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In de loods liggen de pallets met kleding hoog opgestapeld 
op stellingen. Twee vrijwilligers sorteren schoenen en  
jassen terwijl een ander mij vol enthousiasme rondleidt. 
Ze hebben de gehuurde ruimte in een oer-Hollands dorpje 
al twee keer moeten uitbreiden. Teams van vrijwilligers en 
vrachtwagens vol goederen vertrekken vanuit het dorpje 
naar het Griekse eiland Lesbos. Maar het begon allemaal bij 
twee gewone jongens en hun passie om het lot van hun verre 
naaste te verbeteren. 

Kerkelijk Nederland kent tientallen van deze initiatieven, 
groot en klein. Ze zijn ten diepste begonnen vanuit de  
Bijbelse opdracht om de naakte te kleden, de hongerige  
te voeden en het goede nieuws te verkondigen. Voor wie  
deze stap waagt, is de confrontatie met wat wel de Derde 
Wereld werd genoemd groot. Aan de grenzen van Europa 
stuit men op de ten hemel schreiende ongelijkheid in de 
wereld. De rafelranden van Europa lopen langs plaatsen  
als Lesbos en Lampedusa waar dagelijks mensen uit landen  
als Syrië en Ethiopië aan wal komen. Medewerkers van 
christelijk geïnspireerde hulporganisaties die in deze  
landen actief zijn komen in aanraking met belangrijke 
oorzaken van migratie, zoals armoede, onderontwikkeling  
en onderdrukking.1 

Deze confrontaties gaan gepaard met levensgrote dilemma’s. 
In dit essay2 willen we leren van de mensen die vanuit een 
gelovige inspiratie omgaan met deze vraagstukken. Op 
welke dilemma’s stuiten zij, en welke oplossingen vinden zij? 
Onvermijdelijk komt daarbij ook de spanning op tafel  
die migratie oproept. En ook de kloof die hulpverleners 
ervaren ten opzichte van de politici die verantwoordelijk zijn 
voor het Europees migratiebeleid speelt daarin een rol. Hoe 
diep is die kloof, en is het mogelijk om bruggen te bouwen? 
Via deze vragen ga ik in dit essay op zoek naar inspiratie  
voor een langetermijnstrategie die zich richt op de oorzaken 
van migratie. 

Voor dit essay ben ik, evenals bij twee vorige essays  
over migratie, te rade gaan bij praktijkdeskundigen: 
medewerkers van (voornamelijk) christelijke niet-
gouvernementele organisaties (ngo’s) die actief zijn op  
het vlak van noodhulp en ontwikkelingswerk.3 De gesprek-
ken inspireerden tot het zoeken naar een ‘goed verhaal’ 
over de oorzaken van migratie. Wie zich richt op deze 
grondoorzaken, zo is mijn stelling, moet zich richten op 
een rechtvaardiger orde.

Reflectie op een weerbarstige praktijk
Wie zoekt naar rechtvaardigheid in een gebroken wereld, 
doet er goed aan dilemma’s eerlijk onder ogen te zien. 
Met die dilemma’s worden hulpverleners vaak indringend 
geconfronteerd. Ik noem er hier drie. 
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 1. Hulp kan het probleem in stand houden

Het eerste dilemma is: in hoeverre houd je een probleem 
in stand door hulp te blijven verlenen? Illustratief is de 
situatie in het vluchtelingenkamp op het Griekse Lesbos waar 
de humanitaire omstandigheden beneden peil zijn en de 
autoriteiten onwillig zijn daar verandering in te brengen. Het 
doet hulpverleners niet zelden in woede ontsteken. Blijf je in 
die situatie hulp verlenen of vertrek je, om zo de autoriteiten 
tot actie te bewegen?
 
Dit dilemma speelt ook bij ontwikkelingswerk. Het verlenen 
van noodhulp is op zichzelf een waardevolle handeling, 
maar ontwikkelingswerk wordt pas betekenisvol als 
een samenleving tot bloei wordt gebracht.4 Dit kan tot 
ingewikkelde vragen leiden. Is het bijvoorbeeld wenselijk 
om aan ontwikkelingswerk te doen in gebieden waar de 
bevolking wordt onderdrukt en de lokale overheid dus het 
grootste obstakel is voor ontwikkeling?

Ook de oorzaken van migratie plaatsen hulpverleners 
voor vragen waarvoor nog geen begin van een antwoord 
voorhanden is. Het coronavirus maakt dat pijnlijk 
duidelijk. Al wordt het virus ook wel een ‘great equalizer’ 
genoemd, juist de wereldwijde bestrijding van dit virus 
laat zien dat de verschillen in de wereld groot zijn.5 
Hoewel extreme armoede steeds minder vaak voorkomt, 
blijken veiligheid en welvaart in de wereld nog steeds 
bijzonder ongelijk verdeeld.6 Mede door de sterke 
bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden zal de huidige 
omvang van migratie vanuit arme landen naar rijke westerse 
landen in de toekomst minimaal in stand blijven.7 Een 
toename van migratie door oorlogen en de effecten van 
klimaatverandering valt zeker ook niet uit te sluiten. Ngo’s 
wijzen er verder op dat westerse landen migratie mede 
veroorzaken, bijvoorbeeld door wapenhandel, uitstoot van 
broeikasgassen en onrechtvaardige handelspraktijken.8 

Het ontbreken van een structurele aanpak voor deze 
grondoorzaken van migratie stemt flink wat hulpverleners 
pessimistisch. Hun inspanningen zijn in verhouding tot de 
wereldproblematiek slechts a drop in the ocean, zoals een 
lokale medewerker opmerkte. Deze nuchterheid grenst soms 
aan cynisme: ‘Je ziet ontwikkelingen al aankomen, maar dan 
is er geen geld. Pas als er een crisis is, zoals een hongersnood, 
is er geld’.

Tegelijkertijd is er in de wereld van ontwikkelingssamen-
werking een retoriek van optimisme hoorbaar. Het lijkt die 
optimistische retoriek van het einde van de twintigste eeuw, 
toen we leken te denken dat de verworvenheden van onze 
westerse samenlevingen zich geleidelijk zouden verspreiden 
over de hele wereld.9 Deze verwachting klinkt bijvoorbeeld 

nog door in de retoriek van intergouvernementele 
organisaties, bijvoorbeeld in de agenda voor 
ontwikkelingssamenwerking van de Verenigde Naties met 
de titel ‘Transforming our world’.10 In het document wordt 
gezworen dat ‘no one will be left behind’. 

 2. Jezelf positioneren of zwijgen

Het tweede dilemma heeft te maken met hoe migratie 
wordt beoordeeld. Zoals reeds is aangestipt ervaren veel 
hulpverleners ongemak bij de negatieve visie op migratie 
die momenteel dominant is in het publieke debat over 
migratiebeleid. ‘Wij zijn niet tegen migratie’, benadrukken 
zij. ‘Het is iets goeds en het gebeurt gewoon’. Een flink deel 
van de bevolking beschouwt migratie echter wel als een 
bedreiging.11 Het antwoord van veel politici is een steeds 
strenger migratiebeleid dat door verschillende hulpverleners 
wel wordt gekwalificeerd als ontmoedigingsbeleid. 
Het dilemma is dus: spreek je je als ngo uit over dit 
migratiebeleid, met het risico om steun en financiële 
middelen te verliezen, of houd je je op de vlakte? Een flink 
deel van de ngo’s kiest voor het eerste. Tegen het Europees 
migratiebeleid, recent bestendigd in een ‘European Pact on 
Migration and Asylum’, loopt een bonte stoet organisaties te 
hoop.12 De kritiek van hulpverleners betreft onder andere de 
uitbreiding van de termijn voor vreemdelingendetentie en 
het aan banden leggen van reddingsoperaties op zee. Maar 
ook de uitvoering van het migratiebeleid schiet volgens 
hulpverleners tekort: asielprocedures duren vaak te lang en 
er is een gebrek aan Europese samenwerking bij de verdeling 
van asielzoekers die arriveren aan de buitengrenzen van 
Europa.13 De oplossing ligt volgens hen niet in een betere 
regulering van migratie met hot spots, migratiedeals en een 
blauwekaartsysteem voor legale migratie. Het inzetten van 
muren, drones en zelfs militaire middelen om migratie 
te beheersen wordt door hen bijzonder kritisch bekeken. 
Dit streven naar beheersing, zo stelde een hulpverlener, 
ontaardt uiteindelijk in onmenselijke praktijken zoals het 
terugduwen van bootjes door de Griekse kustwacht. 

Ook het Europese ontwikkelingsbeleid vinden hulpverleners 
te veel ingestoken als bedoeld om migratie terug te dringen.14 
Hulpverleners twijfelen niet alleen over deze doelstelling zelf, 
maar ook over de effectiviteit. Uit onderzoek blijkt inderdaad 
dat van hulpprojecten gericht op het voorkomen van migratie 
geen wonderen moeten worden verwacht.15 Concreet voelen 
veel ngo’s een dilemma bij subsidieaanvragen: wil je geld 
ontvangen uit programma’s die tot doel hebben om migratie 
te voorkomen? Sommige ngo’s kiezen voor de pragmatische 
weg, nemen het geld aan en benutten het voor activiteiten die 
ze zelf waardevol achten. De lenige taal van subsidiekaders 
doet wonderen. 
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 3. Het probleem van grootschaligheid

In de derde plaats, tot slot, is er het dilemma van de omvang 
en de complexiteit van de oorzaken van migratie. Bij elke 
aanpak van de oorzaken kunnen daarom vragen worden 
gesteld over de effectiviteit. Maar onzekerheid over de effecten 
kan er ook toe leiden dat uiteindelijk geen actie wordt 
ondernomen. Sommige hulpverleners en politici verlangen 
bijvoorbeeld naar een soort ‘Marshallplan’ om de oorzaken 
van migratie weg te nemen.16 Tegen deze grootschalige 
aanpak is echter een aantal serieuze bezwaren in te brengen, 
waardoor dergelijke plannen vooralsnog niet verder komen 
dan de tekentafel.

Het succes van het originele Marshallplan was namelijk 
sterk tijd- en regiogebonden.17 Het is, zoals een hulpverlener 
verzuchtte, niet slechts een kwestie van wederopbouw 
van de kapotgeschoten steden waar migranten vandaan 
komen. Er moet een reëel perspectief zijn op een beter 
leven. In West-Europa was dat perspectief na de Tweede 
Wereldoorlog aanwezig door de goed opgeleide bevolking, 
stabiele instituties en de bescherming van de Amerikaanse 
strijdkrachten.

Een aantal christelijke denkers levert ook een 
fundamentelere kritiek op het idee van een Marshallplan 
voor ontwikkelingslanden.18 De gedachte dat een grotere 
schaal van ontwikkelingshulp de oplossing is komt volgens 
hen voort uit een ‘technicistisch’ wereldbeeld, waarin het 
vraagstuk van ontwikkeling wordt gereduceerd tot efficiëntie, 
kapitaal en technieken. Aan dit wereldbeeld ligt een seculiere 
ideologie ten grondslag die is gebaseerd op het geloof in 
vooruitgang, de vrije markt en de beheersing van de natuur. 
Deze moderne ‘afgoden’ vormen volgens deze christelijke 
denkers de echte grondoorzaak van de mondiale problemen 
van oorlog, onderontwikkeling en klimaatverandering, 
die uiteindelijk mensen tot migratie aanzetten. Het beleid 
van westerse landen is de afgelopen decennia volgens hen 
sterk gekleurd door het geloof in deze goden, wat pleit voor 
bescheidenheid en reflectie op onze eigen rol. 
 
De praktijk biedt hoop
Tot zover boden de gesprekken nog weinig inspiratie voor een 
‘goed verhaal’, zo lijkt het. Maar dat is schijn. De gesprekken 
met hulpverleners leverden namelijk drie hoopvolle inzichten 
op die het gesprek tussen politici en ngo’s wellicht een stap 
verder kunnen helpen. Bovendien leidt het eerlijk erkennen 
van dilemma’s niet als vanzelf tot pessimisme.

 1. Breed draagvlak

Het eerste inzicht heeft betrekking op ethische 
uitgangspunten. Er zijn ethische normen die in westerse 

landen breed gedeeld worden, namelijk de mensenrechten. In 
het VN-Vluchtelingenverdrag, waarin ook volgens christenen 
Bijbelse normen van gerechtigheid zijn vastgelegd, wordt 
een vluchteling gedefinieerd als iemand die vervolging heeft 
te vrezen. Hij of zij mag niet teruggestuurd worden naar een 
land waarin zijn of haar leven of vrijheid bedreigd wordt. 
Een gegeven dat wellicht helpt om de kloof tussen politici en 
hulpverleners te dichten is dat deze normen breed worden 
onderschreven in de meeste Europese landen.19

 2. Gedeelde visie

Een tweede inzicht dat het gesprek tussen ngo’s en politici 
verder kan helpen is dat zij niet heel verschillend denken 
over de koers van het ontwikkelingsbeleid. Ngo’s constateren 
een spanning tussen de ambitieuze doelen die worden 
beoogd met ontwikkelingshulp en de schamele middelen 
die beschikbaar zijn. Ook zijn ze kritisch op de focus van 
politici op het tegengaan van migratie. Maar als het gaat 
om de belangrijke prioriteiten van het ontwikkelingsbeleid, 
namelijk het beschermen van mensenrechten en een 
structurele aanpak van armoede en conflicten, zijn ngo’s 
en politici wel eensgezind. Christelijke ngo’s wijzen dan 
vaak nog op de rol van het maatschappelijk middenveld 
dat visies, culturen en religies verbindt en daarmee een 
buffer vormt tegen polarisatie en uitsluiting. Bovendien 
spoort het middenveld met hoopvolle, constructief-
kritische tegengeluiden samenlevingen aan tot hervorming 
van instituties.20 In het Nederlandse en het Europese 
ontwikkelingsbeleid speelt dit maatschappelijk middenveld 
een belangrijke rol.21 

 3. Common ground

En ondanks het achterliggende doel van het tegengaan 
van migratie worden ook belangrijke pijlers van het 
migratiebeleid – het voorkomen van irreguliere migratie, 
verbetering van de opvang in de regio, terugkeer van 
afgewezen asielzoekers en bevordering van legale 
migratieroutes – door de meeste geïnterviewde hulpverleners 
wel onderschreven.22 Waar de wegen van hulpverleners en 
politici echter lijken te scheiden, is het perspectief dat zij 
hanteren. Hulpverleners kiezen ervoor migratie te bezien 
vanuit hun visie op het belang van de migrant en willen 
vaak principieel geen oordeel uitspreken over zijn of haar 
motieven: ‘men is gekomen omdat men daar reden voor zag’. 
Migratie is volgens hen een volstrekt legitiem middel om 
de kwaliteit van het bestaan te verbeteren. Menig westers 
politicus kiest ervoor zijn of haar visie op het belang van de 
bevolking centraal te stellen, die slechts ‘echte vluchtelingen’ 
wil opvangen. Sommige van deze politici benadrukken 
dan ook dat het merendeel van de migranten economische 
motieven heeft.23 Dat er een grijs gebied is van in elkaar 
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overlopende migratiemotieven wordt door hulpverleners niet 
ontkend. Degenen die wel motieven willen wegen, schatten 
verder in dat angst voor oorlog of vervolging slechts voor een 
minderheid relevant is. Dat geldt zelfs voor vluchtelingen 
uit oorlogsgebieden. Migranten uit Syrië, bijvoorbeeld, 
ontvluchten bovenal een land waar – mede door de westerse 
sancties – basisvoorzieningen niet meer functioneren en het 
moeilijk is om rond te komen.

Zelfs als het gaat om de concurrerende perspectieven 
van hulpverleners enerzijds en migratie-kritische politici 
anderzijds, is een common ground te vinden. Migratie-
kritische politici wijzen op het belang van hun nationale 
gemeenschap. Deze gemeenschap komt volgens hen door 
migratie onder druk te staan, wat leidt tot onzekerheid 
over de culturele identiteit en bestaanszekerheid. Maar 
ook hulpverleners erkennen dat mensen het beste tot bloei 
kunnen komen in de gemeenschap waarin men geworteld is. 
Die gemeenschap kan namelijk bij uitstek voorzien in niet-
materiële behoeften, zoals de behoefte aan sociaal contact 
en het kunnen spreken van de moedertaal.24 Pas als materiële 
behoeften niet worden vervuld of men in de fysieke veiligheid 
wordt bedreigd zal men op zoek gaan naar een gemeenschap 
elders. Ontwikkelingsbeleid moet volgens hen bijdragen 
aan bloeiende gemeenschappen: plekken waar mensen tot 
hun recht komen in alle aspecten van hun bestaan: sociaal, 
economisch, cultureel en spiritueel.25 

Rechtvaardige orde
Migratie- en ontwikkelingsbeleid houden ons, zo laten 
de gesprekken met hulpverleners zien, een spiegel voor. 
Verlangen we naar rechtvaardigheid of staan uiteindelijk 
de belangen van onze eigen gemeenschap centraal? Het 
is hoopgevend dat hulpverleners en het merendeel van 
de Europese politici elkaar lijken te vinden rond een 
beleid dat een rechtvaardige orde op het oog heeft waarin 
mensenrechten centraal staan. Want alleen een rechtvaardige 
orde kan gemeenschappen – ver weg en dichtbij – tot 
bloei brengen. Voor deze rechtvaardige orde zijn zeker 
vier bouwstenen te vinden: een evenwichtig Europees 
migratiebeleid, een structurele aanpak van de oorzaken van 
migratie, een christelijk-realistisch buitenlandbeleid en een 
langetermijnperspectief. 
 
Evenwichtig Europees migratiebeleid
De eerste bouwsteen van een rechtvaardige orde is een 
evenwichtig Europees migratiebeleid dat, zo stellen 
hulpverleners, niet alleen de ‘Europese levenswijze’ beschermt 
door een militarisering van onze buitengrens, maar ook oog 
heeft voor migranten en de gemeenschappen die migranten 
erop uitsturen.26 Concreet kunnen de diaspora’s van 
migranten in Europa, met hun kennis van en connecties met 
de gemeenschappen in de landen van herkomst, meer worden 

betrokken, bijvoorbeeld door via migrantenorganisaties 
projecten in landen van herkomst te ondersteunen en te 
financieren.27 Door het betrekken van diaspora’s kan de 
migratie van de meer ondernemende en beter opgeleide 
leden – dat zijn migranten namelijk vaak – op termijn toch 
leiden tot de bloei van hun gemeenschappen. 

Ook kan meer aandacht worden besteed aan voorlichting 
over migratie. Het is goed als migranten zich meer bewust 
worden van de risico’s van migratie – in het bijzonder van 
de irreguliere vorm – en het vaak harde leven dat hun in 
Europa wacht. En hoewel ngo’s kritisch zijn op het verbinden 
van voorwaarden aan hulp, zoals het terugnemen van 
onderdanen, kan die voorwaardelijkheid ook terecht zijn. 
Europese overheden moeten immers ook waken over de 
belangen van hun eigen gemeenschappen.

Structurele aanpak
Een tweede bouwsteen van een rechtvaardige orde is een 
structurele aanpak van de belangrijkste oorzaken van 
migratie: armoede en conflicten. Voor de aanpak van armoede 
moeten we allereerst, zo stellen ngo’s, kritisch kijken naar 
de effecten van de Europese handelspolitiek en mondiale 
marktstructuren. In verschillende studies van onder andere 
het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie is 
hiervoor aandacht gevraagd.28 In een volgend essay, over de 
verdeling van welvaart, zal dit onderwerp uitgebreider aan de 
orde komen. 

Een soms onderbelicht onderdeel van de aanpak van de 
grondoorzaken van migratie is conflictbeheersing. Een 
rechtvaardige orde vereist een robuuste overheid die, 
zoals kerkvader Augustinus het omschreef, de ‘aardse 
vrede’ beschermt. Verschillende hulpverleners merken 
bijvoorbeeld op dat, zolang conflicten niet worden opgelost, 
de bevolking weinig perspectief heeft. Het maakt hen niet 
alleen gevoelig voor migratie, maar ook voor politiek en 
religieus extremisme. Verschillende christelijke denkers 
wijzen er in dit verband op dat gemeenschappen in hun bloei 
worden belemmerd door zowel de uniformerende krachten 
van globalisering als de gewelddadige reactie daarop van 
nationalistische of religieuze bewegingen die overdreven 
waarde hechten aan hun eigen culturele of geografische 
plek.29 Religie kan, zo stellen deze denkers, ook een positieve 
rol vervullen en globalisering transformeren tot een kracht 
ten goede.30 Door zonder onderscheid hulp te bieden en 
door de dialoog met andersgelovigen dragen religieuze 
organisaties in de praktijk bij aan ’de bloei van de stad’.31 

Ondanks de waardevolle inspanningen van religieuze 
organisaties zijn en blijven overheden onmisbaar om 
conflicten tegen te gaan. Een belangrijk onderdeel van 
ontwikkelingswerk zou daarom moeten liggen in het 
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versterken van overheidsinstituties zoals de rechtspraak, 
belastingheffing en de politie.32 Conflicten hebben steeds 
vaker een binnenlands karakter en de legitieme overheid 
blijkt dan soms niet van plan of in staat om een rechtvaardige 
orde tot stand te brengen. Andere staten, al dan niet in het 
verband van intergouvernementele organisaties, schrikken 
terug voor interventies in binnenlandse aangelegenheden 
vanwege strijdigheid met het internationaal recht en de 
soevereiniteit van staten. Het gevolg hiervan is dat situaties 
van extreem onrecht, zoals oorlogsmisdaden, etnische 
zuiveringen en genocide, lang kunnen blijven bestaan. 
Recente voorbeelden zijn de conflicten in Syrië, Zuid-Soedan 
en de Hoorn van Afrika. 

Er is op het gebied van de internationale rechtsorde, 
zoals een christen-politicus het verwoordde, sprake van 
een gerechtigheidstekort.33 Het is daarom positief dat de 
Verenigde Naties in 2005 het beginsel van de Responsibility 
to protect hebben geïntroduceerd. Daarmee is een legitieme 
basis gevormd voor de Veiligheidsraad om maatregelen te 
nemen als staten hun eigen bevolking niet beschermen  
tegen onrecht. Die maatregelen kunnen bestaan uit  
resoluties waarin het onrecht wordt veroordeeld of uit 
economische sancties. Maar soms zijn vreedzame middelen 
niet toereikend en is militair ingrijpen, of de geloofwaardige 
dreiging daarmee, noodzakelijk om een rechtvaardige orde 
tot stand te brengen. 

Realisme
Een derde bouwsteen van een rechtvaardige orde is kortweg 
realisme. Een pleidooi voor ontwikkelingssamenwerking 
en humanitaire interventies zal zich namelijk rekenschap 
moeten geven van het falen van wat de filosoof Hans 
Achterhuis een ‘politiek van goede bedoelingen’ 
noemde: een combinatie van westers paternalisme, 
maakbaarheidsideologie en zelfoverschatting.34 Recente 
voorbeelden van militaire missies die duidelijk tot 
geweldsescalatie hebben geleid zijn de interventies in 
Irak (2003) en Libië (2011). Om te voorkomen dat goede 
bedoelingen tot schade leiden is een beleidsfilosofie nodig 
die een scherp oog heeft voor de gevolgen van ons handelen, 
zonder daarbij het gerechtigheidsideaal los te laten. 

In mijn vorige essay heb ik in dit verband al gewezen op 
het werk van de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr. 
Zijn opvattingen over internationale betrekkingen worden 
wel christelijk-realisme genoemd. Een belangrijk aspect 
van het christelijk-realisme is het mensbeeld: mensen zijn 
beelddragers van God én gecorrumpeerd door zonde.35 
Vanwege de zonde is er in het christelijk-realisme veel 
aandacht voor checks and balances om te voorkomen  
dat macht – soms met de beste bedoelingen – verkeerd  
wordt gebruikt.36 

Het onderscheid tussen grotere en kleinere kwaden is in de 
praktijk niet gemakkelijk te maken en dat pleit – juist met 
het oog op de mensenrechten – voor terughoudendheid 
bij de inmenging in buitenlandse conflicten. Maar als we 
daar toch voor kiezen moeten we niet terugschrikken voor 
vuile handen. Verschillende hulpverleners zijn bijvoorbeeld 
voorstander van een heroverweging van de sancties tegen 
Syrië en het creëren van veilige gebieden waar ngo’s aan 
wederopbouw kunnen doen. Wellicht moeten we daarbij 
(knarsetandend) aan Rusland concessies doen. 

Bescherming van de mensenrechten door middel van 
een christelijk-realistisch buitenlandbeleid vergt een 
herschikking van doelen en middelen. In het Nederlandse 
buitenlandbeleid stonden eeuwenlang de economische 
belangen van de Hollandse kooplieden centraal. En ook in het 
buitenlandbeleid van de Europese Unie figureert de Europese 
markt vaak als belangrijkste middel én doel.37 Dit verklaart 
bijvoorbeeld de keuze voor een risicomijdende houding 
en humanitaire interventies op plekken waar economische 
belangen in het geding zijn en. Mede door deze oriëntatie op 
economische belangen kent het Europese buitenlandbeleid 
een voorkeur voor andere beleidsinstrumenten dan  
militaire missies.

Om mensenrechten te beschermen zijn niet-militaire 
instrumenten echter onvoldoende. Autoritaire machten 
die weinig met mensenrechten op hebben zijn wereldwijd 
in opmars.38 Er is tegenmacht nodig om deze ontwikkeling 
te keren. Om mensenrechten te beschermen is daarom, 
naast de koopman en de dominee, ook de militair nodig. 
Daarbij past een groter budget en grotere waardering voor 
ontwikkelingshulp én onze krijgsmacht. Maar wellicht 
belangrijker is een grotere acceptatie van nut en noodzaak 
van het militaire bedrijf. 

Lange termijn
Tot slot de vierde bouwsteen: een langetermijnperspectief. 
Een rechtvaardige orde vergt een langdurige inzet van 
politici, hulpverleners en van ons allemaal. Pas op de lange 
termijn zullen de effecten van ons handelen zichtbaar 
worden. De normen van mensenrechten lijken echter 
momenteel steeds verder buiten ons bereik en dit verklaart 
ten dele de spanning tussen hulpverleners en politici die in 
dit essay aan de orde is gesteld. Hoe blijven we gemotiveerd 
om ons in te zetten voor een rechtvaardige orde?

Daarvoor kunnen we baat hebben bij de deugdethiek.39 
Volgens de deugdethiek draait goed handelen namelijk 
niet om het voldoen aan normen of het realiseren van een 
bepaald resultaat, maar om persoonlijke eigenschappen 
die ontwikkeld kunnen worden. Deugden bieden 
een individueel handelingsperspectief aan ‘gewone’ 

Een goed verhaal over de oorzaken van migratie



7

mensen; politici, ondernemers en kerkleiders die in hun 
gemeenschappen werken aan een betere wereld, ook al 
is op de korte termijn niet te zien of hun inspanningen 
iets opleveren, en wat ze opleveren. In de deugdethiek is 
oog voor het feit dat goed handelen, naast moed, geloof, 
hoop, rechtvaardigheid en naastenliefde, ook wijsheid en 
nederigheid vergen. 

Een goed verhaal over de oorzaken van migratie
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