Resolutie 14.1 Geen bezuinigingen ontwikkelingssamenwerking
Ingediend door PerspectieF (IJmert Muilwijk en Niels Kruithof)
Het Ledencongres van de ChristenUnie, in vergadering bijeen op 3 oktober 2009,
Gelezen:
- artikel Trouw 8 september 2009: 550 miljoen euro lager budget voor hulp;
- artikel de Volkskrant 5 september 2009: Ontwikkelingssamenwerking gekort met 550 miljoen
euro;
- opinieartikel Nederlands Dagblad 24 maart 2009: Millenniumdoelstelling CU: help arme
landen;
- Duurzaam voor elkaar, Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2006 - 2010.
Constaterende dat:
- het Nederlandse budget voor ontwikkelingsamenwerking afhankelijk is van de hoogte van het
nationaal inkomen;
- de huidige regering in de miljoenennota voor 2010 een afname van de bestedingen voor
ontwikkelingssamenwerking aankondigt;
- de aangekondigde afname zelfs tot een sterkere daling van de investeringen in
ontwikkelingsamenwerking leidt dan de daling van het nationaal inkomen;
- het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie zich echter nadrukkelijk uitspreekt voor
investeren in ontwikkelingsamenwerking.
Overwegende dat:
- het vanuit een christelijk oogpunt wenselijk is om de ongelijkheid en armoede in de wereld te
verminderen;
- de verantwoordelijkheid voor solidariteit ook genomen moet worden in tijden van economisch
mindere tijden;
- het realiseren van de in internationaal verband afgesproken millenniumdoelstellingen prioriteit
moet blijven;
- investeringen in onder meer goed onderwijs, voldoende en veilig voedsel en drinkwater en
betrouwbare medische zorg noodzakelijk zijn voor een betere levenssituatie.
- de instelling van een minimumbodem met een bedrag dat ten miste beschikbaar moet zijn
voor ontwikkelingssamenwerking er voor kan zorgen dat het budget op pijl blijft.
Spreekt uit dat:
de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie zich blijft inzetten om bezuinigingen op
ontwikkelingssamenwerking te vermijden. Voor de toekomst dient daarbij ook de instelling van een
minimumbodem voor ontwikkelingssamenwerking overwogen te worden.
en gaat over tot de orde van de dag.

Preadvies: overnemen
De TK-fractie zet zich momenteel al in om verdere beperking van het budget voor
ontwikkelingssamenwerking te voorkomen. Dat budget is immers door de koppeling aan het BNP en
de krimp van dat BNP al flink gedaald (overigens is door de koppeling aan het BNP gedurende
decennia het budget vooral gegroeid en slechts een enkele keer gedaald. Op dit moment is het
budget bijna 5 mld, een jaar of 5 terug was dat liefst 1 miljard minder). In dat kader, en gelet op de
‘heroverwegingsoperatie’ van ca. 36 miljard op jaarbasis, blijft de fractie opkomen voor een
voortgaande bevordering van een duurzame economische ontwikkeling van de armste landen (zie
motie Slob d.d. 17 september j.l.). In die zin geldt deze resolutie niet zo zeer als aanscherping als wel
als bevestiging van de inzet van de fractie.
Ten aanzien van de toekomst wordt in de resolutie gesproken over het overwegen van een
minimumbudget voor ontwikkelingssamenwerking. Er is nu niet voorzien in een grotere bezuiniging op
het budget, dan ten gevolge van de koppeling aan het BNP. Bij het aannemen van de resolutie kan
deze uitspraak van het Ledencongres en de discussie daarover aan de programcommissie voor het
nieuwe verkiezingsprogramma worden meegegeven.

