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Presentatie gehouden op 28 september 2014 door Dr. Joop de Wit van het Institute of 
Social Studies te Den Haag. Locatie: de Oolderhof in Herten bij Roermond 
 

• Ik ben Joop de Wit. Ik werk bij het Instituut of Social Studies ISS in Den Haag, een 

kleine universiteit voor ontwikkelingsstudies waar we mensen trainen en opleiden uit 

ontwikkelingslanden, zodat ze na terugkeer beter in staat zijn de problemen van hun 

landen te helpen oplossen. 

 

• Ik kom al sinds 1973 in India. Het was in Chennai dat ik mijn promotieonderzoek 

deed naar het beleid voor de sloppenwijken, en ik heb ook op verschillende projecten 

gewerkt zoals een stedelijk armoedebestrijdingsproject in Bangalore. Ik deed en doe 

nog steeds onderzoek, vooral op het gebied van stedelijke armoede en stedelijk 

bestuur. Ik ga elk jaar naar India, waar ik vooral werk in de miljoenensteden Mumbai 

en Chennai.  

 

• Ik zal nu heel kort de context van het werk van de Stichting Mensen uit de Nood 

schetsen door de vraag te stellen: heeft India eigenlijk nog steeds hulp nodig? 

Immers we horen eigenlijk alleen maar over de Indiase snelle groei, India en China 

als de nieuwe economische reuzen. Een Indiaas bedrijf koopt Hoogovens, de 

Landrovers en Jaguars op onze straten worden gemaakt door een Indiaas bedrijf. 

Wat moeten we er nog, en blijft ons werk met de kansarmen in India nog van belang? 

 

India wordt gezien als een opkomende economische en politieke wereldmacht, een sterk 

land dat kernwapens bezit en satellieten lanceert. Met China hoort het tot de snelst 

groeiende economieën ter wereld, het aantal miljonairs neemt snel toe alsook het aantal 

werknemers met uitstekende banen in de Indiase computer en auto-industrie. India heeft zelf 

het aantal donoren dat ontwikkelingshulp gaf sterk teruggebracht- en de vraag is relevant 

waarom we vanuit Nederland nog steun moeten blijven geven aan de armen daar? Waarom 

kan India niet zelf voor haar gehandicapte mensen zorgen, of huizen bouwen voor de 

allerarmsten? Of breder gezien, kan India zelf niet beter de omvangrijke armoede bestrijden 

en de sociale voorzieningen verbeteren? Hoe lang moeten organisaties als de Stichting 

Mensen uit de Nood nog bijspringen om de kansen van de Indiase kansarmen te vergroten?  

 

Ik zal hier onze mening onderbouwen dat het – helaas - belangrijk blijft dat we daarmee 

doorgaan: enerzijds is en blijft India een arm land – ook al is dat niet het beeld dat de 

overheid uitdraagt. Anderzijds is het beleid dat gericht is op arme en marginale 

bevolkingsgroepen zwak, en gaat veel geld verloren door wanbeheer en corruptie.  
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Verder is de armoede niet alleen een gevolg van kansen op het gebied van inkomens en 

werk: het is verweven met geïnstitutionaliseerde ongelijkheden zodat tribale groepen, leden 

van de laagste kasten en vrouwen en meisjes doorgaans armer zijn dan anderen.  

 

Dat India een land was van grote tegenstellingen was al langer bekend, maar er is 

overeenstemming dat de verschillen in India nooit zo groot waren als nu: tussen arm en rijk;  

de stad en het platteland; tussen een ‘formeel’, modern India met luxe kantoren waar 

geavanceerde computertechnologie wordt ontworpen en een ‘informeel’, traditioneel India 

waar vrouwen zijn onderworpen aan mannen en het kastensysteem nog weinig aan kracht 

heeft ingeboet. Aan de ene kant is er een snel groeiende rijke middenklasse, aan de andere 

kant wonen in India ongeveer een derde van alle armen ter wereld. Van alle 1,2 miljard 

(billion) Indiërs leven ongeveer 456 miljoen mensen onder de armoede grens van $ 1,25 per 

persoon per dag; 828 miljoen mensen (75% van de bevolking) hebben minder dan $ 2,00 per 

dag te besteden. Dat is meer dan in Afrika ten zuiden van de Sahara (72%), een regio die 

voorrang krijgt waar het gaat om ontwikkelingssamenwerking bij alle internationale donor 

landen, waaronder Nederland.  

De inkomensongelijkheid in India is relatief sterk, en groeit sterk. Aan de ene kant zijn er 

puissant rijke Indiërs zoals een snel groeiend aantal miljonairs en miljardairs, aan de andere 

kant is de armoede enorm – met een groeiend aantal armen en interne migranten als gevolg 

van landloosheid, droogte en landonteigeningen onder meer voor fabrieken, mijnen en 

huisvesting voor de rijken. Armoede wordt in stand gehouden door slecht onderwijs, en zeer 

gebrekkige gezondheidszorg voor de armen, en doordat het nog steeds erg moeilijk is aan 

de status van lage kaste te ontsnappen.  

Er zijn weliswaar grote programma’s ter bestrijding van armoede zoals een ambitieus 

werkgelegenheidsprogramma, een voedseldistributiesysteem en een landelijk 

gezondheidsprogramma voor moeders en kinderen – maar die lijden in veel gevallen onder 

wanbeheer en corruptie. Dat kan deels worden verklaard uit de grote machteloosheid en 

beperkt inzicht onder de armen die te maken hebben met de subtiele en niet-zo-subtiele 

ongelijkheden, onderdrukking en grote schulden; ze vechten voor een bestaan van de ene 

dag op de andere. Ze missen in het algemeen de kennis, bewustzijn en mogelijkheden tot 

organisatie en collectieve actie om druk uit te oefenen om betere voorzieningen en goed 

beleid af te dwingen.  

De Indiase overheid neemt hiertegen wel maatregelen. Er was een algemeen besef dat de 

vorige regering veel te weinig deed om de corruptie te bestrijden, om maatregelen te nemen 

tegen het toenemende geweld tegen vrouwen en meisjes, en om de kernproblemen van 
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India structureel aan te pakken – zoals gebrekkige infrastructuur, gebrek aan elektriciteit, een 

crisis in de landbouw en een veel te trage industriële ontwikkeling. Bij de verkiezingen van 

april-mei werd de eerdere oppositiepartij BJP van Mr. Modi gekozen, en het is in elk geval 

duidelijk dat er een andere wind waait door het land: er is een zeker optimisme, er is een 

gevoel dat dingen kunnen veranderen, de premier is veel meer zichtbaar en aanwezig als 

leider, die ook reageert op Indiaas grote uitdagingen.  

De grote vraag blijft of Modi er in zal slagen de hoognodige aanpassingen van het bestuur 

door te voeren, die vaak stranden op partijpolitieke obstakels en de gevestigde belangen van 

machtige partijbonzen en de zeer invloedrijke ondernemers van grote ondernemingen. 

Terwijl de algemene trends m.b.t. armoede en onderwijs positief zijn, zijn de 

bestuurscapaciteit alsook de budgetten beperkt. Het zal nog lang duren voor de armoede 

beheersbaar is, en de ellende van de allerarmsten is verdwenen. Deze grote groepen armen 

moeten het ook al niet hebben van de individuele vrijgevigheid onder de rijkere Indiërs zelf 

die zwak is, wat weer samenhangt met een door godsdienst en kaste-besef bepaald 

wereldbeeld. Daarom blijft buitenlandse aandacht voor, en steun aan de meest kwetsbare 

groepen essentieel. 

Dat geldt dan met name voor de zwaksten in de Indiase samenleving: vrouwen en meisjes, 

gehandicapten, leden van de laagste kasten met name de Dalits: die kastengroepen van de 

vroegere onaanraakbaren. Dit zijn nou precies de doelgroepen waar de Stichting Mensen uit 

de Nood zich voor inzet. Ik pleit er voor dat zij doorgaat met haar belangrijke, unieke en 

effectieve werk onder de kansarmen van India. Als het zo is dat we vanuit Nederland in staat 

zijn om heel gericht, met maximale zekerheid van betrouwbaarheid, en met lage kosten te 

investeren in betere omstandigheden en betere kansen voor gehandicapten en mensen aan 

de onderkant van India, dan is dat voor hen een ongekende grote kans. Het kan hen net dat 

zetje geven om hogerop te kunnen klimmen, een klein maar belangrijk hoger stapje op de 

ongekend lange ladder van ongelijkheden die India kent.  


