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Betreft: overeenstemming over (systematiek) mondiaal Covid-19 pakket
Geachte heer Heerma, mevrouw Kuik, leden van de CDA-fractie,
Tal van actoren – waaronder maatschappelijke organisaties, academici,
bedrijven, religieuze leiders - hebben de afgelopen maanden gepleit voor een
Nederlandse rol bij een wereldwijde Covid-19 aanpak. Op uw verzoek heeft de
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) hierover een advies uitgebracht.
Het AIV-advies is tweeledig: bescherm het huidige en toekomstige budget voor
ontwikkelingssamenwerking en investeer € 1 miljard in een wereldwijde Covid19 aanpak. De vertaling van dit advies naar afspraken binnen de coalitie moet
dan ook op een verantwoorde manier plaatsvinden.
Ondergetekende organisaties voelen zich genoodzaakt om hun perspectief op
noodzakelijke randvoorwaarden voor deze verantwoorde afspraken met u te
delen.
We stellen vast dat vanwege de pandemie financiële kaders op tal van terreinen
en ministeries zijn losgelaten. De binnenlandse steunpakketten waren budgettair
onvoorzien en zijn uit algemene middelen gedekt. De minister van Financiën
heeft verder aangegeven dat de huidige crisis niet zal leiden tot bezuinigingen.
Naast deze feiten heeft de Tweede Kamer met de aangenomen motie Van der
Staaij aangegeven dat de coronacrisis niet mag leiden tot bezuinigingen op
ontwikkelingssamenwerking
voor de meest kwetsbaren.
In dit licht zou een kasschuif om het ontwikkelingsbudget van 2020 en 2021 te
beschermen, een toekomstige bezuiniging betekenen en niet conform het AIVadvies zijn, noch aansluiten bij de investeringen die voor Covid-19 zijn genomen
op andere beleidsterreinen.
De wijze waarop deze bescherming van het budget geregeld wordt, dient naar
onze mening op een verantwoorde wijze te gebeuren: uit generale dekking en
niet door beslag te leggen op de noodzakelijke investeringen in de toekomst. Het
investeren in water, sanitatie en hygiëne, voedselzekerheid, het creëren van
economische weerbaarheid, gezondheidszorg en seksuele en reproductieve
gezondheid en rechten is juist door de Covid-19 crisis meer dan ooit van belang.

Op deze speerpunten kortingen toepassen – nu of in de toekomst - betekent dat
er voor de meest kwetsbaren in lage inkomenslanden uiteindelijk minder steun is
dan voorheen, terwijl juist die het hardst door deze crisis worden getroffen.
We doen een dringend beroep op uw verantwoordelijkheid om met het kabinet
tot afspraken te komen waarbij geen korting op ontwikkelingssamenwerking in
de toekomst wordt toegepast. Onderdeel van die afspraken is ook een
substantiële additionele investering in een wereldwijde Covid-19 aanpak, zoals
Duitsland, en ook het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en België recentelijk
bekend maakten.
We hopen op uw steun vóór een solidair pakket met een verantwoorde dekking.
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