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Voorwoord

Niet isolationisme, maar wereldwijde interactie vormt de basis van economische
vooruitgang in de wereld. Handel, in combinatie met migratie, communicatie en
verspreiding van wetenschappelijke en technische kennis, heeft een einde helpen
maken aan een deel van de armoede en de ‘onaangename, primitieve en kortdurende
levens’ die de wereld kenmerkten. Maar toch, ondanks alle vooruitgang, is het leven nog
steeds uiterst onaangenaam, primitief en kortdurend voor een groot deel van de
wereldbevolking. De grote zegeningen van geglobaliseerde handel komen wel bij de één
terecht, maar niet bij de ander.

Wat nodig is, is het scheppen van zodanige condities dat meer mensen eerlijker
meedelen in de enorme voordelen die handel biedt. Is dit mogelijk zonder de
wereldmarkteconomie te vernietigen? Het zeer besliste antwoord hierop is ‘ja’. De
markteconomie is verenigbaar met een groot aantal verschillende systemen voor
verdeling van schaarse middelen, bedrijfsvoering (zoals octrooiwetgeving en antikartel-
bepalingen) en randvoorwaarden voor deelname aan het economisch verkeer (zoals
basisonderwijs en -gezondheidszorg). Afhankelijk van het gekozen systeem, zal de
markteconomie zelf verschillende prijzen, handelsvoorwaarden, inkomensverdelingen
en, meer in het algemeen, verschillende uitkomsten genereren. Institutionele
verandering en beleidshervorming kunnen het actuele ongelijkheids- en armoedepeil
drastisch veranderen, zonder de wereldeconomie te gronde te richten.

Daarover gaat dit rapport. Het werk omvat een diagnose van de institutionele
kenmerken die een beletsel vormen voor een eerlijker verdeling van de vruchten van
handel en uitwisseling. Een afspraak die bijvoorbeeld hervorming behoeft, is de
heersende octrooiwetgeving die in feite arme mensen uitsluit van juist die medicijnen
die ze het hardst nodig hebben (en die bovendien weinig prikkels biedt voor het
ontwikkelen van medicijnen die zeer van pas zouden komen - zoals preventieve vaccins
- maar voor farmaceutische bedrijven minder aantrekkelijk zijn).

Ik zal niet proberen in dit voorwoord van het rapport samen te vatten. Het rapport bevat
al een zeer handige samenvatting; ik hoop echter niet dat deze zo goed is dat u niet het
gehele rapport leest. De auteurs van het rapport doen voorstellen voor specifieke
institutionele veranderingen die uw serieuze aandacht verdienen. Daarnaast wil het
rapport de discussie bevorderen over welke institutionele architectuur het best de
belangen van de armen en de achtergestelden kan dienen. De uitdaging is het verenigen
van de grote voordelen van handel waarop veel voorstanders van globalisering wijzen,
met de overkoepelende behoefte aan eerlijkheid en gelijkwaardigheid die voor een
belangrijk deel ten grondslag ligt aan de protestbeweging tegen globalisering. De
constructieve agenda in het rapport gaat in op beide aandachtspunten.

Amartya Sen,

erevoorzitter van Oxfam

Maart 2002
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De internationale handel herbergt een paradox. Handel is momenteel een van de sterkst
bindende elementen tussen mensen in de hele wereld en een bron van ongekende
welvaart. Tegelijkertijd blijven miljoenen van ’s werelds armste mensen buitengesloten.
Grotere welvaart gaat gepaard met massale armoede; de nu al te grote ongelijkheid
tussen arm en rijk neemt alleen maar toe.

In potentie is handel een krachtige motor voor terugdringing van armoede en voor groei
van de economie, maar die mogelijkheid wordt nu helaas niet benut. Niet omdat
internationale handel per definitie in strijd is met de behoeften en belangen van de
armen, maar omdat de spelregels van de internationale handel hoofdzakelijk ten gunste
van de rijke landen werken.

De prijs die mensen betalen voor oneerlijke handel is groot, te groot. Als Afrika, Oost-
Azië, Zuid-Azië en Latijns-Amerika elk hun aandeel in de wereldexport met één procent
zouden vergroten, zouden 128 miljoen mensen de armoede kunnen ontstijgen. De
inkomstengroei zou ook bijdragen aan verbeteringen op andere gebieden, zoals gezond-
heidszorg en onderwijs voor kinderen.

De regeringen van rijke landen belijden dat zij zich verplicht hebben tot armoede-
bestrijding. Maar tegelijkertijd spreekt uit het handelsbeleid van diezelfde regeringen
het tegendeel. Ontwikkelingslanden die naar rijke landen exporteren krijgen te maken
met tariefbarrières die tot vier maal zo hoog zijn als die voor de rijke landen gelden.
Deze barrières kosten ontwikkelingslanden $100 miljard per jaar; het dubbele van wat
ze aan hulp ontvangen. 

Dit valt in beleefde formuleringen te vatten, maar de harde werkelijkheid is dat het
enorm veel leed toebrengt aan de armen op deze wereld. Als rijke landen de armen van
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hun markten buitensluiten, dan blokkeren ze een belangrijke ontsnappings-
mogelijkheid uit armoede.

Gebrekkige toegang tot de markt is maar één voorbeeld van oneerlijke handelsregels en
dubbele maatstaven van noordelijke regeringen. Rijke landen houden hun markten
gesloten, terwijl het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank ook nog eens  de
arme landen onder druk zetten om hún markten in sneltreinvaart open te stellen, vaak
met schadelijke gevolgen voor arme delen van de bevolking. Het belang van de
ontwikkeling van regionale markten wordt juist schromelijk onderschat. Regionale
economische integratie biedt mogelijkheden voor vermindering van de afhankelijkheid
van de wereldmarkt, de ontwikkeling van een eigen industriële basis en vervlechting van
op export gerichte investeringen met de lokale economie. Dit biedt een veel beter
uitgangspunt voor duurzame armoedebestrijding. 

Verder maakt de internationale gemeenschap niet serieus werk van het probleem van
lage en instabiele grondstoffenprijzen, dat miljoenen mensen tot armoede veroordeelt.
Intussen kunnen transnationale ondernemingen (TNC’s) zich vrijwel ongehinderd
inlaten met investeringen en arbeidsomstandigheden die bijdragen aan armoede en
onzekerheid, waarbij maatschappelijk verantwoorde vormen van ondernemen worden
‘gereguleerd’ door vrijwillige richtlijnen. De overeenkomsten van de Wereld-
handelsorganisatie (WTO) zijn mede oorzaak van het probleem. Haar regels over
intellectueel eigendom, investeringen en diensten beschermen teveel de belangen van
rijke landen en TNC’s en zadelen de ontwikkelingslanden bovendien op met enorme
kosten. De WTO bevoordeelt onnodig het eigenbelang van de rijke landen en grote
ondernemingen, hetgeen tegelijk fundamentele vragen oproept over de legitimiteit van
deze organisatie.

Hervorming van de wereldhandel is slechts één van de vereisten om een eind te maken
aan de diepe kloof die de huidige wereldwijde verdeling van rijkdommen kenmerkt.
Ook op andere terreinen moet hard worden gewerkt om kansen voor armen te vergroten
en om ongelijkheid in de toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en ongelijke
inkomensverdeling weg te nemen. Maar handelsregels zijn wel degelijk een cruciaal
onderdeel van het armoedeprobleem. Fundamentele hervormingen van de
handelsregels zijn dan ook nodig om ze tot deel van de oplossing te maken. 

De handelscampagne van Novib/Oxfam

Dit rapport bevat onze analyse van de regels die de wereldhandel regeren en is het
startsignaal van de campagne “Make trade fair”. Met het lanceren van deze handels-
campagne willen wij die regels wijzigen teneinde de handelsmogelijkheden voor arme
landen te vergroten en zo de armoede terug te dringen. De reden voor deze campagne
is de overtuiging dat het tijd wordt een einde te maken aan het meten met twee maten
en te zorgen dat handel eerlijk verloopt. De belangrijkste beleidsdoelen zijn:

• Verbetering van de markttoegang voor arme landen tot de markten van de rijke 
landen en beëindiging van gesubsidieerde agrarische overproductie en export-
dumping door rijke landen.

• Beëindiging van het verbinden van voorwaarden aan IMF- en Wereldbank-
programma’s die arme landen dwingen hun markten te openen ongeacht het 
effect daarvan op arme mensen.

• Oprichting van een nieuwe internationale instelling die de prijzen van grond-
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stoffen moet stabiliseren op een niveau dat een redelijke levensstandaard voor de
producenten toestaat, en stimulering van bedrijven om billijke prijzen betalen.

• Formulering van nieuwe regels over intellectueel eigendom, zodat arme landen
toegang hebben tot nieuwe technologieën en essentiële medicijnen, en boeren
zaden kunnen opslaan, uitwisselen en verkopen.

• Een verbod op regels die regeringen dwingen tot liberalisering of privatisering van
basisvoorzieningen die noodzakelijk zijn voor armoedebestrijding.

• Verbetering van de kwaliteit van de investerings- en arbeidsnormen in de private 
sector.

• Democratisering van de WTO om arme landen meer zeggenschap te geven.

• Wijziging van beleid op het gebied van landbouw, onderwijs en bestuur in arme 
landen, zodat arme mensen mee kunnen profiteren van de voordelen van handel.

Waarom een handelscampagne en waarom juist nu? Daar zijn drie redenen voor. Ten
eerste is het bestaande handelsstelsel onverdedigbaar. Geen enkele beschaafde
samenleving mag de extremen in welvaart en armoede tolereren die door de huidige
handelspraktijken veroorzaakt worden. En geen van ons mag het machtsmisbruik, de
onrechtvaardigheid en de onverschilligheid over menselijk leed accepteren die deze
situatie instandhoudt.

De tweede reden voor actie kan eenvoudig worden samengevat als ‘verlicht eigen-
belang’. Wat momenteel gebeurt, is niet alleen onverdedigbaar, het is ook onhoudbaar.
Grote delen van de arme wereld worden enclaves van wanhoop, steeds sterker
gemarginaliseerd en afgesneden van de welvaartsgroei die handel met zich meebrengt.
Uiteindelijk valt gedeelde welvaart niet op een dergelijk fundament te bouwen. Net als
bij de economische krachten die de globalisering aansturen, bestaan er geen
landsgrenzen voor de onmacht, de wanhoop en de sociale spanningen die gepaard gaan
met de enorme ongelijkheid in welvaart en perspectieven. De instabiliteit die daaruit
voortvloeit bedreigt ons allen. In de huidige geglobaliseerde wereld zijn onze levens
sterker met elkaar verbonden dan ooit, en dat geldt ook voor onze welvaart. Als
wereldgemeenschap zwemmen of verzuipen we met ons allen. Geen enkel land, rijk of
arm, is een eiland.

De derde reden voor deze handelscampagne is de overtuiging dat verandering mogelijk
is. Het internationale handelsstelsel is geen natuurwet. Het is een ruilstelsel, beheerst
door regels en instellingen die politieke keuzes weerspiegelen. Deze keuzes kunnen
voorrang geven aan de belangen van de zwakken en kwetsbaren of aan de belangen van
de rijken en machtigen. Handel versterkt mondiale armoede en ongelijkheid, omdat het
internationale handelsstelsel zodanig wordt gestuurd dat deze uitkomsten er wel uit
moeten rollen. De spelregels weerspiegelen teveel de macht van de gevestigde belangen.
Gezamenlijke publiekscampagnes kunnen hierin verandering brengen. Zoals gebleken
is bij de internationale campagne voor kwijtschelding van de schuldenlast van de arme
landen, kan publieke actie de belangen van de armen op de internationale agenda zetten
en uitmonden in echte vooruitgang.

Uiteindelijk staan we voor een heldere keuze. We kunnen toelaten dat oneerlijke
handelsregels armoede en leed blijven veroorzaken, en de gevolgen daarvan
aanvaarden. Of we kunnen de regels veranderen. We kunnen doorgaan de globalisering
ten goede te laten komen aan de minderheid in plaats van aan de meerderheid. Of we

Als wereldgemeenschap

zwemmen of verzuipen we

met ons allen. Geen enkel

land, hoe machtig of rijk dan

ook, is een eiland.



METEN MET TWEE MATEN: HANDEL, GLOBALISERING EN ARMOEDEBESTRIJDING

6

kunnen een nieuw model ontwikkelen gericht op een alles en iedereen omvattende
globalisering, gebaseerd op gezamenlijke waarden en grondbeginselen van
rechtvaardigheid. De keuze is aan ons. En nu is het moment om te kiezen.

1. Handel en globalisering in de 21ste eeuw

Op de juiste manier gevoerd, kan handel miljoenen mensen de gelegenheid bieden aan
de armoede te ontsnappen. Meer handel is op zich echter geen garantie voor minder
armoede. De ervaringen van ontwikkelingslanden tonen dat er een kloof gaapt tussen
enerzijds de in potentie grote voordelen van handel en anderzijds de teleurstellende
resultaten die worden toegeschreven aan toenemende handelsintegratie.

De huidige discussie over handel wordt teveel beheerst door haast rituele
schermutselingen tussen twee grote kampen: de ‘globofielen’ en de ‘globofoben’.
Globofielen stellen dat de handel er op zich al voor zorgt dat de armen profiteren van de
globalisering. Hun recept voor de toekomst luidt ‘meer van hetzelfde’. Globofoben
hangen precies de tegenovergestelde richting aan. Zij stellen dat handel inherent slecht
is voor de armen. Deelnemen aan handel leidt volgens hun redenering onvermijdelijk
tot meer armoede en ongelijkheid. Het uitvloeisel van deze zienswijze luidt ‘hoe minder
handel, des te beter’.

De verbale strijd tussen mensen die optimistisch en pessimistisch zijn over handel, een
discussie die tijdens bijna iedere internationale bijeenkomst plaatsvindt, is contra-
productief. Beide opvattingen over de wereldhandel stroken niet met de werkelijkheid;
en geen van beide biedt enige hoop voor de toekomst. De valse discussie die over handel
woedt, leidt de aandacht af van de zaak waar het werkelijk om gaat. En dat is
betreurenswaardig gezien de snelle veranderingen die zich in het mondiale
handelsstelsel voltrekken. Deze veranderingen hebben verregaande gevolgen voor alle
landen en de koers van deze veranderingen zal bepalend zijn voor de kans op succes bij
het uitbannen van armoede.

De verandering is deels kwantitatief. De export is veel sneller gegroeid dan het mondiale
Bruto Binnenlands Product (BBP), zodat handel nu een groter aandeel van het
wereldinkomen voor zijn rekening neemt dan ooit tevoren. Hierdoor zullen
veranderende handelspatronen steeds meer invloed hebben op de inkomensverdeling
en op de mogelijkheden voor armoedebestrijding. Ontwikkelingslanden hebben een
bijzonder snelle stijging van de export in relatie tot hun BBP gezien. De export is nu
goed voor meer dan 25 procent van hun gezamenlijke BBP: een percentage dat hoger
ligt dan bij de rijke landen.

Ook de samenstelling van de export uit ontwikkelingslanden verandert. Terwijl veel
arme landen afhankelijk blijven van grondstoffen, neemt het aandeel van industriële
producten toe. Het afgelopen decennium kende een hausse in hightech-export, waarbij
landen als China, India en Mexico uitgroeien tot belangrijke leveranciers van zowel
hypermoderne technologieën als arbeidsintensieve goederen.

De veranderende rol van ontwikkelingslanden bij de internationale verdeling van arbeid
is een afspiegeling van de  technologische innovaties die het globaliseringsproces mede
voeden. Het ‘huwelijk’ tussen computertechnologie en telecommunicatie – of
digitalisering – zet de internationale economische betrekkingen volledig op hun kop.
Gestimuleerd door TNC’s heeft de informatietechnologie de ontwikkeling van mondiale
productiesystemen mogelijk gemaakt. Toenemende handel binnen bedrijven is één van
de drijvende krachten achter de expansie van de wereldhandel geweest. De buitenlandse
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handel van de honderd grootste TNC’s is in waarde gelijk aan een kwart van de
wereldhandel; ongeveer tweederde van alle handel vindt binnen bedrijven plaats.

Door hun productie, investeringen en marketing koppelen TNC’s producenten in
ontwikkelingslanden steeds nauwer aan consumenten in rijke landen. Van arbeidsters
in kledingfabrieken in Bangladesh tot hun collega’s in speciale economische zones in
China, en van arbeiders in de vrijhandelszones van Midden-Amerika tot kleine boeren
en landarbeiders in ontwikkelingslanden: de globalisering genereert krachten die grote
kansen bieden, maar ook grote bedreigingen.

2. Handel als middel in armoedebestrijding 

De geschiedenis laat geen spaan heel van de bewering dat armen niets van handel te
verwachten hebben. Deelname aan de wereldhandel speelt in veel gevallen van
succesvolle armoedebestrijding een prominente rol en heeft de armen in potentie meer
te bieden dan ontwikkelingshulp.

Als ontwikkelingslanden hun aandeel in de wereldexport met slechts vijf procent
konden vergroten, dan zou dat $350 miljard opleveren: zeven maal zo veel als ze aan
hulp ontvangen. De $70 miljard die Afrika zou incasseren met vergroting van zijn
aandeel in de wereldexport met één procent, is ongeveer vijf maal het beschikbare
bedrag aan hulp en schuldenverlichting.

Nog los van de financiële voordelen kan exportgroei een efficiëntere motor achter
armoedebestrijding zijn dan hulp. Handel in exportproducten kan inkomsten
rechtstreeks in handen van de armen laten vloeien en tegelijkertijd tot meer
werkgelegenheid en investeringen leiden. Maar de tegenstelling tussen hulp en handel
moet niet overdreven worden: hulp kan wel degelijk een beslissende factor zijn om
arme mensen te laten profiteren van handel, vooral door investeringen in
gezondheidszorg, onderwijs en economische infrastructuur.

Geslaagde export kan een sleutelrol spelen in de strijd tegen armoede. In simulaties
voor dit rapport is geprobeerd te berekenen welk effect een groter aandeel van
ontwikkelingslanden in de wereldexport kan hebben op armoede. Uiteraard zijn deze
simulaties kunstmatig, want winst uit handel is dynamisch en cumulatief en kan niet
worden vastgelegd in een statische tijdsopname. Toch zijn de cijfers opvallend. Ze
geven aan dat een stijging met één procent van het aandeel in de wereldexport per
ontwikkelingsregio de armoede op de wereld kan verminderen met twaalf procent. Die
vermindering zou het grootst zijn in Afrika ten zuiden van de Sahara en in Zuid-Azië:
de twee regio’s met de hoogste concentraties aan armoede.

Deze verschuiving in de verdeling van de wereldexport, zoals onze simulatie die
aangeeft, is zeer bescheiden, vooral wanneer die afgezet wordt tegen de huidige
onevenwichtigheid tussen bevolkingsaantal en aandeel in de wereldexport.
Ontwikkelingslanden met een laag inkomensniveau nemen meer dan veertig procent
van de wereldbevolking voor hun rekening, maar nog geen drie procent van de
wereldhandel. Terwijl rijke landen goederen en diensten ter waarde van ongeveer
$6.000 per hoofd van de bevolking exporteren, bedraagt dit cijfer $330 voor
ontwikkelingslanden en nog geen $100 voor de lage-inkomenslanden onder de
ontwikkelingslanden.

Oost-Azië laat zien wat  mogelijk is wanneer de exportgroei op een brede basis berust.
Sinds het midden van de jaren zeventig draagt de snelle exportgroei bij aan een breder
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proces van economische groei dat ruim vierhonderd miljoen mensen uit de armoede
heeft geholpen. In landen als Vietnam en Oeganda heeft de productie voor export-
markten bijgedragen aan een ongeëvenaarde afname van armoede op het platteland. Als
exportgroei berust op arbeidsintensieve industriële producten, zoals in Bangladesh, kan
dit voor vrouwen grote inkomstenstijgingen opleveren.

Maar er zitten ook schaduwzijden aan deze succesverhalen. Toenemende ongelijkheid
vertraagt het tempo van armoedebestrijding in Oost-Azië en de exportgroei gaat gepaard
met ernstige vormen van exploitatie, met name van vrouwelijke arbeiders. Deze
negatieve aspecten zijn echter niet onvermijdelijk. Ze komen voor rekening van
regeringen die er niet in slagen de belangen van de armen te beschermen.

De voordelen van handel komen niet vanzelf aanwaaien en snelle exportgroei leidt ook
niet automatisch tot snelle afname van armoede. Maar wanneer de potentie van handel
ondersteund wordt door effectieve strategieën voor rechtvaardige groei, dan kan handel
daadwerkelijke ontwikkeling snel dichterbij brengen. Toegang tot grotere afzetmarkten
en nieuwe technologieën stimuleert investeringen, die op hun beurt economische groei
en werkgelegenheid scheppen. Als landen zich kunnen toeleggen op handel met meer
toegevoegde waarde, zoals in Oost-Azië, dan kan exportgroei bijdragen aan een snelle
verhoging van de levensstandaard.

3. Buitengesloten: arme landen en arme mensen in het
mondiale handelsstelsel

Ondanks enkele opvallende successen kent de expansie van de wereldhandel een
teleurstellend resultaat  voor de armoedebestrijding. Bij rijzend getij moeten alle boten
eigenlijk stijgen, maar bij het rijzende getij van door handel ontstane welvaart stijgen
sommige boten harder dan andere, en sommige boten zinken zelfs snel.

Hardnekkige armoede en toenemende ongelijkheid behoren tot de huidige kenmerken
van globalisering. Temidden van groeiende welvaart die handel met zich meebrengt,
moeten 1,1 miljard mensen zien te leven van nog geen dollar per dag: evenveel als medio
jaren tachtig. De ongelijkheid tussen rijk en arm neemt toe, zowel tussen als binnen
landen. Hoewel zij slechts veertien procent van de wereldbevolking bevatten, nemen de
hoge-inkomenslanden 75 procent van het mondiale BBP voor hun rekening, ongeveer
hetzelfde aandeel als in 1990.

Ongelijkheid in de handel versterkt deze bredere ongelijkheid. Van iedere dollar die in
de mondiale export wordt verdiend, nemen de lage-inkomenslanden slechts drie
dollarcent voor hun rekening. Hoewel ontwikkelingslanden hun export sneller hebben
vergroot dan de rijke landen, zorgt de  ongelijke aanvangspositie voor vergroting van de
absolute kloof tussen arme en rijke landen. In de jaren negentig groeide in de rijke
landen de waarde van hun export per hoofd van de bevolking met $1.938, vergeleken
met $51 bij lage-inkomenslanden en $98 bij middelhoge-inkomenslanden. 

Het exportsucces in ontwikkelingslanden is ook geconcentreerd in bepaalde landen en
regio’s. Oost-Azië neemt meer dan driekwart van de export van productiegoederen voor
zijn rekening en een nog groter aandeel van de export van hightechproducten. Zuid-
Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara tezamen nemen nog geen twee procent voor hun
rekening, terwijl het aandeel van Latijns-Amerika (met uitzondering van Mexico) krimpt.

Tegelijk zitten sommige landen, die ogenschijnlijk succesvol integreren in de wereld-
economie, gevangen in sectoren die weinig toegevoegde waarde genereren; de groei van
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hun export heeft slechts marginaal effect op hun armoedepeil. Uit internationale
handelscijfers blijkt dat Mexico een belangrijke exporteur van hightechgoederen en 
-diensten is. Maar nog geen twee procent van de exportwaarde van deze sector wordt
voortgebracht door de nationale economie. Hetzelfde geldt voor een aantal landen met
een hoog exportgroeipercentage in de kledingsector, zoals Bangladesh en Honduras. 
In al deze gevallen wordt de exportproductie gekenmerkt door eenvoudige assemblage
en wederexport van geïmporteerde componenten, onder auspiciën van TNC’s, met
beperkte overdracht van technologie.

Andere landen hebben niet kunnen ontsnappen aan reeds langlopende problemen.
Exporteurs van grondstoffen hebben hun aandeel in de wereldhandel zien krimpen,
waarbij vooral Afrika ten zuiden van de Sahara het meest te lijden heeft van de lage
grondstofprijzen. Sinds de jaren zeventig heeft de verslechterde ruilvoet de regio
omgerekend 50 dollarcent gekost voor iedere dollar die ze aan hulp ontvangt.

Handelstheorieën voorspellen dat arme mensen in ontwikkelingslanden zullen
profiteren van integratie door handel, maar die theorieën worden weersproken door de
praktijk. In Latijns-Amerika gaat snelle exportgroei gepaard met stijgende werkloosheid
en stagnerende inkomsten. Het reële minimumloon in de regio was eind jaren negentig
lager dan aan het begin ervan. Dit rapport toont aan dat vooral de arme plattelands-
bevolking er bij inschiet.

Niet alle problemen op het gebied van handel kunnen worden afgemeten aan hun effect
op het inkomen. In veel landen is de exportgroei gebaseerd op slechte arbeids-
omstandigheden en te lage lonen. Vrouwen die werkzaam zijn in de speciale
economische zones in China zijn vaak gedwongen twaalf uur per dag te werken onder
deplorabele omstandigheden. Textielarbeidsters in Bangladesh mogen zich niet bij een
vakbond aansluiten. Lange werkdagen tegen een hongerloon trekken een zware wissel
op de tijd en energie van vrouwen. Daarnaast hebben veel regeringen ‘flexibele’
arbeidsomstandigheden ingevoerd: in deze context een eufemisme voor schending van
de basisrechten van werknemers.   

4. Markttoegang voor landbouwproducten: rijke landen meten
met twee maten

Alleen als arme landen toegang hebben tot de markten in rijke landen, kan het volledige
potentieel van handel worden benut. Helaas zijn de hoogste handelsbarrières van de
noordelijke landen gereserveerd voor de armsten op deze wereld.

Concurrentie in het internationale handelsstelsel is te vergelijken met een hordeloop,
maar dan een waarin de zwakste atleten de hoogste horden moeten nemen. Als kleine
boeren of textielarbeidsters uit arme landen de wereldmarkt betreden, krijgen ze te
maken met importbarrières die vier maal zo hoog zijn als die voor producenten uit rijke
landen. Handelsbeperkingen van rijke landen kosten ontwikkelingslanden rond de
$100 miljard per jaar: het dubbele van het bedrag dat ze aan hulp ontvangen. En dit zijn
slechts de directe kosten. De kosten op de langere termijn ten gevolge van gemiste
investeringsmogelijkheden en verlies aan economische dynamiek zijn veel groter.

Handelsbarrières in rijke landen berokkenen daarnaast vooral schade aan de armen,
omdat ze goederen treffen die de armen produceren, zoals arbeidsintensieve agrarische
en industriële producten. En omdat er meer vrouwen in arbeidsintensieve export-
industrieën werkzaam zijn, raakt het protectionisme hen onevenredig zwaar met lage
lonen en beperkte kansen op werk.
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Welke landen schaden de belangen van ontwikkelingslanden het meest door
handelsbarrières op te werpen? Wij hebben gepoogd deze vraag te beantwoorden via
onze Double Standards Index (DSI). Deze index meet tien belangrijke aspecten van het
handelsbeleid van rijke landen, waaronder gemiddelde tarieven, de hoogte van tarieven
voor textiel- en landbouwproducten en importbeperkingen voor de Minst Ontwikkelde
Landen. We noemen het de Double Standards Index, omdat de index het verschil 
meet tussen de vrijhandelsprincipes die rijke landen zeggen te hanteren en hun
daadwerkelijk bestaande protectionistische regels. Geen enkel geïndustrialiseerd land
komt er goed vanaf, maar de Europese Unie (EU) blijkt de grootste boosdoener te zijn,
slechts op korte afstand gevolgd door de Verenigde Staten.

Nergens is het meten met twee maten door regeringen van geïndustrialiseerde landen
duidelijker zichtbaar dan op landbouwgebied. De totale subsidies aan de landbouw in
deze landen bedragen meer dan $1 miljard per dag. Deze subsidies komen grotendeels
ten goede aan de rijkste landbouwbedrijven, veroorzaken daarnaast schade aan het
milieu en leiden tot overproductie. De overschotten worden op de wereldmarkt
gedumpt met behulp van nog meer subsidies, gefinancierd door de belastingbetaler en
de consument.

Wij hebben een nieuwe meetmethode ontwikkeld voor de schaal waarop de EU en 
de VS zich bezondigen aan exportdumping. Daaruit kan worden afgeleid dat beide
agrarische supermachten exporteren tegen prijzen die meer dan een derde lager zijn
dan de productiekosten. Deze gesubsidieerde export uit rijke landen drukt de prijzen
van de agrarische producten uit ontwikkelingslanden omlaag en ruïneert de kansen van
kleinschalige agrarische bedrijven. In landen als Haïti, Mexico en Jamaica trekt de
gesubsidieerde import van goedkoop voedsel een zware wissel op de lokale markt voor
de lokale boeren. De armste landbouwers op de wereld moeten het opnemen tegen de
rijkste landen.

Kleine melkveehouders in Jamaica zijn zwaar gedupeerd door de import van goedkope,
door de EU gesubsidieerde melkpoeder. Dagelijks worden honderdduizenden liters
verse melk weggegooid en leggen boeren en boerinnen het bijltje erbij neer. De
Jamaicaanse melkveehouders waren begin jaren negentig nog redelijk beschermd tegen
importen, maar toen de Jamaicaanse overheid onder druk van de Wereldbank zijn
zuivelhandel liberaliseerde, raakte de markt overspoeld door goedkope buitenlandse
melkpoeder. Ambitieuze pogingen werden ondernomen om de Jamaicaanse
zuivelproductie meer concurrerend  te maken: de professionaliteit van de veehouders
werd vergroot en er kwam een marketingstrategie. Jamaicaanse boeren togen in 1999
naar de Europese Unie en naar afzonderlijke EU-lidstaten om op de alarmerende
situatie te wijzen. Maar het haalde niets uit. Momenteel komt slechts zeventien procent
van de Jamaicaanse zuivelconsumptie uit binnenlandse productie.

Rijke landen hebben stelselmatig hun belofte verzaakt om de markttoegang voor arme
landen te verbeteren. In plaats van hun eigen landbouwsubsidies te verlagen, hebben ze
deze verhoogd. Hoewel ze hebben beloofd het Multivezelakkoord gefaseerd te
beëindigen (deze overeenkomst beperkt de import van textiel en kleding), hebben 
ze nog geen kwart van de producten waarvoor ze hun markten zouden openen,
geliberaliseerd.

Verbeterde markttoegang kan een krachtige stimulans betekenen voor armoede-
bestrijding, vooral als die gekoppeld is aan binnenlandse strategieën om armen meer
kansen te bieden en barrières voor vrouwen weg te nemen. Dit zijn enkele prioriteiten:
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• douaneheffing- en quotumvrije markttoegang voor lage-inkomenslanden.

• Algehele verlaging van tariefpieken, zodat geen enkel tarief voor import uit
ontwikkelingslanden hoger is dan vijf procent.

• Versnelde beëindiging van het Multivezelakkoord om markttoegang te krijgen
voor textiel en kleding, de belangrijkste arbeidsintensieve exportgoederen van
ontwikkelingslanden.

• Algeheel verbod op exportsubsidies en hervorming van het stelsel van overige
landbouwsubsidies met als doel sociale en milieudoelstellingen te realiseren in
plaats van het stimuleren van productie.

• Erkenning van het recht van ontwikkelingslanden hun landbouw te beschermen
uit het oogpunt van voedselzekerheid.

Dit soort hervormingen schept een gunstig klimaat voor armoedebestrijding. Ze bieden
arme landen en arme mensen nieuwe kansen. Maar verbeterde markttoegang is slechts
één vereiste voor een sterkere koppeling tussen handel en armoedebestrijding. Veel van
de armste landen ontberen de infrastructuur die nodig is om te profiteren van de
kansen die de markt biedt. En binnen landen ontberen arme mensen toegang tot
productiemiddelen, zoals grond en krediet, en tot voorzieningen op het gebied van
gezondheid, onderwijs en infrastructuur. 

5. Handelsliberalisering en de armen

Handelsbarrières van rijke landen wegnemen zou duidelijk voordelen opleveren voor
arme landen. Zorgvuldig ontworpen en juist gefaseerde importliberalisering in
ontwikkelingslanden kan ook aan de armen ten goede komen, vooral als verlaging van
handelsbarrières onderdeel uitmaakt van een samenhangende strategie voor armoede-
bestrijding. Maar snelle importliberalisering in ontwikkelingslanden heeft vaak
armoede en ongelijkheid verergerd. Kredietvoorwaarden verbonden aan programma’s
van het IMF en de Wereldbank zijn daar grotendeels debet aan.

Het IMF, de Wereldbank en de meeste noordelijke regeringen zijn sterke voorstanders
van handelsliberalisering. IMF en Wereldbank stellen bij verstrekking van leningen de
voorwaarde dat landen hun handelsbarrières moeten verlagen. Mede hierdoor hebben
arme landen hun economieën veel sneller opengesteld dan rijke landen. De gemiddelde
importtarieven zijn gehalveerd in Afrika ten zuiden van de Sahara en Zuid-Azië en met
tweederde teruggebracht in Latijns-Amerika en Oost-Azië.

Internationale financiële instellingen en regeringen hebben geprobeerd hun steun aan
snelle importliberalisering te rechtvaardigen door te verwijzen naar een onderzoek van
de Wereldbank dat probeert aan te tonen dat handelsliberalisering goed is voor groei en
dat armen in gelijke mate delen in de groei. In dit rapport betwisten wij het bewijs dat
de Wereldbank overlegt. Wij laten zien dat het onderzoek waarop het is gebaseerd grote
tekortkomingen vertoont en dat het slechte beleidsadviezen oplevert.

Eén van de problemen vloeit voort uit verwarring over de betekenis van ‘openheid’. De
Wereldbank hanteert een economische indicator (verhouding handel/BBP) als indirecte
maatstaf voor de invloed van beleidswijzigingen richting liberalisering. Wij gebruiken
een andere indicator van openheid, gebaseerd op tempo en schaal van import-
liberalisering, die aantoont dat veel van de landen die het meeste succes hebben 
bij de integratie in wereldmarkten - China, Thailand en Vietnam - geen snelle
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importliberalisering hebben doorgevoerd. Daarentegen boeken landen die hun import
snel liberaliseren zwakke prestaties in armoedebestrijding, hoewel ze de geest en letter
van het beleidsadvies van Wereldbank/IMF volgen.

In veel landen wordt snelle liberalisering geassocieerd met groeiende ongelijkheid. Uit
casestudies in Peru blijkt dat kleine boeren in hooggelegen gebieden benadeeld zijn ten
opzichte van commerciële bedrijven. In Mexico worden de staten in de ‘armoedegordel’
in het zuiden armer vergeleken met staten in het noorden. In India vergroot de
importliberalisering de ongelijkheid, zowel tussen plattelandsgebieden onderling als
tussen stedelijke en plattelandsgebieden. Deze ongelijkheid is relevant, omdat ze het
tempo vertraagt waarin economische groei leidt tot vermindering van armoede.

Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP’s) bieden IMF en Wereldbank een kans
handel een centrale plaats te geven in hun dialoog met regeringen over armoede. Die
kans grijpen ze echter niet. Bij bestudering van twaalf PRSP’s ontdekten we dat slechts
in vier ervan melding wordt gemaakt van de mogelijke invloed van handelshervorming
op arme mensen, waarvan er in twee maatregelen ter bescherming van de verliezers aan
bod kwamen. In Cambodja ondersteunen IMF en Wereldbank een strategie waarbij de
importtarieven op landbouwproducten fors worden verlaagd, waardoor miljoenen
rijsttelers blootstaan aan concurrentie uit Thailand. Maar het armoedeaspect laat men
links liggen.

Enkele aanbevelingen uit dit rapport:

• IMF/Wereldbank-programma’s mogen geen nadere voorwaarden verbinden aan 
leningen die handelsliberalisering afdwingen.

• Rijke landen moeten hun importbarrières verlagen als compensatie voor eerdere,
door Wereldbank en IMF afgedwongen, liberalisering in ontwikkelingslanden.

• In alle PRSP’s moet een nauwkeurige analyse komen van de mogelijke gevolgen
van handelsliberalisering voor inkomensverdeling en armoedebestrijding.

6. Grondstoffen: handel neemt af

‘Behoorlijke economische prijzen moeten niet worden vastgesteld op het laagst mogelijke peil

maar op een peil dat toereikend is om producenten een goede voedingsstandaard en andere

standaarden te bieden.’ (John Maynard Keynes, 1944)

Meer dan een halve eeuw is verstreken sinds Keynes pleitte voor een nieuwe
internationale instantie voor de aanpak van problemen waarmee exporteurs van grond-
stoffen kampen. Vandaag de dag komt het vooral door de lage en instabiele prijzen van
deze goederen dat armen niet of nauwelijks profiteren van handel.

Veel van de armste landen zijn nog steeds sterk afhankelijk van grondstoffen. Meer dan
vijftig ontwikkelingslanden zijn afhankelijk van drie of minder grondstoffen voor meer
dan de helft van hun exportinkomsten. De nationale economieën van deze landen en de
huishoudens van miljoenen arme mensen zijn verwoest door een aanhoudende daling
van de prijzen.

Koffie is een van de zwaarst getroffen handelsgoederen. De koffieprijs is sinds 1997 met
zeventig procent gedaald en kost exporteurs uit ontwikkelingslanden zo’n $8 miljard
aan gederfde inkomsten in buitenlandse valuta’s. Bij sommige landen zijn deze
verliezen groter dan de bedragen die ze aan hulp en schuldverlichting ontvangen.
Vooral arme huishoudens hebben het zwaar te verduren. Ons onderzoek onder
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koffietelers in Tanzania, zuidelijk Mexico en Haïti toonde aan dat gezinnen in het
algemeen minder gaan eten en drinken, hun kinderen van school halen en grote moeite
hebben medische kosten te betalen. Gezins- en gemeenschapsstructuren komen in
gevaar, doordat vrouwen gedwongen zijn meer werk buiten de plantages te verrichten
en mannen moeten rondtrekken om werk te vinden.

De oorzaken van de crisis in de grondstoffenmarkten verschillen van product tot
product. Gemeenschappelijk probleem is echter het structurele overaanbod. De
productie van een grote diversiteit aan producten is constant groter dan de vraag,
hetgeen leidt tot buitensporige voorraden en periodiek instortende prijzen.

Elke verandering van de wereldmarktprijzen leidt tot winnaars en verliezers, en
grondstoffenmarkten vormen geen uitzondering op deze regel. Tot de verliezers
behoren miljoenen kwetsbare huishoudens. Tot de winnaars behoren in dit geval de
grote TNC’s die de mondiale markten domineren. Deze TNC’s, zoals Nestlé en Douwe
Egberts, kunnen profiteren van rampzalig lage prijzen voor de producenten en boeken
zelf hoge winstmarges.

Wil globalisering profijt brengen voor meer mensen, dan is een oplossing voor de
aanhoudende crisis in de marktprijzen een eerste vereiste. Het gaat om complexe
kwesties, maar de huidige hapsnap-benadering van hervorming werkt niet. Dit rapport
zet een agenda voor hervorming uiteen, met onder meer de volgende aanbevelingen:

• Een nieuwe instelling die toezicht houdt op de wereldwijde goederenmarkten en een
nieuw systeem van handelsverdragen voor grondstoffen. Hiermee kan geprobeerd
worden de fluctuaties in prijzen terug te brengen. Anders dan de mislukte
overeenkomsten uit het verleden moet de nieuwe instelling financierings-
mechanismen hanteren die het aanbod weer in balans brengen met de vraag, en
dat op een redelijk prijsniveau. Dit stimuleert ook diversificatie en kan de 
exportinkomsten doen stijgen als er een strategie komt om producten van lage-
inkomenslanden toegevoegde waarde te geven.

• TNC’s gaan over op sociaal verantwoorde inkoop. Dat betekent: toename van het 
percentage grondstoffen dat onder langlopende contracten wordt ingekocht, en
een billijke prijs wanneer de wereldmarktprijzen dalen onder het niveau dat nodig 
is voor een redelijke levensstandaard in de exporterende landen.

7. Transnationale bedrijven: investering, werkgelegenheid en
marketing 

Technologische veranderingen hebben globalisering mogelijk gemaakt. Transnationale
ondernemingen hebben hiervoor gezorgd. Via hun investeringen, productie en marketing
brengen TNC’s de economieën en mensen op de wereld dichter bij elkaar. Ze bezitten
het potentieel de voordelen van globalisering te verbreiden, maar dat doen ze niet.

Veel regeringen van ontwikkelingslanden zetten de deur open voor buitenlandse
investeringen. Aangemoedigd door noordelijke regeringen en financiële instellingen
hebben ze geprobeerd snelle exportgroei te genereren door TNC’s aan te trekken. Maar
deze strategie toont gebreken.

Buitenlandse directe investeringen (FDI) bieden grote potentiële voordelen. Ze kunnen
toegang verschaffen tot nieuwe geldbronnen, technologieën en markten. Maar de
huidige financiële voordelen worden overdreven. Door een combinatie van het
wegsluizen van winst, hoge kosten om investeerders te lokken en belastingvrijstelling
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komen de financiële voordelen veel lager uit. Van iedere dollar aan buitenlandse
investeringen wordt ongeveer 30 dollarcent ‘gerepatrieerd’ door overmaking van 
de winst.

Niet alle investeringen zijn goede investeringen. In ontwikkelingstermen zorgen goede
investeringen voor overdracht van vaardigheden en technologie en voor dynamische
banden met lokale bedrijven. Veel buitenlandse directe investeringen behoren niet tot
deze categorie. In Latijns-Amerika worden grotere buitenlandse directe investeringen
geassocieerd met minder capaciteit voor onderzoek en ontwikkeling en met een
groeiende afhankelijkheid van technologie-import. Vrijhandelszones blijken de
slechtste buitenlandse directe investeringen aan te trekken. In veel gevallen, zoals in
Bangladesh en Mexico, fungeren deze zones als enclaves die bijna volledig losstaan van
de binnenlandse economie. Met name buitenlandse directe investeringen in de winning
van minerale hulpbronnen zoals olie of goud hebben een slechte staat van dienst op dit
punt. Vaak hebben ze conflicten verergerd, extreme schade aan het milieu veroorzaakt
en lokale gemeenschappen uit hun woongebied verjaagd.

TNC’s hebben grote invloed op arbeidsnormen in ontwikkelingslanden, deels als
directe werkgever, maar voornamelijk via hun onderaannemers. Hoewel de meeste
TNC’s gedragscodes hebben aanvaard, zijn de voordelen daarvan beperkt. Door hun
vrijwillige karakter zijn deze codes machteloos bij uitholling van werknemersrechten en
extreme ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

Ontoereikend toezicht op bedrijfscodes is een serieus probleem, maar zelfs de beste
procedures lossen de dieperliggende spanningen niet op. In veel belangrijke
exporteconomieën hebben regeringen de bescherming van werknemers ontmanteld om
buitenlandse directe investeringen te kunnen aantrekken, vaak aangemoedigd door
TNC’s. Dit rapport documenteert gevallen waarin noordelijke ondernemingen,
waaronder vele met voorbeeldige gedragscodes, werken met toeleveranciers die
systematisch de grondrechten van werknemers schenden. Daarnaast maken de door
TNC’s gestelde voorwaarden, zoals grote druk op toeleveranciers om de prijs laag te
houden en krappe leveringstermijnen, het moeilijk de normen te verhogen. 

Als meest kwetsbare arbeidskrachten in exportindustrieën krijgen vrouwen de hardste
klappen. Onvoldoende recht op sociale verzekeringen, verplicht overwerk, gevaarlijke
werkomstandigheden en een hongerloon zijn heel gewoon. In veel landen is
exportsucces gebaseerd op uitbuiting van vrouwen en meisjes.

Via hun marketing vormen sommige TNC’s een ernstige bedreiging voor de
volksgezondheid. Bijzonder schadelijk zijn de pogingen markten te creëren voor tabak
en voor zuigelingenmelk. In dit rapport worden onder meer de volgende aanbevelingen
gepresenteerd:

• Regeringen moeten nationale arbeidswetgeving uitvaardigen en handhaven 
overeenkomstig de basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

• De Trade Policy Reviews van de WTO moeten rapport uitbrengen over handels-
gerelateerde arbeidsnormen.

• Rechten van werknemers in de vrijhandelszones moeten worden versterkt met de
nadruk op de verbetering van de arbeidspositie van vrouwen.

• De ILO moet meer capaciteit en bevoegdheid krijgen voor controle op naleving van
elementaire arbeidsnormen.
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• Noordelijke regeringen moeten (krachtens hun Richtlijnen voor Multinationale
Ondernemingen) betere mechanismen opstellen voor onderzoek, toezicht en 
verslaglegging, om TNC’s verantwoordelijk te houden voor hun verrichtingen in
ontwikkelingslanden.

• Regeringen moeten een juridisch bindend internationaal protocol opstellen, 
gebaseerd op de ‘Fundamental Human Rights Principles for Business
Enterprises’ van de VN (momenteel in concept), voor productie, handel en
verbruik van natuurlijke hulpbronnen uit conflictgebieden.

8. Internationale handelsregels als obstakel voor ontwikkeling

Goede internationale handelsregels kunnen een gunstig klimaat scheppen voor
armoedebestrijding. Slechte regels hebben een tegenovergesteld effect. Ze kunnen
voorkomen dat regeringen strategieën initiëren die nodig zijn om handel ten goede te
laten komen van de armen. Veel bepalingen van de Wereldhandelsorganisatie zijn
slechte regels.

De overeenkomst voor Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) is
een uitstekend voorbeeld. Ooit waarschuwde Adam Smith regeringen zich te hoeden
voor de instincten van particuliere handelaren: ‘Mensen uit dezelfde gilde komen slechts

zelden bijeen, zelfs niet voor vertier of verstrooiing, maar als ze dat wel doen eindigt de

conversatie ofwel in een samenzwering tegen het publiek ofwel in een voornemen de prijzen 

te verhogen.’ Hij had het kunnen hebben over de TRIPs-overeenkomst. Strengere
bescherming van octrooien zal de kosten van technologieoverdracht verhogen.
Ontwikkelingslanden zullen ongeveer $40 miljard per jaar kwijt zijn aan hogere
licentiebetalingen aan noordelijke TNC’s, waarbij de VS ongeveer de helft van het totale
bedrag binnensleept. Aan de complexe discussies over intellectuele eigendomsrechten
ligt de TRIPs-overeenkomst ten grondslag. Deze WTO-overeenkomst sanctioneert de
onevenwichtige belangenbehartiging ten nadele van ontwikkelingslanden

De toepassing van de TRIPs-overeenkomst op medicijnen zal ernstige gevolgen hebben
voor de volksgezondheid. Uit gegevens uit ontwikkelingslanden blijkt dat versterkte
octrooibescherming de kosten van medicijnen kan verdubbelen. Gezien het feit dat
arme huishoudens nu al meer geld uitgeven aan geneesmiddelen dan aan enige andere
vorm van medische zorg, zal dit de kosten van ziektebehandeling aanzienlijk verhogen.
Vroegtijdige dood en onnodige ziekte zijn de onvermijdelijke gevolgen ervan. Door hun
grotere kwetsbaarheid voor ziekte en door hun zorgtaken zullen vrouwen het meest
worden getroffen.

Het huidige octrooibeleid vormt een rechtstreekse bedreiging voor de belangen van
kleine boeren. Noordelijke regeringen hebben zakelijke investeerders in feite
toestemming gegeven biopiraterij te plegen, door hun toe te staan genetisch materiaal
uit ontwikkelingslanden te patenteren. Indien een royalty van twee procent werd
geheven op dit materiaal, dan zou dat zo’n $5 miljard opleveren. Bijkomstig probleem
is dat kleine boeren het recht kunnen verliezen zaden op te slaan, te verkopen en 
te ruilen.

Krachtens de General Agreement on Trade in Services (GATS) proberen geïndustria-
liseerde landen nieuwe markten te openen voor TNC-investeerders. Tot deze markten
behoren die voor financiële diensten en voor basisvoorzieningen zoals water. Activiteiten
uit de dienstensector waarvan ontwikkelingslanden mee kunnen profiteren, zoals
levering van arbeidskrachten, hebben geen voorrang gekregen. Door vrijemarktprincipes
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toe te passen op de levering van basisvoorzieningen, dreigt de GATS tegelijkertijd
vormen van privatisering te bevorderen die de belangen van de armen schaden.

Een groot deel van het handelsbeleid dat succesvolle integratie in wereldmarkten in
Oost-Azië mogelijk maakte, wordt nu ofwel beperkt ofwel verboden door WTO-regels.
Zoals beleid dat van TNC’s vergt producten lokaal te betrekken, in combinatie met
beperkingen van buitenlandse investeringen. Door van landen met zeer verschillende
economische ontwikkelingsniveaus te eisen dat ze dezelfde regels toepassen, verliest
het WTO-systeem oog voor de uitdagingen waarvoor arme landen zich gesteld zien.

Dit rapport pleit voor de volgende hervormingen:

• Een einde maken aan de universele toepassing van de blauwdruk die de WTO voor 
intellectuele eigendomsrechten hanteert: ontwikkelingslanden moeten het recht 
behouden intellectuele eigendomsrechten te verlenen met een kortere looptijd en 
een grotere flexibiliteit.

• Een duidelijke belofte om volksgezondheid te laten prevaleren boven claims van
octrooihouders, voortbouwend op de beloften die in 2001 zijn gedaan tijdens de 
Ministeriële Conferentie van de WTO in Doha (Qatar).

• Een verbod op patentering van genetische hulpbronnen voor voedsel en landbouw, 
en sterkere rechten voor arme landen op ontwikkeling van meer passend vormen
van bescherming van plantenvariëteiten en op bescherming van de rechten van 
boeren om zaden op te slaan, te verkopen en te ruilen.

• Een herziening van de dienstenovereenkomst (GATS) om voorrang te geven aan 
ontwikkelingsdoelen, om openbare voorzieningen uit te sluiten van liberalisering 
en om de nationale soevereiniteit te versterken.

• Versterking van de WTO-bepalingen voor ‘speciale en afwijkende behandeling’
van ontwikkelingslanden; opheffing van beperkingen van het recht van overheden
om buitenlandse investeringen te reguleren en de eigen opkomende industrieën 
te beschermen.

9. Handelskansen voor armen

Het potentieel van handel kan zich pas volledig ontplooien als zowel rijke als arme
landen proberen te komen tot herverdeling van de kansen ten gunste van de armen. Dit
vereist een nationale aanpak, nieuwe vormen van internationale samenwerking en een
nieuwe architectuur van mondiaal bestuur bij de WTO.

Vergroting van de kansen op nationaal niveau strekt verder dan het verengde terrein van
handelsbeleid. Ongelijke toegang tot gezondheidszorg en onderwijs en tot eigendom
van goederen belemmert heel sterk de handelskansen voor armen. Omdat ze geen
toegang hebben tot land, infrastructuur en geld zijn armen vaak uitgesloten van
handelskansen en zijn ze het kwetsbaarst voor concurrentie van import. In veel landen
werkt corruptie en bureaucratie als een belasting op handel; die belasting treft de armen
het zwaarst.

Internationale samenwerking moet op verschillende terreinen worden versterkt. Arme
landen hebben ontwikkelingshulp nodig om op gunstiger voorwaarden te integreren in
wereldmarkten en de armen meer kansen te bieden. Niettemin hebben rijke landen
tussen 1992 en 2000 hun hulpbudgetten met $13 miljard verlaagd. Sommige van de
grootste bezuinigingen troffen de armste landen en sectoren, zoals landbouw, waar
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gerichte hulp de armoede had kunnen verminderen. Bedreigingen vormen ook het
laten voortbestaan van langlopende schuldproblemen van lage-inkomenslanden en
ineffectieve reacties op nieuwe problemen in particuliere kapitaalmarkten. Het gevaar
neemt toe dat veel ontwikkelingslanden door een onhoudbare schuldenlast gedwongen
worden de door export gegenereerde inkomsten over te boeken aan schuldeisers uit de
rijke landen.

De WTO is één van de jongste internationale instellingen, maar ze is al vroeg oud.
Achter de façade van een door leden gestuurde organisatie schuilt een bestuurlijk stelsel
dat gegrondvest is op het recht van de sterkste. Rijke landen hebben een onevenredig
grote invloed. Dit komt deels door lacunes in de vertegenwoordiging en in het
democratische karakter. Elk WTO-land bezit in principe één stem, maar elf Minst
Ontwikkelde Landen zijn niet eens vertegenwoordigd bij de WTO in Genève. Informele
machtsrelaties in de WTO versterken de ongelijkheid in onderhandelingspositie.
Ondertussen oefenen machtige TNC’s, buiten de WTO om, onevenredig grote invloed
uit op de koers van het handelsbeleid.

Er zijn hervormingen in het handelsbestuur nodig om handel op alle niveaus ten goede
van armen te laten komen. Deze hervormingen zijn onder andere:

• Hervormingen gericht op herverdeling gekoppeld aan nationale strategieën voor 
armoedebestrijding. Tot deze hervormingen behoren herverdeling van land, 
wijzigingen in de prioriteit van overheidsuitgaven, infrastructurele ontwikkeling 
en maatregelen om mannen en vrouwen gelijke kansen te geven op lokale
markten.

• Bestrijding van corruptie. Op nationaal niveau betekent dit strenger toezicht via
instanties die verantwoording moeten afleggen aan de wetgevende macht, in
combinatie met naleving van het OESO-verdrag en -richtlijnen over de bestrijding 
van omkoping en corruptie.

• Meer technische assistentie aan arme landen via een Financieringsfaciliteit voor
capaciteitsopbouw in de handel. Die zou moeten bestaan uit een jaarlijks budget
van ongeveer $250 miljoen om de onderhandelingspositie van ontwikkelings-
landen bij de WTO te verbeteren.

• Meer transparantie en verantwoording in ontwikkelingslanden. Alle regeringen 
moeten aan hun relevante wetgevende instantie een jaarverslag over hun
activiteiten bij de WTO overleggen. Herzieningen in het handelsbeleid van de 
WTO moeten een beoordeling bevatten van de kwaliteit van de dialoog tussen
regeringen en de civiele samenleving over die herzieningen.

• Grotere transparantie van informele invloed. Alle nationale regeringen moeten
verplicht worden openbaarheid te geven over de contacten met en voorstellen van
organisaties die invloed pogen uit te oefenen op het handelsbeleid.

• De ontwikkeling van een mondiaal antikartelmechanisme. Gezien de enorme 
concentratie van machtige ondernemingen in de wereldeconomie, moeten de
grondslagen van antimonopoliewetgeving worden uitgebreid van de nationale 
naar de internationale economie.

Net als in elke nationale economie kan economische integratie in de wereldeconomie
een bron vormen van gedeelde welvaart en armoedebestrijding, of juist een bron van
toenemende ongelijkheid en uitsluiting. Indien goed geleid, kan het internationale
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handelsstelsel miljoenen mensen aan armoede onttrekken. Indien slecht geleid, zal het
hele economieën nog meer uitsluiten. Hetzelfde geldt op nationaal niveau. Goed bestuur
kan leiden tot handelskansen voor armen. Slecht bestuur kan hen blootstellen aan
handelsbedreigingen.

Momenteel wordt de handel slecht geleid, zowel op mondiaal niveau als, in veel landen,
op nationaal niveau. Doorgaan op de huidige weg is geen optie, terugtrekking in
isolationisme ook niet. Dat zou de armen beroven van de kansen en mogelijkheden die
handel biedt en contraproductief zijn voor armoedebestrijding. We hebben een nieuwe
wereldhandelsorde nodig, gebaseerd op nieuwe benaderingen van rechten en
verantwoordelijkheden, en met de belofte globalisering ten goede te laten komen aan 
de armen.
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handel, globalisering en armoedebestrijding

Met dit rapport breekt Novib een lans voor het wijzigen van de regels die het spel van het wereld-
handelssysteem bepalen, zodat globalisering een krachtig en doelgericht instrument wordt in de
strijd tegen armoede wereldwijd. In de komende jaren neemt Novib als lid van Oxfam International
deel aan de wereldwijde campagne “Make trade fair” om dit streven kracht bij te zetten. We realiseren
ons dat veranderingen pas bereikbaar zijn als het draagvlak groot genoeg is, niet alleen in ontwik-
kelingslanden maar juist ook in geïndustrialiseerde samenlevingen. Daarom werken we wereldwijd
samen met organisaties en individuen die net als wij campagne voeren tegen armoede en voor
eerlijke handel. Samenwerken in een beweging vergelijkbaar met de bewegingen die het einde van
apartheid, de uitbanning van landmijnen en de terugdringing van de schuldenlast van arme landen
betekenden. Onze doelstelling is ambitieus en niet eenvoudig te bereiken. Maar het leven van de
allerarmsten kan verbeteren als de campagne “Make trade fair” een succes wordt.
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