot belang.
De werkelijkheid bewijst dat het niet om een theoretische discussie. Onrecht en
ongelijkheid zijn een probleem van wereldformaat. Het inkomen van ’s werelds
vijfhonderd rijkste miljardairs ligt ver boven dat van de armste 416 miljoen mensen.
Anno 2008 leeft één op de zes mensen in armoede, hetgeen meestal gepaard
gaat met honger, ziekte en angst over wat de dag van morgen zal brengen. Van de
wieg tot aan het graf, iemands levenskansen worden bepaald door de uitzonderlijke
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ongelijkheden die de moderne wereld karakteriseren: een meisje dat wordt geboren
in Nederland zal vrijwel zeker tot aan haar oude dag leven. Als ze in Sierra Leone
zou zijn geboren, zou ze een kans van één op vier hebben te sterven voor haar
vijfde verjaardag. Het Nederlandse meisje zal naar school gaan, mogelijk gevold
door een universitaire opleiding en dat alles in goede gezondheid. In Sierra Leone
beginnen maar twee van de drie meisjes een schoolcarrière en velen haken af,
vanwege slecht onderwijs, de kosten, of de noodzaak om thuis te blijven om voor
jongere broers en zussen te zorgen. Voor wie in zo’n land ter wereld komt is de
universiteit slechts iets om van te dromen.
Nederland behoort dan ook tot de tien rijkste landen ter wereld. Daardoor heeft ons
land een morele plicht zich te houden aan internationaal gemaakte afspraken en
verdragen. Daar ben ik het helemaal mee eens, net zoals de meeste Nederlanders.
Nederlandse afdelingen van grote internationale organisaties zoals Amnesty,
Greenpeace of Oxfam International hebben in verhouding tot andere landen een
ongekend aantal leden of donateurs. De Nederlandse traditie is er één van zich
nauw betrokken voelen bij ‘het lot van de rest van de wereld’. Ik durf te stellen dat
dat een uitdrukking is van een doorleefd gevoel van verantwoordelijkheid en
betrokkenheid. De vraag is dus niet zozeer of de gemiddelde Nederlander
doordrongen is van zijn verantwoordelijkheden, maar of progressief Nederland zich
bewust is van die aanwezige doorleefde betrokkenheid en deze weet te
mobiliseren.
Verdedigen van universele mensenrechten
Werken aan onrecht vereist een voortdurende verkenning van het krachtenveld.
Anno 2008 zijn de machtsverhoudingen fundamenteel anders dan vlak voor de val
van de Berlijnse muur twintig jaar geleden. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich
mee. De groei van nieuwe economieën, zoals de BRICs (Brazilië, Rusland, India en
China), is daar een voorbeeld van. Deze groei zorgt ervoor dat landen als China
spoedig moeiteloos de westerse landen voorbij zullen zijn gestreefd met hun ‘hulp’
aan Afrika, waarbij het voorzien in hun eigen behoefte aan grondstoffen de drijfveer
is.
De opkomst van dit soort landen heeft tot gevolg dat internationale normen en
waarden ter discussie staan. China schendt niet alleen mensenrechten, maar
presenteert deze ook nog eens als ‘westers’ of ‘jullie mensenrechten’. Dit maakt
internationale verworvenheden en ‘het westen’ kwetsbaar.
Dat de normen die we nu hoog in het vaandel hebben onder een verlies aan
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geloofwaardigheid lijden draagt daar aan die kwetsbaarheid bij. Afspraken die we
hebben gemaakt over universele rechten moeten niet worden aangetast. Dat
betekent dat wij ook moeten leveren en onze beloftes moeten nakomen,
bijvoorbeeld die ten aanzien van het halveren van armoede, of wat betreft het
streven om alle kinderen naar school te sturen, zoals vastgelegd in de
Millenniumdoelen. Die doelen worden nu niet op tijd gehaald. Daarnaast moeten we
een einde maken aan dubbele standaarden. Dus niet alleen de
mensenrechtensituatie in Cuba aan de kaart stellen, maar ook onze afkeur
uitspreken over mensenrechtenschendingen aan déze kant van de wereld.
Nederland is in de positie om mee te praten en dat hebben we altijd met verve
gedaan als het gaat over mensenrechten, humanitaire hulp, deelname aan
vredesmissies, etc. We hebben een mensenrechtenambassadeur en een plek in de
nieuwe VN Mensenrechtenraad. Dit is een belangrijk potentieel om de
geloofwaardigheid van deze internationale normen te herstellen.
Solidariteit van links
De afgelopen tijd heeft links zich in Nederland al te graag teruggetrokken binnen de
eigen landsgrenzen en het politieke debat over ontwikkelingssamenwerking haast
geroutineerd teruggebracht tot een pleidooi voor handhaving van de 0,8%-norm. Dit
is logisch, gezien de met regelmaat terugkerende debatten (ook nu weer) over ‘helpt
de hulp?’ en de noodzaak om de met elkaar afgesproken norm te blijven verdedigen.
Dit alleen is echter onvoldoende. Wat mij betreft moet links zich zaken als
rechtvaardigheid, mensenrechten en democratie weer toeëigenen en het de kracht
geven die het had voordat het werd opgeëist en vertroebeld door het handelen van
organen als de Wereldbank, of regeringen zoals de Amerikaanse. Rechtvaardigheid
moet weer onze drijfveer worden.
Strijd voor een rechtvaardige wereld vereist radicalere keuzes. De historische
ongekende ongelijkheid en armoede zijn de schande van de 21e eeuw. Zou politiek
links het weer aandurven om ‘justice’ op te eisen ? en daarvoor is voldoende
draagvlak dunkt me ? dan zou ze in organisaties als Oxfam een goede bondgenoot
kunnen vinden.
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