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50 JAAR
Dit jaar markeert een
historisch hoofdstuk in het
verhaal over internationale
hulp. Op 24 oktober 2020 is het
50 jaar geleden dat rijke
landen zich ertoe verplichtten
0,7% van hun bruto nationaal
inkomen (BNI) uit te geven aan
hulp voor lage- en
middeninkomenslanden.
In deze paper wordt onderzocht hoe hulp
heeft bijgedragen aan verbetering van het
welzijn van mensen in lage- en
middeninkomenslanden. Het bespreekt
tevens hoe de niet nagekomen beloftes over
het streefcijfer van 0,7% het potentieel
van hulp om armoede en ongelijkheid te
verminderen hebben beperkt. Oxfam heeft
berekend dat, in de 50 jaar na de belofte
van 0,7%, hoge-inkomenslanden nagelaten

VN-resolutie waarmee de rijkste landen
zich ertoe verbinden 0,7% van hun
bruto nationaal inkomen (BNI) te
besteden aan de ontwikkeling van het
mondiale Zuiden.

1970's
Zweden, Nederland, Noorwegen en
Denemarken bereiken het doel van
0,7%. Nederland zal het doel in 2012
laten vallen.

1992
Op de Wereldmilieutop in Rio herhalen
de rijke landen hun engagement van
0,7%.

2000
Goedkeuring van de VNmillenniumdoelstellingen voor
ontwikkeling, waarin de belangrijkste
ontwikkelingsdoelstellingen voor 2015
zijn vastgelegd.

2000
Luxemburg bereikt het doel van 0,7%.

2005
Na de mobilisatie van de Make Poverty
History campagne houdt het Verenigd
Koninkrijk de G8-top in Gleneagles waar
afspraken worden gemaakt over de
kwijtschelding van schulden en de
mobilisatie van miljarden aan hulpgeld.

2013
Het Verenigd Koninkrijk bereikt het doel
van 0,7%.

2015
Aanneming van de VN-doelstellingen
voor duurzame ontwikkeling en de
agenda voor 2030.

hebben een bedrag van 5,7 biljoen dollar
aan hulp uit te keren. Ten slotte behandelt

2020

deze achtergrondnota ook de toekomst van

50 jaar na de goedkeuring van het doel
van 0,7%.

hulp.
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Inleiding

Dit jaar markeert een historisch hoofdstuk in het verhaal over internationale hulp. Op 24
oktober 2020 is het 50 jaar geleden dat hoge-inkomenslanden zich ertoe verplichten 0,7%
van hun bruto nationaal inkomen (BNI) uit te geven aan hulp voor lage- en
middeninkomenslanden.
Internationale hulp is een cruciaal instrument in de strijd tegen armoede en ongelijkheid, en
het is het enige beleidsinstrument van rijke landen dat mensen die overal ter wereld in
armoede leven, op de eerste plaats zet. Hulp is tevens een vorm van herverdeling tussen
landen; een morele verplichting in een wereld waarin wereldwijde ongelijkheid extreme
niveaus heeft bereikt,1 grotendeels als gevolg van vroegere en tegenwoordige uitbuiting
van vele landen door een klein groepje rijke naties2. Hulp is daarnaast een van de weinige
manieren om aanvullende financiering te kanaliseren naar de begroting van lage- en
middeninkomenslanden, waar het een essentieel onderdeel is om investeringen in publieke
goederen en sociale uitgaven te stimuleren. Zo financieren zeven landen in Afrika bezuiden
de Sahara hun sociale zekerheidsprogramma's volledig via internationale hulp.3
Naarmate de decennia verstreken, hebben landen met een hoog inkomen echter deadlines
gemist en zijn ze beloftes niet nagekomen. Oxfam heeft dat becijferd dat in de 50 jaar sinds
de belofte van 0,7% werd gedaan, donorlanden een totaal van 5,7 biljoen dollar aan hulp
niet hebben uitgekeerd.4 Dit betekent in wezen dat de rijkste landen ter wereld een bedrag
van 5,7 biljoen dollar verschuldigd zijn aan de armste mensen ter wereld. Dit bedrag is negen
keer hoger dan de totale buitenlandse schuld van Afrikaanse landen bezuiden de Sahara in
2019 ($625 miljard)5. Het verlies aan menselijke ontwikkeling6 als gevolg van deze passiviteit
van donorlanden zorgt voor een onmetelijke morele schuld.
Deze biljoenen aan onbetaalde hulp hadden kunnen helpen bij het uitbannen van honger en
extreme armoede. Het zou in de 59 landen met de laagste inkomens ter wereld naar schatting
bijvoorbeeld $4,8 biljoen kosten in de periode tussen 2019 en 2030 om alle duurzame
ontwikkelingsdoelen (SDG's)7 van de Verenigde Naties te halen8. De financiële kloof voor het
bereiken van de SDG gezondheidszorg wordt geschat op $33,9 biljoen tussen 2016 en 20309.
Maar nu is er nog een lange weg te gaan. Voordat het pandemie van het coronavirus toesloeg,
zaten bijna 3,3 miljard mensen onder de armoedegrens van 5,50 dollar per dag10. Het aantal
mensen dat lijdt onder chronische voedselonzekerheid is sinds 2015 toegenomen en een
geschat aantal van 2 miljard mensen heeft geen reguliere toegang tot veilig, voedzaam en
voldoende voedsel11. De dramatische impact van COVID-19 zorgt voor een rampzalige
verslechtering van deze situatie; door de pandemie zouden nog eens 121 miljoen mensen in
een situatie van acute hongersnood terecht kunnen komen.12 Volgens de meest
pessimistische scenario's kunnen decennia van vooruitgang ongedaan gemaakt worden
doordat 226 miljoen13 tot een half miljard mensen14 extra in een situatie van armoede
gedwongen worden.
Als landen met hoge inkomens hun hulpbeloften waren nagekomen, hadden regeringen van
lage- en middenkomenslanden meer levens en bestaansmiddelen kunnen beschermen toen
de mondiale economische crisis toesloeg en waren ze beter voorbereid op toekomstige
rampen en schokken. Ze hadden kunnen investeren in sterkere systemen voor
gezondheidszorg en sociale zekerheid, meer goed opgeleide artsen en verpleegkundigen die
hen beter hadden uitgerust voor de ongekende COVID-19-pandemie die ons nu treft.

Dit jaar hadden we wellicht het einde kunnen
vieren van extreme armoede en extreme
wereldwijde ongelijkheid en daarmee het
einde aan elke behoefte aan verdere hulp. In
plaats daarvan moeten we het volgende
hoofdstuk onder ogen zien, waarin
internationale hulp belangrijker is dan ooit.
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Voor elk jaar tussen 1970 tot 2017 nam Oxfam de
cijfers over de daadwerkelijke officiële
ontwikkelingshulp (official development assistance
– ODA) (in Amerikaanse dollars van 2018) en het
bruto nationaal inkomen (BNI) van de Creditor
Reporting System-database (CRS) van de Organisatie
voor economische samenwerking en ontwikkeling
(OESO) (zie https://stats.oecd.org/Index.aspx?
DataSetCode=crs1#). Vervolgens hebben we
berekend hoeveel 0,7% van het BNI zou zijn en
hebben van dat cijfer de daadwerkelijke hulp
afgetrokken. Het resterende bedrag is de beloofde
hulp die donoren ‘hebben nagelaten te leveren’.

in the
50 years
© Aurelie Marrier D'Unienville 01 – 06 - 2017 Zimbabwe

since the 0.7% promise was made,
rich countries have failed to
deliver a total of

$5.7
trillion
in aid
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Internationale
hulp: levens
transformeren
en redden
Visies vanuit
Afrika:
Misheck Gondo,
jonge activist in Zimbabwe
‘In Zimbabwe is hulp belangrijk geweest om
jonge mensen te ondersteunen, met name
voor hun ontwikkeling en zelfredzaamheid.
Dit heeft zich bijvoorbeeld vertaald in
financiering van beurzen en steun aan
uitwisselingsprogramma's. Het heeft
geholpen om de stem van jongeren naar
besluitvormingsruimtes te brengen: in 2017
heeft de Europese Unie onze inspanningen
gefinancierd om deel te nemen aan de top
van de Afrikaanse Unie in Ivoorkust. Het
ondersteunen van de zichtbaarheid van
jongeren is vaak een belangrijk resultaat
van internationale hulp in Afrika.’
6

Internationale hulp heeft een cruciale rol gespeeld bij het oplossen van
extreme armoede en uitsluiting. Het heeft een belangrijke rol gespeeld bij
het reageren op humanitaire crises over de hele wereld. Het heeft lageen middeninkomenslanden geholpen om meer kinderen naar school te
sturen, grote gezondheidscrises op te lossen en de levens en het
levensonderhoud van in armoede levende boeren te verbeteren. Het help
bij het aanpakken van conflicten en vernietiging van natuurlijke
hulpbronnen en draagt bij aan de strijd tegen onrechtvaardigheid en
genderongelijkheid. Kortom, het heeft talloze levens gered en veranderd.
Internationale hulp is cruciaal geweest in de strijd tegen dodelijke ziekten
in lage- en middeninkomenslanden. Gezondheidsprogramma's die
ondersteund werden door het Wereldfonds voor de bestrijding van hiv/
aids, tuberculose en malaria, hebben sinds de oprichting bijvoorbeeld
meer dan 27 miljoen levens gered. Tussen 2000 en 2017 is het aantal
nieuwe hiv-infecties in de ondersteunde landen met 43% afgenomen.15
Ook zijn malariabehandelingen gefinancierd voor 6 miljoen zwangere vrouwen.16
Ook het vrijwel uitroeien van polio is een succesverhaal van hulp. Het
Global Polio Eradication Initiative (Wereldwijde initiatief voor het uitroeien
van polio) heeft financiering geregeld voor het jaarlijks vaccineren van
honderden miljoenen kinderen in lage- en
middeninkomenslanden en heeft voorkomen
dat naar schatting 18 miljoen mensen The near
verlamd zijn geraakt.17 In augustus 2020 eradication of
werd Afrika gecertificeerd als vrij van wild
polio is another
poliovirus18 en tegenwoordig bestaan er
slechts een handvol gevallen in twee significant aid
landen, in vergelijking met 350.000 gevallen success story.
in 125 landen in 1988.19
Internationale hulp heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij het
versterken van onderwijssystemen in lage- en middeninkomenslanden. In
de vijftien jaar na het Dakar World Education Forum in 2000 kregen naar
schatting 34 miljoen extra kinderen de kans om naar school te gaan,
dankzij de hulpafspraken die destijds werden gemaakt.20 Multilaterale
financiering van hulp via het Global Partnership for Education (GPE –
Wereldwijd samenwerkingsverband voor onderwijs), heeft een aanzienlijke
en snelle opschaling van de lerarenopleidingen ondersteund, cruciaal
voor verbetering van de onderwijskwaliteit.21 Zo heeft financiering door
GPE geholpen bij het verbeteren van onderwijskwalificaties van meer dan
100.000 leerkrachten van basisscholen in Ethiopië en kon Afghanistan
investeren in ondersteuning van vrouwelijke leerkrachten.22 Hulp heeft er
aan bijgedragen dat landen aanzienlijke vooruitgang konden boeken om
meer meisjes naar school te krijgen.23
Internationale hulp die wordt verstrekt als begrotingssteun, als
voorspelbare langetermijnfinanciering die kan worden besteed aan de
behoeften van het ontvangende land, blijkt aantoonbaar te leiden tot
hogere overheidsuitgaven voor armoedebestrijdingsmaatregelen, zoals
essentiële dienstverlening, een sociale zekerheid en steun aan kleine
boeren.24 In Rwanda stelde een toename van de hulp die werd verstrekt
als begrotingssteun25, de overheid in de eerste jaren van 2000 in staat om
garanties voor agrarische leningen te verstrekken aan boeren en het

schoolgeld voor basisonderwijs en lager secundair onderwijs te schrappen.26 Met dit soort internationale hulp kunnen ook lopende kosten
gefinancierd worden, zoals salarissen van leraren, verpleegsters, artsen
en landbouwvoorlichters. In Zambia kon de regering het aantal
gezondheidszorgmedewerkers in slechts vijf jaar uitbreiden van 12.000
naar 17.000.27 Cruciaal is dat het ook kan worden gebruikt om het innen
van belastingen te verbeteren en te verhogen, feitelijk een investering in
toekomstige overheidsuitgaven van het land. Er bestaat bewijs dat landen
die begrotingssteun hebben ontvangen, meer vooruitgang hebben
geboekt bij versterking van hun belastingdiensten dan andere lage- en
middeninkomenslanden.28 Verbetering van belastingsystemen, zodat deze
rechtvaardig zijn en gericht op armoedebestrijding, is
een belangrijke stap waarmee landen op lange termijn
onafhankelijk kunnen worden van hulp.
Internationale hulp kan dienen als een katalysator
voor toekomstige verandering, door inspanningen van
burgers te ondersteunen bij het ter verantwoording
roepen van regeringen en om onderdrukking en
discriminatie te bestrijden. Zo heeft het Civil Society
Education Fund (CSEF – Onderwijsfonds voor het
maatschappelijk middenveld) financiering verstrekt
aan nationale coalities om in 60 landen te pleiten voor
beter beleid en toewijzing van middelen aan onderwijs.
De Malawische Education Coalition, gefinancierd door
CSEF, ontdekte door middel van budgetregistratie
verschillen in de dienstverlening tussen districten en
eiste actie van de regering. In Zambia heeft de coalitie
met succes gelobbyd voor een toename van de
nationale begroting ten behoeve van onderwijs, tot
een historisch hoog niveau van 20,2% procent in
2014.29 Hulp heeft gendergelijkheid gestimuleerd.
Onderzoek heeft aangetoond dat het ondersteunen
van vrouwenorganisaties de meest effectieve manier is om vooruitgang
te boeken op het gebied van gendergelijkheid en vrouwenrechten.30 Een
evaluatie van de Zweedse hulp aan vrouwenorganisaties in Tanzania
toonde bijvoorbeeld aan dat deze hulp de houding van individuen en
groepen over genderdiscriminatie hielp veranderen.31
Internationale hulp is geen wondermiddel. Maar zoals dit bewijs laat zien
is het, mits het op de juiste manier verstrekt wordt en de eigen prioriteiten
van een land ondersteunt, een waardevolle investering die verstrekkende
en langdurige effecten kan hebben. Het heeft de kracht om de
vooruitgang in de strijd tegen armoede en ongelijkheid te versnellen.
Als de hoge-inkomenslanden hun belofte van 0,7% hadden waargemaakt,
lijdt het geen twijfel dat internationale hulp veel meer had kunnen
bereiken.

De kracht van onderwijs

Young girls washing
their hands in
Tajikistan, July 2019
© Eleanor Farmer

Onderwijs is een van de krachtigste
wapens in de strijd tegen armoede en
ongelijkheid; het verhoogt het inkomen
van mensen die in extreme armoede
leven32 en stelt hen in staat op te komen
voor hun rechten. Meisjes naar school
sturen verbetert het leven van die meisjes
en verandert en redt de levens van
miljoenen familieleden en dorpsgenoten.
Het blijkt dat het opleiden van meisjes
helpt bij vermindering van ondervoeding
bij kinderen33 en er wordt geschat dat
hierdoor tussen 1970 en 2010 de dood van
30 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar kon
worden afgewend, naast 100 miljoen
volwassenen tussen 15 en 60 jaar.34
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Afbeelding 1. Jaarlijks toegezegde hulp vs.
geleverde hulp, 1960-2017 ($ miljoen)

0.7% GNI

Total ODA

Bron: Berekening van Oxfam op basis van gegevens uit het Creditor Reporting System van de OESO

De belofte van 0,7% internationale hulp werd voor het eerst gedaan bij de
Verenigde Naties in 1970, toen de Algemene Vergadering een resolutie
aannam waarin stond dat elke geavanceerde economie ‘alles in het werk
zou moeten stellen om halverwege het decennium een minimaal
nettobedrag van 0,7% van het Bruto Nationaal Product (BNP) tegen
marktprijzen te bereiken’.35 Dit besluit weerspiegelde de uitkomst van de
Commissie Pearson uit 1969, benoemd door de voorzitter van de
Wereldbank. Deze commissie beval aan die hulp ‘in 1975 te verhogen tot
0,7% van het BNP van de donor en in geen geval later dan in 1980’.36
Sommige landen hebben bewezen dat het mogelijk was om in deze
periode snel actie te ondernemen, om de doelstelling te halen of te
overtreffen. Zweden en Nederland deden dat respectievelijk in 1974 en
1975, Noorwegen in 1976 en Denemarken in 1978.
Toch hebben de leiders van de meeste donorlanden de doelstelling van
0,7% herhaaldelijk onderschreven als doelstelling op lange termijn37. Hun
‘beste inspanningen’ bleven echter ver achter bij het doel, laat staan
binnen tien jaar. In 2005 herhaalden de 15 oudste lidstaten van de
Europese Unie38 in 2005 hun voornemen om de doelstelling te halen en
stelden ze een deadline voor 2015 vast. Ook deze deadline hebben ze niet
gehaald.

The 15 oldest member states of
the European Union restated
their intention to meet the target
and set a deadline of 2015. This
deadline was also missed.

Tabel 2. Top 5 donorlanden in absolute
cijfers, 2019

Tabel 1. Top 5 donorlanden per % van BNI
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Bron: Voorlopige OESO/DAC-gegevens, beschikbaar via OESO. (2019, 16 april). Aid by DAC
Members Increases in 2019 with More Aid to the Poorest Countries (Hulp door DAC-leden
neemt in 2019 toe, met meer hulp voor de armste landen). Geraadpleegd op 19 oktober via
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-financedata/ODA-2019-detailed-summary.pdf.
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Bron: Hetzelfde als tabel 1.

Internationale hulp
tegenwoordig
In 2019 bereikten slechts vijf landen – Luxemburg, Noorwegen, Zweden,
Denemarken en het Verenigd Koninkrijk – de minimumdoelstelling van
0,7% of overtroffen deze (Tabel 1). Het gemiddelde voor 2019 voor alle rijke
donoren was slechts 0,3%, iets lager dan het voorgaande jaar.39 Van de
top vijf van donoren in absolute cijfers, haalde alleen het VK de
doelstelling van 0,7% (Tabel 2).
Als dit geld beschikbaar zou komen om de begrotingen van de lage- en
middeninkomenslanden op te hogen, zou het een enorme bijdrage leveren
aan het uitbannen van armoede en het substantieel verminderen van
ongelijkheid. Het zou in de 59 landen met de laagste inkomens ter wereld
bijvoorbeeld 4,8 biljoen dollar aan geplande uitgaven in 2019-2030 kosten40 om alle 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) te
halen41 De financieringskloof voor universeel kleuter-, lager en middelbaar
onderwijs in lage en lage middeninkomenslanden wordt geschat op 624
miljard dollar in 2015-2030.42 Een geschat aantal van 100 miljoen mensen
zou niet in extreme armoede vervallen als universele gezondheidszorg met
publieke middelen zou worden gefinancierd en gratis zou zijn voor patiënten.43 Het financieringstekort voor het bereiken van de SDG gezondheid
wordt geschat op 3,9 biljoen dollar tussen 2016 en 2030.44

Oxfam heeft
berekend dat sinds
de belofte van 0,7%
werd gedaan, hogeinkomenslanden niet
meer dan 5,7 biljoen
dollar aan
internationale hulp
hebben verstrekt (zie
afbeelding 1).45 Dit is
een grote schuld aan
de armste mensen
ter wereld en negen
keer hoger dan de
buitenlandse
schulden van
Afrikaanse landen
bezuiden de Sahara
eind 2019 (625
miljard dollar)46.

9

Nog altijd de plank misslaan als het gaat
over de kwaliteit van hulp
Het is niet alleen de hoeveelheid internationale hulp die schandelijk tekort schiet. Hoge-inkomenslanden voldoen
ook niet aan internationaal erkende normen voor de doeltreffendheid van hulp. In veel te veel gevallen besteden
ze hulp aan eigen binnenlandse of commerciële belangen – en geven het zelfs uit in hun eigen land – in plaats
van in te spelen op de behoeften van mensen die in armoede leven of de prioriteiten van regeringen van lage en
middeninkomenslanden. Bijvoorbeeld:
• In 2015 gaven EU-landen meer dan drie keer zoveel geld uit aan asielzoekers in hun eigen land als aan hulp
aan de Syrische Arabische Republiek, Afghanistan, Somalië, Zuid-Soedan en Soedan, de top vijf van landen waar
asielzoekers vandaan waren gevlucht.47
• In 2016 gunden donoren 51% van de hulpcontracten die ze aan de OESO rapporteren aan eigen binnenlandse
bedrijven en slechts 7% aan leveranciers in lage- en middeninkomenslanden.48
• Te veel internationale hulp wordt nog altijd verstrekt zonder gebruik te maken van de financiële en
aanbestedingssystemen van het ontvangende land. In 2018 maakte slechts 55% van de hulp die werd uitgekeerd
aan de regeringen van lage- en middeninkomenslanden gebruik van de systemen in die landen,49 een grote
gemiste kans om deze voor de toekomst te versterken.
• Donoren besteden meer hulpgeld aan projecten waarbij private sectoren winst kunnen maken. In 2019 werd
ongeveer 3,3 miljard dollar aan hulpgeld besteed aan instrumenten om de private sector te ondersteunen.50
• Het is van het grootste belang dat donoren stoppen met ondersteuning van de privatisering van
gezondheidszorg en onderwijs, waarbij ongelijkheid wordt versterkt door een tweedeling in systemen.51
• Donoren hebben te weinig geïnvesteerd in kleinschalige landbouwbedrijven. In 2015 was minder dan een
kwart van de EU-steun voor landbouw expliciet gericht op kleinschalige producenten en EU-landen gaven meer
dan drieënhalf keer zoveel landbouwhulp uit in Europa als in Afrika bezuiden de Sahara.52
• De hoge-inkomenslanden hebben via het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties financiële beloftes gedaan
aan kwetsbare landen om klimaatverandering aan te pakken met financiering die 'nieuw en aanvullend' is op de
afspraken van 0,7% officiële ontwikkelingshulp53. Tijdens de COP15 van het raamverdrag over klimaatverandering,
in Kopenhagen in 2009, beloofden rijke landen om tegen 2020 elk jaar 100 miljard dollar aan hulp te verstrekken.
Recente analyse door Oxfam54 heeft echter aangetoond dat deze belofte van 100 miljard dollar niet nagekomen
is. Veel rijke landen hebben de gerapporteerde financiële cijfers voor klimaathulp opgeblazen door bijvoorbeeld
de totale terugbetalingswaarde van leningen in de verslagen op te nemen en de volledige kosten van projecten
met beperkte klimaatrelevante componenten mee te tellen. Volgens schattingen van Oxfam ligt de gemiddelde
reële waarde van de klimaatfinanciering over 2017 en 2018 op 20 miljard dollar per jaar, veel lager dan de bijna
60 miljard die gerapporteerd zijn en mijlenver verwijderd van de belofte van 100 miljard die voor het eerst in 2020
gehaald zou moeten zijn. Verder hebben donorlanden het grootste deel van deze financiering opgeteld bij hun
officiële uitgaven aan ontwikkelingshulp, in plaats van het verstrekken als 'nieuwe en aanvullende' hulp.

Visies vanuit Zimbabwe: Adrian Chikowore,
kritisch volger van internationale hulp
‘Hulp was voornamelijk gebonden en diende de belangen
van donorlanden. Als gevolg hiervan vond naar schatting
24 miljard dollar aan ontwikkelingshulp zijn weg terug naar
de donorlanden, een schrikbeeld dat door deskundigen op
het gebied van ontwikkelingseffectiviteit wordt
bestempeld als een verlies van bedrijvigheid en
ondermijning van de binnenlandse particuliere sector in
lage-inkomenslanden.’
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We leven in een wereld die voor ongekende uitdagingen staat. In veel landen kan de
aanvullende financiering die de hoogwaardige hulp biedt, voor miljoenen mensen het verschil
betekenen tussen leven en dood.
Ten eerste loopt het leven en het levensonderhoud van mensen die in
armoede leven het grootste risico door COVID-19.55 Volgens de meest
pessimistische recente schattingen kan als gevolg van de pandemie
het aantal mensen dat in armoede leeft, met minder dan $5,50 per dag,
toenemen met 226 miljoen56 tot een half miljard57 tegen het einde van
2020. Zes maanden nadat de VN haar Global Humanitarian Response
Plan voor COVID-19 publiceerde, waarin werd opgeroepen tot donatie
van 10,19 miljard dollar om de crisis te helpen aanpakken, hebben
donoren slechts 28% van het totaal benodigde bedrag uitgekeerd.58
Actuele controles van de hulpuitgaven tonen een afname in bilaterale
hulp in de eerste zeven maanden van 2020, in vergelijking met dezelfde
periode in 201959. De OESO schat dat als donoren besluiten tot het
geven van hetzelfde aandeel van hun BNI in hulp als in 2019, het
hulpbedrag kan afnemen met 11 tot 14 miljard dollar, als gevolg van de
krimp in BNI wegens de COVID-19-crisis60.

DE TOEKOMST VAN
INTERNATIONALE HULP

Kadiatou is a young activist in Niger raising
awareness on women’s rights, Niamey, 2019
© Sylvain Cherkaoui/Oxfam

We leven in een
wereld die voor
ongekende
uitdagingen staat.
In veel landen kan
de aanvullende
financiering die de
hoogwaardige hulp
biedt, voor
miljoenen mensen
het verschil
betekenen tussen
leven en dood.

De bredere economische impact, die de Wereldbank typeert als ‘de
diepste wereldwijde recessie in acht decennia’,61 zal het voor
regeringen van arme landen nog moeilijker maken om te investeren in
essentiële diensten en andere maatregelen om armoede en ongelijkheid te bestrijden.
Dergelijke investeringen worden verder beperkt als bezuinigingsmaatregelen worden getroffen
tijdens de nasleep van de crisis, waartoe het IMF al heeft opgeroepen en in sommige gevallen

11

verplicht heeft gesteld voor COVID-19-leningen, zoals recent werd ontdekt in een analyse door
Oxfam62. Dit betekent dat internationale hulp meer dan ooit nodig zal zijn. Het is evenmin
waarschijnlijk dat COVID-19 de laatste wereldwijde gezondheidscrisis van deze generatie zal
zijn63.
Ten tweede vormen de huidige niveaus van extreme economische ongelijkheid een ernstige
bedreiging voor armoedebestrijding.64 Rijke landen hebben veel te lang toegestaan dat een
gebrekkige wereldeconomie rijkdom en macht in handen geeft van een kleine elite, waardoor
arme gezinnen, vrouwen en zwarte, inheemse en mensen van kleur naar de bodem werden
geduwd. We leven in een wereld waar de 22 rijkste mannen meer rijkdom hebben dan alle
vrouwen in Afrika samen65; waar de rijkste man meer rijkdom heeft dan het totaal van alle
internationale hulpbegrotingen.66 Investeringen in beleid om ongelijkheid te verminderen,
zoals gratis openbare diensten en progressieve belastingstelsels, kunnen helpen om de
zaken gelijk te trekken. Voor de lage- en middeninkomenslanden blijft internationale hulp een
cruciaal instrument om hun koopkracht op peil te houden. Dit geldt vooral in zware
economische tijden. Internationale hulp kan daarnaast een rol spelen bij het aanpakken van
wereldwijde ongelijkheid door financiële middelen tussen landen te herverdelen. In een wereld
waarin het inkomen van mensen die in de Europese Unie leven 11 keer hoger is dan dat van
mensen in Afrika bezuiden de Sahara, en dat van mensen in Noord-Amerika 16 keer hoger is67,
is dit niet meer dan een morele verplichting.
Ten derde is de door de mens veroorzaakte klimaatverandering de grootste bedreiging ooit
voor het menselijk bestaan. Het vernietigt reeds, en in toenemende mate, de huizen en
bestaansmiddelen van mensen die in armoede leven en brengt hun leven in gevaar. Lage- en
middeninkomenslanden verdienen herstel voor de extreme schade die rijke
koolstofvervuilende landen generaties lang hebben aangericht en hebben daarnaast het
soort financiering nodig dat mensen in armoede kan helpen zich aan te passen aan de
effecten van klimaatverandering68. Dit is de reden waarom een nieuw en aanvullende
klimaatfinanciering urgenter dan ooit is.
Internationale hulp kan deze gigantische uitdagingen niet alleen oplossen, maar kan wel een
doorslaggevende rol spelen bij het terugdringen van armoede en ongelijkheid en bij het
opbouwen van systemen die de mensen die in armoede leven beschermen tegen de gevolgen
van gezondheids-, economische en klimaatcrises. Landen met een hoog inkomen moeten
maatregelen nemen om optimaal van dit potentieel te profiteren.
Gezien de zeer reële schuld van 5,7 biljoen dollar en de onmetelijke morele schuld die rijke
landen hebben bij de armsten ter wereld, moeten ze hun toezegging van 0,7% onmiddellijk
nakomen.
De 50ste verjaardag van deze hulpverbintenis biedt de gelegenheid voor een urgente
discussie over de toekomst van hulp. Hoe kan hulp in voldoende mate gemobiliseerd worden
om in de behoefte te voorzien en om ervoor te zorgen dat landen met een hoog inkomen een
eerlijk deel betalen aan een meer gelijkwaardige wereld? Wat moet er veranderen aan de
manier waarop beslissingen worden genomen en de manier waarop hulp wordt verstrekt,
zodat we nog in onze generatie een wereld zonder hulp kunnen vieren?
Dit zijn grote vragen, maar sommige antwoorden liggen binnen handbereik. Hogeinkomenslanden zouden bijvoorbeeld de helft van de in eigen land geïnde belastinginkomsten
op digitale, financiële transacties en andere solidariteitsbelastingen, kunnen toewijzen aan
meer internationale hulp.
We moeten nieuwe politieke afspraken maken voor internationale hulp, een verschuiving van
een op liefdadigheid gebaseerd systeem naar een systeem dat is gebaseerd op
gerechtigheid.

12

We need to see a
renewed political
commitment to
international aid
and a move from a
charity-based
system to one
based on justice.
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op 19 oktober 2020 via https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/
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(2015). Financial Flows and Tax Havens: Combining to Limit the Lives of Billions of People (Financiële stromen en
belastingparadijzen: combineren om de levens van miljarden mensen te beperken), geraadpleegd op 16 oktober
2020 via https://gfintegrity.org/report/financial-flows-and-tax-havens-combining-to-limit-the-lives-of-billionsof-people/
3 Development Initiatives (2018). Investments to End Poverty (Investeringen om armoede te beëindigen) 2018. (Pag.
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Creditor Reporting System-database (CRS) van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling
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