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Economische groei is het beste medicijn tegen geweld-
dadige conflicten. Groei helpt armoede tegen te gaan en 
armoede is de bakermat van conflict. Ook wanneer een 
conflict geen sociaaleconomische drijfveren kent, maar 
wordt veroorzaakt door religieuze, tribale, etnische of 
anderszins culturele tegenstellingen, werkt groei als 
smeermiddel. Immers, de koek wordt groter, iedereen 
krijgt een groter stuk en daardoor worden tegenstellin-
gen hoe dan ook verzacht.
 Die redenering ziet er goed uit, maar is te mooi om 
waar te zijn. Groei is geen panacee. Dat economische 
groei conflicten afremt is een drogreden. Helaas wordt 
die redenering vaak klakkeloos gevolgd door instellin-
gen die belang hebben bij investeringen welke gericht 
zijn op groei zonder meer. Dat soort redeneringen is bij-
voorbeeld te vinden in publicaties van de Wereldbank. 
 In het voetspoor van de Wereldbank verwijzen  
beleidsmakers vaak naar wetenschappelijk onderzoek, 
bijvoorbeeld het periodieke Human Security Report, dat 
wordt gepubliceerd door de gerenommeerde Simon Fra-
ser University in Canada. Daarin wordt beargumenteerd 
dat de groei van het inkomen per hoofd van de bevol-
king regeringen, die verwikkeld raken in burgeroorlo-
gen, in staat zal stellen grieven van ontevreden bevol-
kingsgroepen af te kopen. Groei verschaft hen bovendien 
de middelen om tegenstanders om te kopen of, indien 
deze zich daartoe niet lenen, te verslaan. Regeringen 
kunnen de groei aanwenden om sterkere legers en vei-
ligheidsdiensten op te bouwen en daarmee tegenstan-
ders af te schrikken. Groei verschuift de machtsbalans 
en verschaft meer macht aan een regime dat te maken 
krijgt met gewelddadig verzet. 
 Dat is ongetwijfeld waar, maar het heeft weinig of 
niets te maken met conflictpreventie, laat staan con-
flictbeëindiging. Integendeel, zo’n strategie leidt hoog-
stens tot een tijdelijke opschorting van geweld. Alleen 
wanneer de oorzaken worden weggenomen mag men er 
op vertrouwen dat conflicten kunnen worden beheerst. 
Afkopen van grieven, omkopen van opponenten dan wel 
overmeesteren van opstandelingen zaait het zaad van 
toekomstige escalatie. Bovendien, regimes die groei ge-
bruiken om de eigen machtspositie te versterken, ple-
gen hun toevlucht te zoeken in repressie, schending van 

mensenrechten, willekeur, dictatuur en geweld. 
 Armoede leidt niet onvermijdelijk tot conflict. Wan-
neer armoede sommigen in een gemeenschap meer treft 
dan anderen, ligt een gevecht om een meer gelijke ver-
deling van schaarse middelen voor de hand.
 Helpt meer welvaart dat gevecht te voorkomen? Lang 
niet altijd. Een hoog welvaartsniveau gaat niet onver-
mijdelijk gepaard met binnenlandse vrede. Wanneer 
grote en toenemende welvaart erg ongelijk is verdeeld, 
waarbij die ongelijkheid door achtergestelde groepen als 
onrechtvaardig wordt gevoeld, is strijd onafwendbaar.
 Juist de transformatie van een arme in een meer wel-
varende samenleving brengt conflicten met zich mee. 
Wie is het meest gebaat bij de veranderingen en de 
groei? Welke bevolkingsgroep is gedoemd toe te kijken 
hoe anderen profiteren? 
 Verandering, groei en ontwikkeling kunnen dus resul-
teren in meer in plaats van minder conflicten, in esca-
latie van geweld in plaats van verzachting. Het gaat al-
tijd eerder om de verdeling dan om het niveau van de 
welvaart. De uitgangspositie bij ieder veranderingspro-
ces wordt altijd gekenmerkt door ongelijkheid tussen 
bevolkingsgroepen. De verschillen betreffen niet alleen 
sociaaleconomische klassen, maar ook religieuze, etni-
sche of tribale groepen of andere categorieën meerder-
heden en minderheden. Daarbij gaat het niet alleen om 
tastbare grootheden als welvaart en macht, maar ook 
om identiteit, respect en vertrouwen, dan wel een te-
kort daaraan. Dat maakt de strijd om welvaart en macht 
extra gecompliceerd.
 Het stimuleren van economische groei als panacee be-
rust op een drogredenering. Hoe komen groei en ont-
wikkeling tot stand en aan wie komen zij ten goede? Die 
vraag staat voorop. Alleen inclusieve groei, waarbij van 
het begin af aan vaststaat dat iedereen gelijkelijk zal 
meedelen, ongeacht de uitgangspositie van wie dan ook, 
rechtvaardigt de verwachting dat conflicten zullen af-
nemen. De huidige trend is echter bijna overal tegen-
overgesteld. Dus is de verwachting gerechtvaardigd dat 
de groei, die zich momenteel aftekent, met méér geweld 
gepaard zal gaan, in plaats van minder. 
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Centrale rol voor de 
bewoners
De bouw van deze school is een 
mooi voorbeeld van de werkwijze 
van Wilde Ganzen. Ze steunt 

en inhoudelijk, altijd met concrete 
resultaten. Daarbij spelen de 
inwoners zelf altijd een centrale 
rol. Zij weten wat er nodig is 
en kennen de lokale situatie het 
beste. Op deze manier ontstaat 
een structurele verbetering van 
hun toekomst. 

Bevlogen Nederlanders
Het initiatief komt vanuit de lokale 
gemeenschap, maar bij de projecten 
van Wilde Ganzen spelen ook 
bevlogen Nederlanders een 

belangrijke rol. Deze zogenaamde 
‘particuliere initiatieven’ zetten 
zich in Nederland in om de 

realiseren. Bij het project in 
Nepal was Trees van Rijsewijk 
en haar stichting Tamsarya 
nauw betrokken. Trees is blij 
met de rol van Wilde Ganzen. 
“De samenwerking is heel open. 
Ze luisteren goed naar onze 
ervaring, maar voegen daar hun 
eigen kennis en ervaring aan 
toe. Bovendien blijven ze tijdens 
het hele proces meedenken. 
Ze handelen altijd vanuit de 
behoefte van de bewoners en 
doen er alles aan om het project 
te laten slagen. Dat geeft een 
heel positief gevoel.” 

Elkaars kwaliteiten 
versterken
De inwoners van Bobok 
bedachten samen met de stichting 
van Trees hoe ze een school 
konden realiseren. Daarna werd 
Wilde Ganzen ingeschakeld 
om het project te ondersteunen. 

Inmiddels krijgen meer dan 100 
kinderen elke dag les. Dat is waar 
Wilde Ganzen voor staat: een 
concreet, kleinschalig project, 
waarin lokale en Nederlandse 
kennis en ervaring elkaar 
versterken. Een project bovendien, 
dat een positief en blijvend 
verschil maakt voor de kinderen 
van Bobok.

Wilt u ook een verschil maken en 
meer weten over Wilde Ganzen? 
Kijk dan op www.wildeganzen.nl 
voor alle kleinschalige projecten, 
de werkwijze en de mogelijkheden 
om te steunen. Heeft u zelf een 
project of bent u van plan om 
een project te starten in een 
ontwikkelingsland? Kijk dan op 
onze site wat de mogelijkheden 
zijn voor een eventuele 
samenwerking of neem telefonisch 
contact op: 035 – 6251030.

KLEIN PROJECT MAAKT VOOR KINDEREN 
IN NEPAL EEN GROOT VERSCHIL
In de bergen van Nepal is voor veel kinderen de school letterlijk onbereikbaar. Terwijl onderwijs juist 
zo belangrijk is. Het vergroot immers hun kansen op een betere baan en toekomst. Daarom hebben de 
bewoners van Bobok, Nepal, besloten om zelf een school te bouwen. Een schoolgebouw met 4 lokalen 
en 3 toiletten. Ook hebben ze gezorgd voor onderwijzers. Daardoor kunnen nu 117 kinderen per jaar 
naar school en wordt de armoedespiraal doorbroken. Zo maakt een klein project een groot verschil. 
Wilde Ganzen steunt overal ter wereld zulke projecten. 
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De bewoners van Bobok hielpen mee 
met de bouw van de nieuwe school
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