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Samenvatting 

De bloeiperiode van de ontwikkelingshulp lijkt definitief voorbij. Ondanks de 

groeiende armoedekloof in de wereld, trekken regeringen van rijke landen steeds 

minder geld uit voor 'internationale samenwerking'. De daling van de hulp werkt 

(negatief) door op de budgetten van particuliere hulporganisaties, waarvan een groot 

aantal in de loop der jaren afhankelijk is geworden van overheidssubsidies. Ondanks 

intensieve fondsenwervingscampagnes vertonen ook particuliere giften aan deze 

organisaties in de meeste landen een dalende trend, waarbij bovendien 'liefdadigheid' 

weer een belangrijker motief is geworden dan 'solidariteit'. In deze neergaande 

hulpconjunctuur, die samenvalt met een meer marktgerichte benadering, is de roep 

om concrete resultaten toegenomen. Immers, als ontwikkelingshulp niet 'werkt', wat 

heeft het dan voor zin? 

Het probleem is echter dat de resultaten van hulpinterventies niet zo eenvou

dig meetbaar zijn. Sterker nog, waarschijnlijk is de effectiviteit van ontwikkelings

hulp met geen mogelijkheid precies vast te stellen, aangezien vele lokale en externe 

invloeden de impact van hulp mede bepalen. Hiermee is een van de dilemma's ge

schetst van de actoren die centraal staan in het boek: particuliere hulporganisaties. Ze 

voelen de druk om concrete resultaten te laten zien van hun inspanningen, maar het is 

zeer de vraag of deze wel kunnen worden aangetoond. Particuliere hulporganisaties 

gelden als de pioniers en vernieuwers van de ontwikkelingssamenwerking, ofschoon 

ze maar zo'n tien procent van de totale hulpstroom voor hun rekening nemen. Vooral 

de afgelopen jaren kwamen ze onder vuur te liggen: een reeks impact-studies conclu

deerde dat ze minder effectief zijn in het bestrijden van armoede, dan doorgaans werd 

verondersteld. 

In het boek wordt de rol en de effectiviteit van particuliere hulp nader bekeken 

aan de hand van de ervaringen in Midden-Amerika. In de jaren tachtig was dit een van 

de prioriteitsregio's voor particuliere hulporganisaties, met name die uit Europa. In 

iMidden-Amerika woedden drie burgeroorlogen die pas in de jaren negentig tot een 

vreedzaam einde kwamen. Deze oorlogen, die het product waren van jarenlange 

sociale marginalisering en politieke uitsluiting, markeerden het einde van een lange 

traditie van autoritarisme. Met horten en stoten kwamen in alle Middenamerikaanse 

landen democratiseringsprocessen op gang die een geleidelijke overgang naar demo

cratisch bestuur aankondigden. Europese particuliere hulporganisaties gaven actief 

(ofschoon vaak indirect) steun aan groeperingen die aan de politieke oppositie waren 



gelieerd. Het onderzoek richtte zich op het effect van deze steun ter versterking van 

de "civiele maatschappij' en op de wijze waarop particuliere hulp heeft bijgedragen 

aan democratisering in deze landen. 

Het boek is opgebouwd uit twee delen van elk drie hoofdstukken, die 'horizontaal' 

met elkaar corresponderen (Hoofdstuk 1 van Deel I met Hoofdstuk 4 van Deel II, 

enzovoort). In het eerste deel van het boek worden de centrale concepten besproken 

met betrekking tot democratisering en ontwikkelingshulp; ook wordt er een metho

dologisch kader ontwikkeld voor het beoordelen van hulpinterventies. In het tweede 

deel wordt dit vervolgens empirisch getoetst aan de concrete situatie van Midden-

Amerika. Een van de rode draden is de discussie over de dynamiek van 

•democratische transitie' en de verschuivende balans tussen staat en civiele maat

schappij. Er wordt deels teruggegrepen op het academische 'transitiedebat' dat voort

kwam uit de democratiseringsprocessen in Zuid-Europa en Zuid-Amerika. Anders 

dan in Midden-Amerika was in deze regio's echter sprake van de herinvoering van 

democratie en niet van de opbouw van een democratisch systeem dat voorheen niet 

had bestaan. Daarom wordt niet simpelweg uitgegaan van de twee stadia van de 

'transitologen' (transitie en consolidatie), maar wordt een reeks tussenliggende stadia 

in het proces van transitie en consolidatie geïdentificeerd. Hierdoor kan nauwkeuriger 

gekeken worden naar bepaalde verschuivingen binnen (en tussen) de verschillende 

'domeinen' tijdens het democratiseringsproces. 

Centraal staat het domein 'civiele maatschappij', dat een magische klank heeft 

gekregen sinds de politieke omwentelingen in Oost-Europa in het begin van de jaren 

negentig. Toch heerst er ook verwarring over wat het begrip civiele maatschappij nou 

eigenlijk betekent. Vaak wordt alleen de organisatorische dimensie benadrukt, terwijl 

ook ideologische en materiële dimensies bijdragen aan de kracht van de civiele maat

schappij. De verschuivende balans tussen staat en civiele maatschappij wordt met 

name zichtbaar in de 'politieke maatschappij', een intermediair domein van bepaalde 

actoren (zoals politieke partijen) en instituten (verkiezingen en parlementen) dat de 

betrekkingen tussen staat en civiele maatschappij articuleert en institutionaliseert. De 

kwaliteit van de democratie wordt bepaald door de gecombineerde sterkte van de staat 

en de civiele maatschappij, hetgeen vooral zichtbaar wordt in de legitimiteit van de 

politieke maatschappij. Ook de opbouw van democratie is een gecombineerd proces: 

de civiele maatschappij wordt versterkt door haar 'inclusiever' te maken en door de 

staat te dwingen beter en actiever verantwoording af te leggen aan de burgers (Deel I: 

Hoofdstuk 1). 

In Midden-Amerika werd dit proces voortdurend uitgesteld: autoritaire re

gimes (actief gesteund door de Verenigde Staten) wisten de roep om democratisering 

decennialang te weerstaan door het gebruik van politieke repressie. Het gevolg was 

dat de toegang van oppositiepartijen tot de politieke maatschappij stelselmatig werd 
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geblokkeerd, hetgeen tot een explosieve situatie leidde tegen het einde van de jaren 

zeventig. Binnen de groeiende civiele maatschappijen kregen revolutionaire bewegin

gen steeds meer aanhang, terwijl een hervormingsgezinde 'derde weg' tussen autorita

risme en revolutie op het niveau van de politieke maatschappijen werd gesmoord in 

verkiezingsfraude en repressie. Tegelijkertijd raakten de autoritaire regimes in toene

mende mate intern verdeeld. De crisis van de Middenamerikaanse autoritaire regimes 

ontaardde in hevige burgeroorlogen, die (opmerkelijk genoeg) tevens het begin mar

keerden van een prille overgang naar democratie. Ofschoon per land verschillend, 

kwam het initiatief voor democratische openingen aanvankelijk van 'bovenaf uit 

kringen van hervormingsgezinde militairen, opnieuw actief gesteund door de Vere

nigde Staten. Tijdens de 'mid-transitie' verschoof het initiatief geleidelijk naar 

'onderaf, naar de civiele maatschappij, die opriep tot vredesonderhandelingen. Na de 

ondertekening van vredesverdragen, die een geleidelijke demilitarisering tot gevolg 

had, werd het proces van democratisering tijdens de fase van de 'late transitie' geïn

stitutionaliseerd in de politieke maatschappij. Door het voortbestaan van autoritaire 

tendensen en de verdieping van de armoedekloof is het proces van democratische 

transitie echter nog verre van voltooid, hetgeen zichtbaar is in het 'hybride' karakter 

van Midden-Amerika's post-autoritaire regimes (Deel II: Hoofdstuk 4). 

Een andere rode draad in het boek is de rol van de internationale context in het proces 

van democratisering; een cruciale variabele, maar tevens een die doorgaans als 

'ongrijpbaar' wordt beschouwd. Tijdens de koude oorlog waren (Westerse) regerin

gen zelden succesvol in het bevorderen van democratisering, terwijl niet-gouverne-

mentele en transnationaal opererende organisaties in dit opzicht invloedrijker waren. 

Het ging hierbij bijvoorbeeld om kerken, mensenrechtenorganisaties, vakbondsfede

raties, partij netwerken, maar ook om particuliere hulporganisaties. Vooral hulporgani

saties hebben het voordeel dat ze hun financiële steun aan groeperingen die gelieerd 

zijn aan de oppositie kunnen combineren met politieke druk op hun eigen regeringen. 

Door het creëren van transnationale allianties die opereren in een 'mondiale civiele 

maatschappij' zijn deze hulporganisaties in staat op indirecte wijze bij te dragen aan 

de opbouw van civiele maatschappijen, zowel van bovenaf als van onderaf. 

De rol van particuliere hulporganisaties werd daarom nader onderzocht, waar

bij een verschillende ontwikkeling opvalt van organisaties uit de Verenigde Staten 

enerzijds, en die uit Europa en Canada anderzijds. Met name tijdens de koude oorlog 

waren de Amerikaanse hulporganisaties gericht op noodhulp, meestal nauw afge

stemd op het buitenlandse beleid van hun regering. Ofschoon ze ook steeds meer met 

fondsen van hun eigen regering werkten, opereerden Europese en Canadese organisa

ties onafhankelijker en werden ze een belangrijke kanaal voor 'solidariteitshulp' 

tijdens de bloeiperiode van particuliere hulp in de jaren tachtig. Begin jaren negentig 

werd een kentering zichtbaar. Inkomens van hulporganisaties stagneerden en er werd 



in toenemende mate getwijfeld aan hun effectiviteit. Bovendien werd hun legitimiteit 

betwist door sommige partners in het Zuiden. Het gevolg was dat veel hulporganisa

ties zich zorgen gingen maken over hun eigen toekomst. Deze identiteitscrisis was 

deels terug te voeren op de gebrekkige verantwoording die hulporganisaties aflegden 

tegenover partners en donateurs, waardoor de 'goede bedoelingen' verwoord in pu

blieke campagnes nogal eens afweken van wat er in de praktijk gebeurde. Een onder

liggende reden is dat particuliere hulporganisaties in tijden van financiële druk hun 

institutionele overleving laten prevaleren boven het uitvoeren van de ontwikkelings

doelen die ze zichzelf gesteld hebben. De uitkomst van de crisis is derhalve het vin

den van een nieuwe balans tussen 'reproductie' en 'missie'. Hiervoor zou de herwaar

dering van 'solidariteit' - via het versterken van transnationale netwerken gericht op 

het beïnvloeden van beleid en publieke opinie - en het mobiliseren van de achterban 

op basis van argumenten (in plaats van emoties) wel eens een sleutel kunnen zijn 

(Deel I: Hoofdstuk 2). 

Pas begin jaren tachtig werden particuliere hulporganisaties in groten getale 

actief in Midden-Amerika, met name aangetrokken door de wederopbouw van het 

door burgeroorlog geteisterde Nicaragua. De Sandinistische revolutie bood een vrij

plaats voor experimenten op het gebied van alternatieve ontwikkelingsmodellen en 

veel hulporganisaties voelden zich gesteund door een actieve solidariteitsbeweging in 

eigen land. Als gevolg van de groeiende stroom vluchtelingen naar de buurlanden 

werd men al snel geconfronteerd met de politieke onrust in met name El Salvador en 

Guatemala. Via noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden kwamen (vooral Euro

pese en Canadese) particuliere hulporganisaties in contact met de (revolutionaire) 

groeperingen van de oppositie. Gekanaliseerd via lokale kerken en mensenrechtenor

ganisaties droeg hun steun bij aan de fysieke overleving van de politieke oppositie, 

die gebukt ging onder militaire repressie gesteund door Amerikaanse counter-insur

gency operaties. Toen midden jaren tachtig het politieke klimaat verbeterde na de 

installatie van burgerregeringen kwam er meer ruimte voor nieuwe bewegingen bin

nen de civiele maatschappij. Steun aan deze brede allianties van sociale actoren gaf 

het vredesproces een nieuwe impuls en betekende tevens in veel gevallen een stil

zwijgende ondersteuning van de agenda van de (linksradicale) oppositie. 

Na het Esquipulas vredesakkoord van 1987 breidde de hulp zich uit naar steun 

voor de repatriëring van vluchtelingen en ontheemden. De vestiging van deze groepen 

in een reeks nederzettingen werd gecoördineerd door een nieuwe generatie lokale 

ontwikkelingsorganisaties die nauw verbonden waren aan de oppositie. Op deze wijze 

werd actief bijgedragen aan het incorporeren van gemarginaliseerde groepen in de 

civiele maatschappij. Naast financiële hulp droegen Europese particuliere hulporgani

saties internationaal ook bij aan een politiek draagvlak voor het ondersteunen van 

vredesonderhandelingen en het respecteren van mensenrechten in Midden-Amerika. 

Door lokale oppositiegroeperingen te betrekken in deze lobby-initiatieven werden 

transnationale allianties gesmeed die veel weg hadden van een 'informele diplomatie'. 

Toen de vredesprocessen succesvol waren afgerond en de democratisering in een 



stroomversnelling kwam, veranderde de rol van de particuliere hulp. Regeringen die 

voorheen hun fondsen naar politiek gevoelige landen kanaliseerden via particuliere 

hulporganisaties richtten zich in de jaren negentig meer op het direct ondersteunen 

van die lokale niet-gouvernementele organisaties die voorheen particuliere hulp ont

vingen. Veel regeringen (en multilaterale organisaties) houden er echter een opvatting 

over 'maatschappij-opbouw' op na die niet altijd bijdraagt tot het tegengaan van 

sociale uitsluiting. Het risico bestaat dat binnen de pril ontluikende civiele maat

schappijen opnieuw sociale en politieke polarisatie wordt aangewakkerd. Voor parti

culiere hulporganisaties is daarom het lobby-instrument belangrijker geworden, of

schoon hun prominente rol in vergelijking met de jaren tachtig is afgenomen (Deel II: 

Hoofdstuk 5). 

De twee rode draden komen bij elkaar in de kern van het boek, dat analyseert hoe 

particuliere hulporganisaties een bijdrage leverden aan democratisering door het 

versterken van bepaalde cruciale groepen binnen lokale civiele maatschappijen. Hoe

wel 'maatschappij-opbouw' pas in de jaren negentig een expliciete strategie werd van 

particuliere hulporganisaties, werd deze al jarenlang impliciet toegepast door het 

versterken van basisorganisaties, het bevorderen van alliantievorming en het scheppen 

van voorwaarden voor beleidsbeïnvloeding. Door in de loop van de vroege transitie

fase steun te verlenen aan brede 'intermediaire' coalities binnen de civiele maat

schappij droegen particuliere hulporganisaties indirect ook bij aan het veroveren van 

oppositionele ruimte binnen de politieke maatschappij. Ofschoon deze ruimte slechts 

tijdelijk benut kon worden door deze intermediaire coalities, zorgde transnationale 

politieke druk soms voor een doorbraak in de politieke krachtsverhoudingen. Guate

mala en El Salvador zijn voorbeelden waar een doorbraak in het vredesproces de 

katalysator vormde voor het vergroten van oppositionele ruimte in de politieke maat

schappij, terwijl in Honduras (waar geen burgeroorlog heerste) de demilitarisering 

van de samenleving na het vertrek van de contras het democratiseringsproces bespoe

digde. 

De vraag is hoe - en in welke mate - particuliere hulporganisaties hebben bij

gedragen aan de versterking van civiele maatschappijen en aan het forceren van een 

doorbraak in de democratische transities. Dit is echter niet zo eenvoudig vast te stel

len. Als gevolg van het verstrekken van ontwikkelingshulp ontstaan er namelijk com

plexe 'hulpketens' waarin de invloed van donor en ontvanger - maar ook oorzaak en 

gevolg - diffunderen. Mede door de rol van externe factoren, die het interventieproces 

beïnvloeden, kunnen donors niet zomaar lokale resultaten als een product van hun 

eigen inspanningen claimen. Veel bestaande evaluaties houden hiermee geen rekening 

omdat ze vooral bedoeld zijn om te controleren en slechts zelden om te leren van 

gemaakte fouten. Er is bovendien nog weinig ervaring met het evalueren van hulpin

terventies gericht op maatschappij-opbouw. Wel blijkt uit een reeks recente impact-



studies dat particuliere hulp minder effectief is in de directe bestrijding van armoede 

dan vaak werd aangenomen. De 'impact' is waarschijnlijk groter indien de sociale 

relaties die armoede veroorzaken en bestendigen op een directe en duurzame wijze 

worden aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld door het versterken van de civiele maat

schappij. Om dit te kunnen onderzoeken is in het boek op basis van eerdere studies 

een methodologisch kader ontwikkeld dat de resultaten van particuliere hulpinterven

ties gericht op maatschappij-opbouw zou kunnen beoordelen door zowel rekening te 

houden met externe factoren als met de dynamiek van de hulpketen. Het gaat hierbij 

primair om de manier waarop (en waarom) particuliere hulp heeft bijgedragen aan 

maatschappij-opbouw, en niet zozeer om de mate waarin zij daarin slaagde (Deel I: 

Hoofdstuk 3). 

Om de voorgaande veronderstellingen te toetsen, werden vier hulpketens in 

Midden-Amerika geselecteerd die vervolgens nauwkeurig werden onderzocht op de 

wijze waarop ze bijdroegen aan maatschappij-opbouw, en - indirect - aan het proces 

van democratisering. Speciale aandacht werd geschonken aan de manier waarop de 

partnerorganisaties ruimte creëerden (zelfstandig of in samenwerking met anderen) in 

de politieke maatschappij van hun land tijdens de 'vroege transitie'. In al deze hulp

ketens speelden Europese (en met name Nederlandse) hulporganisaties een centrale 

rol. Ook werd bewust gekozen voor partnerorganisaties die relatief succesvol waren 

geweest. In Honduras werd de mensenrechtenorganisatie CODEH geselecteerd, in El 

Salvador de vredesbeweging CPDN, in Guatemala de Indiaanse ontwikkelingsorgani

satie FUNDADESE, en op Middenamerikaans niveau de regionale coalitie van boerenor-

ganisaties ASOCODE. Al deze organisaties droegen inderdaad bij aan het proces van 

maatschappij-opbouw en speelden een belangrijke intermediaire rol in de civiele 

maatschappij op kritieke momenten van het transitieproces. Hoewel particuliere hulp 

meestal als een belangrijke factor in het succes van deze organisaties werd be

schouwd, blijkt dat deze hulp doorgaans pas substantieel werd verhoogd nadat de 

successen waren behaald, vaak met 'overfmanciering' als negatief gevolg. De interne 

medezeggenschapsstructuur van de ontvangende organisatie was meestal beperkt en 

het vooruitzicht op financiële zelfstandigheid op langere termijn was niet rooskleurig, 

mede door het ontbreken van lidmaatschapsgelden (en andere lokale inkomsten) 

waarvoor particuliere hulp vaak een substituut vormde. 

Toch zou het te simpel zijn om de interne zwaktes van de partnerorganisaties 

rechtstreeks te wijten aan het feit dat ze particuliere hulp ontvingen. Een reeks andere 

factoren - zoals de kwaliteit van het management, de bekwaamheid van het personeel, 

of ongunstige politieke omstandigheden - zijn elementen waar een donor nauwelijks 

of geen invloed op heeft. Anderzijds zou het ook onterecht zijn om de successen van 

een bepaalde partnerorganisatie simpelweg te beschouwen als het product van parti

culiere hulp uit het buitenland. In geen van de gevallen kon namelijk precies worden 

vastgesteld tot op welke hoogte Europese donoren hadden bijgedragen aan de 

behaalde resultaten. Wat de case studies laten zien is dat het blindstaren op de 

'prestatie' van een partnerorganisatie of op de 'impact' van een hulporganisatie tot 



een vertekend beeld kan leiden. Het is daarom beter om resultaten van hulpinterven

ties te beoordelen als een prestatie van de hulpketen als geheel, aangezien alle actoren 

in de hulpketen bijdragen aan het uiteindelijke resultaat. De implicatie hiervan is dat 

impact-studies zich in feite niet alleen op geïsoleerde eenheden van de hulpketen 

moeten richten, maar op de hulpketen als geheel. Het betekent dat ook donoren 

(regeringen en particuliere hulporganisaties), die 'hoger' in de hulpketen functione

ren, actief betrokken moeten worden in impact-evaluaties. De methodologische con

sequenties hiervan zijn complex en zeker niet goedkoop, maar het zou een aanzet 

kunnen zijn om evaluaties relevanter te maken en meer te richten op het leren van 

fouten, in plaats van de gangbare top-down controlepraktijk die nauwelijks bijdraagt 

aan het verbeteren van de kwaliteit van hulpinterventies (Deel II: Hoofdstuk 6). 

Ofschoon externe omstandigheden in grote mate de uitkomst van particuliere 

hulpinterventies - en zeker die gericht op maatschappij-opbouw - bepalen, kan parti

culiere hulp op cruciale momenten van een transitieproces potentieel bijdragen aan 

het positief doorslaan van de balans tussen staat en civiele maatschappij. Het onder

zoek laat zien dat deze bijdrage zelden het product was van een gedegen analyse van 

de lokale politieke conjunctuur, en dat successen daarom vaker op toevalligheid be

rustten dan op een uitgekiende donorstrategie. Systematische en serieuze monitoring 

van lokale ontwikkelingen en van verschuivende verhoudingen binnen hulpketens, 

alsmede het verbeteren van de donorcoördinatie, zou sterk kunnen bijdragen aan het 

vergroten van de kwaliteit van particuliere hulpinterventies. Een reeks tegenstrijdig

heden die inherent zijn aan de dynamiek van particuliere hulp - zoals het niet durven 

loslaten van succesvolle partners, het onbewust versterken van hiërarchische structu

ren, of de onderlinge concurrentie - kan zelfs de versterking van civiele maatschap

pijen ondermijnen. Deze zwakke kanten van particuliere hulp kunnen waarschijnlijk 

alleen aangepakt worden als hulpgelden niet de allesoverheersende rol spelen in de 

transnationale bijdrage aan maatschappij-opbouw. Aangezien particuliere hulporgani

saties niet langer concurrerend zijn vanwege hun comparatieve voordelen in het be

strijden van armoede of in het gebruik van participatieve methoden, wordt gepleit 

voor een herwaardering van de (potentieel) sterke kanten van particuliere hulp. Die 

liggen mogelijk op het terrein van maatschappij-opbouw, mits de nadruk wordt ver

legd naar minder monetaire en meer solidaire interventie-strategieën. 


