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Voorbij de goede bedoelingen
Problemen van vertrouwen, rekenschap en controle
binnen ie 'civiele samenleving
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leder tijdperk moet zich ontworstelen aan zelfgeschapen illusies. Nu het traditionele
wantrouwen tegen overheden en ondernemingen zich tot religies en soms ook de wetenschap heeft uitgebreid, richt het maatschappelijk vertrouwen zich op nieuwe civiele actoren als Amnesty International, Wereld Natuurfonds en Greenpeace. Zulke nietgouvernementele organisaties (NGO's), die een steeds groter deel uit zijn. gaan maken
van de civil society, mengen zich vol overgave in publieke discussies over 'grote' kwesties
als de verhouding tussen arm en rijk, de aantasting van het milieu, de naleving van
mensenrechten en de wenselijkheid van het ontwikkelen van genetisch gemodificeerd
voedsel en andere vormen van biotechnologie. Maar hoe terecht is het vertrouwen dat
we in deze organisaties stellen? Zal de eenentwintigste eeuw ons niet opnieuw van een
illusie beroven?
In de literatuur over NGO's vinden we twee antwoorden op deze vraag. De eerste is
moreel van aard: of NGO's hun geloofwaardigheid zuilen behouden, hangt af van hun
vermogen oprecht te blijven. Ondanks de charme van de eenvoud is dit antwoord weinig overtuigend. Wij willen graag dat ambtenaren en wetenschappers niet corrupt
zijn, maar het vertrouwen dat we in instituties zoals de staat of de wetenschap stellen,
is maar in beperkte mate gebaseerd op ons morele oordeel over het gedrag van die
ambtenaren en wetenschappers. We kijken ook (en wellicht vooral) naar de wijze waarop overheden of onderzoeksgroepen omgaan met structurele spanningen en dilemma's. Hoe oprecht individuele wetenschappers ook mogen, zijn, het vertrouwen in de
wetenschap wordt geschaad wanneer de banden met het bedrij Eleven te nauw worden
aangehaald. Voor NGO's is dit niet anders. We nemen graag aan dat werknemers van
Greenpeace de boel niet bedotten, maar dat hoeft niet weg te nemen dat de strategie
van deze NGO in een bepaalde zaak niet goed doordacht of zelfs (onbedoeld) misleidend is.
De morele benadering van vertrouwen kent nog een tweede probleem.: de notie van
oprechtheid veronderstelt de aanwezigheid van een toetssteen aan de hand waarvan
we kunnen beoordelen of men 'de waarheid spreekt'. Soms is een dergelijke toetssteen
inderdaad voorhanden. Hoeveel olie bevatte het olieplatform. Brent Spar? Shell had het
goede antwoord, Greenpeace niet, zo bleek. In het publieke debat gaat het echter maar
in beperkte mate om wat het geval is; de discussie verplaatst zich vaak onmiddellijk
naar het belang en de betekenis van wat het geval is. Zo gaf Greenpeace haar foute in-

schatting van de hoeveelheid olie die de Brent Spar bevatte achteraf publiekelijk toe
Maar deze NGO voegde daar wel iets aan toe. Let wei, zei Greenpeace, de kwestie waar
het om gaat, is niet de hoeveelheid olie die in dit concrete geval in de zee zou zijn gekomen; het échte probleem is de vervuiling van de oceaan in het algemeen (Smit 2002).
Bagatelliseerde Greenpeace zo niet de eigen fout? Oordeelt u zelf, want het niveau van
het simpel vaststellen wat wel of niet het geval is, hebben we bij deze kwestie dan al
achter ons gelaten. Anders gezegd: zodra we het vlak van het oordelen betreden, een
activiteit die onder meer de weging en duiding van feiten omvat, is een eenvoudige
toetssteen voor waarheid niet meer voorhanden. En dat betekent weer dat ook aanspraken op oprechtheid niet eenvoudig te controleren zij n.
Vanwege de problemen met de morele verankering van vertrouwen slaan anderen
een meer procedurele weg in. Of NGO's ook in de toekomst op vertrouwen mogen rekenen hangt af van de mate waarin zij erin slagen democratische organisaties te worden ofte blijven. Een goed idee? Tot op zekere hoogte.
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NGO's meer ïn beeld
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Beginnen we met een. tegenvraag: is er niet al. genoeg controle op NGO's? Zij opereren.
steeds meer in een glazen, huis, van meerdere zijden op de vingers gekeken, kritisch gevolgd uit vele hoeken. Ze zetten zich aftegen staat en markt, maar worden, omgekeerd
niet minder door overheden, en bedrijven belaagd; ze pendelen tussen publiek en wetenschap om op het niveau van de staat of markt zaken in beweging te zetten, maar
krijgen soms uit beide hoeken de kous op de kop. Overleggen ze te veel dan worden ze
beschuldigd te leiden aan kwalen als 'projectificatie' en 'haalbaritis' (Donner 2001).
Overleggen ze te weinig dan staan ze 'met hun ethische, morele toer verder weg van
veel mensen dan. zij denken', weet Renate Dorrestein, schrijfster en lid van de com.mi.ssie-Terlouw die in Nederland een publiek, debat over Eten en Genen organiseerde.
Over een coalitie van vijftien NGO's — waaronder Greenpeace, Milieudefensie en X
min. Y, die weigerde mee te doen aan dit debat - oordeelt ze: 'Zij zijn doorgefourneerde idealisten' (Moerland 2002).
NGO's maken fouten, maar of ze dat tegenwoordig significant meer doen dan in
het verleden, is moeilijk, uit te maken. Bij het duiden van de toegenomen kritiek op
NGO's moeten we daarom, voorzichtig zijn. Misschien is die kritiek niet alleen, of zelfs
niet in de eerste plaats een indicatie voor het slechter presteren, van deze organisaties.
Wat de wassende kritiek in elk geval, aangeeft, is dat NGO's aan maatschappelijke en
politieke invloed hebben gewonnen, zoals onder meer het weekblad The Economist
betoogt. Op 9 december 1999 geeft het onder de kop 'The non-governmental order'
een overzicht van de recente opmars van NGO's, met name op het wereldtoneel De
Earth Summit van 1992 in Rio cle Janeiro wordt aangewezen als een belangrijk keerpunt. De publieke druk die NGO's toen mobiliseerden, droeg bij aan. het relatieve succes van de conferentie Dat was het begin van een reeks successen. Bij haar vijftigste
verjaardag in 1994 werd de Wereldbank door de NGO-campagne Fifty Years is Enough
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gedwongen haar doelen en methoden te heroverwegen, in 1998 droegen NGO's bij aan
het mislukken van het Multilateral Agreement on Investment van de OECD. Onder de
naam Jubilee 2000 zette een coalitie van NGO's zich rond de miilenniumwissei met
succes in voor schuldverlichting van de armste landen. Ook bij niet-economische
onderwerpen worden resultaten geboekt. Zo was er in de jaren negentig een succesvolle campagne tegen landmijnen. Daarnaast heeft een reeks van bedrijven het moeten
ontgelden: Nike vanwege de werkomstandigheden in ontwikkelingslanden en Nestlé
vanwege de verkoop van melkpoeder in arme landen. De biotechnoiogische multinational Monsanto zag testvelden gerooid en de import van haar producten in Europa
geblokkeerd, terwijl Shell het al genoemde olieplatform Brent Spar niet kon laten afzinken in de Noordzee. 'In short, citizens' groups are increasingly powerful at the corporate,
national and international level', concludeerde The Economist (zie ook Boli 1999).
Verschillende 'NGO-watchers' bevestigen deze trend. De Belgische socioloog Martens spreekt van 'important actors on the international stage, which gain increasingly
significant influence' (Martens 2000, 115). De politicoloog Arts concludeert op basis
van een grootscheeps onderzoek naar het optreden van NGO's op internationale milieuconferenties weliswaar dat in algemene zin de politieke invloed van milieuorganisaties niet moet worden overschat, maar ze zijn in enkele gevallen toch 'in staat geweest politiek zeer belangrijke kwesties bij te sturen' (Arts 1999,422; zie ook Arts 1998).
Zo is het mede aan de pressie en lobby van NGO's te danken, schrijft Arts, 'dat de door
de Verenigde Staten en de business-lobby heftig bestreden stabilisatienorm inzake de
uitstoot van broeikasgassen toch in het Klimaatverdrag (van Rio de Janeiro) terecht is
gekomen' (Arts 1999,422).
Maar het zou te ver gaan de wassende kritiek op NGO's alleen maar op te vatten als
de echo van hun groeiende invloed in de mondiale politieke arena. Er is nog een factor
in het spel. Een grote groep NGO's zet vraagtekens bij het dominante geloof in de vrije
markt: wil mondialisering meer zijn dan een nieuw soort imperialisme dan dient de
democratie versterkt en de publieke controle op het handelen van overheden en bedrijven vergroot te worden, zo luidt een belangrijke boodschap van de mede door
NGO's ontwikkelde visie op 'globalisering' (Herz 2001). Tegen deze achtergrond is de
kritiek op NGO's ook een koekje van eigen deeg, uitgereikt meestal door verdedigers
van de vrije markt die afkomstig zijn uit zowel liberale als sociaal-democratische kringen. Inhoudelijke kritiek koppelt men daarbij graag aan procedurele kritiek op het gebrek aan "democratie1 bij de betreffende NGO zelf Ook de al genoemde Dorrestein
doet dit, door in een. interview met NRC Handelsblad op te merken dat geen enkele organisatie waar ze lid van is, haar ooit een mening over biotechnologie heeft gevraagd,
terwijl ze wel "namens haar' daarover het hoogste woord voeren: I k heb nooit een
briefje thuis gehad waarin we werden gevraagd naar onze mening. Dat werpt wel vragen op over de manier waarop zulke organisaties functioneren' (Moerland 2002).
Vooral vanuit politicologische hoek wordt de laatste tijd meermalen opgemerkt
dat NGO's zélf onder democratische controle moeten worden gebracht. In Nederland
is de politicoloog Maarten Hajer een belangrijke pleitbezorger van deze gedachte. In

een notitie voor het ministerie van Binnenlandse Zaken stek hij voor om 'al die organisaties waar de mensen zich (...) door vertegenwoordigd voelen, radicaal te democratiseren' (geciteerd in Van Westerloo 2002, 41). NGO's mogen van Hajer 'een legitieme
plaats' innemen in het proces van politieke besluitvorming, maar dan wel. mét 'democratische controle'(41).
De motivatie verschilt, maar Dorrestein en Hajer willen hetzelfde: NGO's moeten
naar hun achterban luisteren. Bij Hajer wordt duidelijk wat. dit wil zeggen. Sommige
NGO's bezitten reeds ledenraden, andere kennen slechts een systeem van donateurs,
maar voor welke bestuursvorm zij ook kiezen, de staat heeft daarmee tot op heden
staatsrechtelijk niets te maken (al kan de staat wel eisen stellen in haar rol. van subsidieverstrekker). Omdat NGO's zo'n belangrijke politieke kracht zijn geworden, wil
Hajer dit veranderen. Hij stelt voor NGO's onder een soort staatstoezicht te plaatsen,
ook wanneer ze geen cent van. Nederlandse of Europese overheden ontvangen, zoals bij
Greenpeace het geval is. Er zou, zegt hij, 'een kwaliteitskamer moeten komen die toezicht houdt op het interne democratische gehalte van bijvoorbeeld Greenpeace of de
Consumentenbond, die dan een gewaarmerkte voucher kunnen krijgen om erkend
deel. te nemen aan de beleidsvoorbereiding' (41).
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Controle veronderstelt maatstaf
Het voorstel van Hajer is opmerkelijk. Juist ons staatsbestel hapert immers nogal: het
beleid wordt 'stroperig' genoemd, de opkomst voor verkiezingen daalt nog altijd
structureel en politieke partijen hebben tezamen genomen veel leden verloren. Daarentegen maakt de civiele samenleving (civil society) een vitale indruk: het ledental van
consumenten-, natuur- en milieuorganisaties is de afgelopen vijftien jaar kolossaal gegroeid, en zoals Hajer ook zelf zegt: heel veel mensen voelen zich tegenwoordig door
dit type organisaties vertegenwoordigd. Gegeven dit verschil in succes zou men verwachten dat politicologen de staat adviseren in de leer te gaan bij "de civiele samenleving'. Maar nee hoor, de samenleving moet in de leer gaan bij de staat (en in de vorm
van Vouchers' nog staatsdiploma's halen ook!). Hajer gaat zelfs zo ver dat hij van
staatswege eisen wil stellen aan NGO's die we niet eens aan politieke partijen of invloedrijke industrielobby's stellen, namelijk dat hun "interne democratische gehalte'
in orde is.
Bestuurlijk ingestelde sociaal-democraten willen van oudsher greep houden op
het maatschappelijke middenveld. Hajers voorstel sluit in feite aan. bij deze bestuurlijke traditie, waarin wel vaker de roep om meer controle is verpakt als een pleidooi
voor meer democratisering. Hajer stelt te veel vertrouwen in de reparatiemacht van
Vader staat' binnen een globaliserende wereld, maar dat neemt niet weg dat hij wel
een goede vraag heeft gesteld: hoe onderwerpen we het steeds meer aan invloed winnende lobbywerk van NGO's aan democratische controle?
Er is al veel bij gewonnen wanneer we dit probleem goed aanpakken. Men zal in de
meningsvorming verschillende visies op de moderne democratie moeten betrekken,
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maar de afweging dient te beginnen met de vraag aan welke maatstaf het functioneren
van NGO's primair gemeten moet worden. Ik onderscheid vier ideaaltypische antwoorden, die kunnen worden afgeleid uit drie paradigmatische visies op nict-gouvernementele organisaties (Brown 2000; Brown en Moore 2002).
Ten eerste het individuele-rechten-paradigma. Dit is een. 'wie a zegt, moet ook. b
zeggen-benadering. We hebben individuen in ons liberale staatsbestel politieke rechten gegeven om zich te associëren en economische rechten, om zich zelfstandig eigendom te verwerven. Dit impliceert dat burgers hun geld binnen de grenzen van de wet.
vrij kunnen besteden en. het dus ook kunnen schenken aan anderen (zoals NGO's).
Welnu, wie consequent is, accepteert de implicaties van. deze grondwettelijke uitgangspunten: waartoe mensen zich vrij associëren of waaraan zij hun geld geven is, zolang zij zich aan de wet houden, geen zaak waar iemand anders ook maar iets mee te
maken, heeft. De waarde van NGO's ligt in deze visie niet in het maatschappelijke doel.
dat ze beogen te realiseren, maar in het feit dat ze mensen in cle gelegenheid stellen
daadwerkelijk gebruik te maken van hun grondwettelijke rechten zich vrij te associëren. De maatstaf waaraan het fimcti.on.eren. van. NGO's gemeten wordt, gaat binnen, dit
paradigma de civiele en. burgerlijke wetgeving niet te buiten. Gaat men er met de kas
vandoor, zet men aan tot haat: dit soort juridische vragen kunnen worden gesteld,
maar verder niet.
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Ten tweede het kanaliseren-van-individueie-prefêrenties-paradigma. Dit paradigma gaat er vanuit dat NGO's vooral uiting geven aan gevoelens van liefdadigheid. Ze
hebben primair tot doel mensen de gelegenheid te geven te handelen naar hun voorkeuren, opdat zij zichzelf beter voelen. Wij willen graag de armen helpen, maar hebben geen idee hoe dat moet, totdat er een gironummer van het Internationale Rode
Kruis op ons netvlies verschijnt. We willen graag bijdragen aan een beter milieu, en het
nut van Greenpeace bestaat erin dat we deze intentie kunnen kanaliseren in een daad
van donatie, die ons tevreden stemt, bijvoorbeeld omdat ze ons het gevoel, geeft "datje
als individu toch iets kunt doen'. NGO's kunnen in dit paradigma (naast de juridische
toetsing) wel worden beoordeeld op wat ze doen, maar de maatstaf die dit paradigma
aanlegt, is toch niet werkelijk inhoudelijk. Want die richt zich in dit geval slechts op
hun vermogen individuele geldgevers "een. goed gevoel' te geven, en zo bij te dragen
aan een groter geluk van de betreffende samenleving, als men deze maatstaf utilistisch
wil rechtvaardigen. Om dat gevoel te genereren kan het nodig zijn dat NGO's de waarheid serieus nemen en/of gelden effectief en efficiënt besteden, maar dit zijn binnen
dit paradigma slechts middelen, geen opzichzelfstaande doelen. Ook 'interne democratische controle' wordt in dit paradigma pragmatisch opgevat: het kan een middel
zijn om utilitaire doelen, te realiseren, maar meestal is het voldoende om mensen te laten beschikken over wat Albert Hirschman "de exit-optie' heeft genoemd: niet alleen is
men vrij om lid te worden of geld te geven aan maatschappelijke organisaties; wie eenmaal lid of donateur is, moet daar ook ieder moment weer vanaf kunnen (Hirschman
1973)»
Ten derde het niet-gouvernementele-organisaties-dienen-de-heie-gemeenschap-

paradigma. In. dit paradigma geldt dat organisaties die uit de gemeenschap voortkomen, niet alleen iets moeten betekenen voor de individuen die daarin actief zijn of
voor hen die er gelei aan geven. Naast het behalen van directe, voor elke NGO specificke doelen, is tevens de vraag belangrijk of ze in bredere zin bijdragen aan. het verbeteren van civiel, en. burgerlijk handelen. De maatstaf waaraan NGO's in dit paradigma
gemeten worden, is in hoeverre zij de kwaliteit van. de democratie verhogen.
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Twee betekenissen van democratie
Het derde paradigma ligt impliciet ten grondslag aan Hajers voorstel. De keuze voor
dit paradigma wil echter niet zeggen dat men per se 'NGO's aan door de staat opgeiegde regels moet binden. Hoe men de beoordeling van deze organisaties gestalte geeft, is
namelijk afhankelijk van een tweede factor: wat te verstaan onder "kwaliteit van. de democratie'? In de politieke filosofie staan rondom deze kwestie twee scholen tegenover
elkaar. De eerste, waartoe Hajer behoort, hecht zeer aan een. zo direct mogelijke en/of
zo proportioneel mogelijke representatie van. burgers, van belangen of van kennis in
organen die het staatsbestuur betreffen. De kwaliteit van de democratie maken, zij
vooral hiervan afhankelijk, zo illustreert bijvoorbeeld, de recente studie How democratie is
the American constitution? van Robert A. Dahl, die een belangrijke vertegenwoordiger van
deze eerste school is. Dahl. moet niets hebben, van het gedelegeerde systeem, van kiesmannen die de president kiezen en nog minder van de regel dat staten ieder met twee
senatoren, zijn vertegenwoordigd in de Senaat, ongeacht hun bevolkingsaantal (Dahl
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2001).

Hiertegenover staat een filosofische school die met James Madison de kwaliteit van
een democratie primair laat afhangen van de vraag of de rechten, van minderheden
goed zijn gewaarborgd. Directe of propositionele representatie is volgens deze school
zelfs helemaal niet de kenmerkende eigenschap van een democratie; typerender is het
belang dat wordt gehecht aan de scheiding der machten. Meer in algemene zin is deze
schooi vooral geïnteresseerd in een goed systeem van checks and balances, want alleen dan
loopt de voor het democratische debat zo broodnodige diversiteit geen gevaar en
wordt "de tirannie van de meerderheid' voldoende in toom gehouden (Majone 1996).
Een democratie vereist dus vooral, méér parrijen. Zijn die partijen aan elkaar gewaagd?
Zijn ze niet te veel met elkaar verweven? Voor wie een oordeel over de kwaliteit van een
democratie wil vellen, zijn dat binnen deze school de relevante vragen. Of deze partijen of groeperingen wel een vorm van interne democratie kennen, is van minder belang.
Binnen deze tweede schooi verwerpt men de gedachte dat men de bijdrage van de
civil society aan de kwaliteit van de democratie alleen kan verhogen, wanneer men dit
publieke domein (weer) meer onder toezicht van de staat stelt. Dat zal die kwaliteit
juist schaden, vreest men, omdat zo'n constitutionele verandering de nationale staat
boven de in wezen niet aan één staat gebonden civiele samenleving plaatst en zo het
systeem van checks and balances mondiaal ontregelt en nationaal verzwakt. Maar wil dit
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zeggen dat men terug moet vallen op paradigma één of twee en NGO's aan geen enkele werkelijk inhoudelijke maatstaf kan houden? Niet noodzakelijk, want substantiële
kritiek blijft mogelijk, al zal die anders gericht moeten zijn en. ook verbonden moeten
worden met andere praktische consequenties. Dit brengt me bij mijn eigen, vierde
maatstaf

Een nieuwe maatstaf
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De eerste eis waaraan, een nieuwe, vierde maatstaf voor NGO's in mijn ogen moet voldoen, is dat hij het eigen karakter van deze organisaties respecteert. NGO's zijn geen
politieke partijen, niet alleen in de zin dat ze zich richten op bepaalde thema's of doelen, ook opereren ze met andere middelen en valt hun werkterrein niet per definitie
samen, met de grenzen van de staat. In dit laatste opzicht zijn in het bijzonder milieubewegingen en consumentenorganisaties kinderen van de risicomaatschappij: net als
de risico's waar ze voor waarschuwen laten ze zich niet altijd in het politieke linksrechts schema duwen, trekken ze zich weinig aan van nationale grenzen en zijn ze ook.
zelf het product van de moderne techno wetenschappelijke cultuur (Beek 1999).
Bovendien, staat geen NGO op zichzelf maar maken ze deel uit van. lokale, nationale en internationale netwerken. Sommige van. deze coalities zijn stabiel, andere juist
zeer flexibel; sommige NGO's binnen deze netwerken zijn groot, bestaan al lang en
zijn een soort merk geworden; andere bestaan maar even en moeten het hebben, van de
dadendrang en vastberadenheid van een paar enkelingen (Arquilla en Ronfeld 2001).
Deze rijke en diverse biotoop moeten we niet willen reguleren door de internationale
orde van staten of de nationale orde van politieke partijen tot norm. te maken voor de
manier waarop NGO's in de publieke ruimte behoren te functioneren. Dat heeft namelijk een. gelijkmakend effect, waardoor zo'n regulering de democratie volgens de
opvatting van Maclison niet stimuleert, maar juist in gevaar brengt. Om dezelfde reden dienen we sceptisch te staan tegenover de gewoonte van sommige politicologen
om NGO's te benaderen alsof het klassieke politieke partijen, vakbonden, of andere
'ouderwetse' verenigingen zijn, om dan op te merken dat ze toch wel. weinig vergaderen of hun leden wel erg spaarzaam raadplegen. Politieke wetenschappers hechten beroepsmatig aan transparante structuren van meningsvorming en besluitvorming,
maar in hun aangeharkte wereld zouden NGO's hun typerende beweeglijkheid verliezen, inboeten aan. snelheid van handelen, en hun snelle acties wel kunnen vergeten. Ik
verkies daarom een vitaal, zij het soms onoverzichtelijk en rommelig bestel, van checks
and balances boven een systeem van. omvattende representatie waarin officieel iedereen
over alles mag meepraten, maar waar in de praktijk niets gebeurt omdat de politieke
elite nooit echt kan worden uitgedaagd.
Nemen we dus afstand van het procedurele of institutionele perspectief op NGO's
dat 'democratiseerders' als Hajer innemen. Daarmee dient zich wel direct een tweede
kwestie aan: kunnen, we buiten het bekende politicologische perspectief om. nog wel
een werkelijk inhoudelijke maatstaf formuleren waaraan de bijdragen van NGO's aan

de kwaliteit van de democratie zijn af te meten? Dat is immers wat bovengenoemd
derde paradigma van ons vraagt (anders moeten we terugvallen op de eerste twee paradigma's). Ik denk van wel De eisen die we aan NGO's kunnen stellen zijn namelijk
primair de eisen die zij aan zichzelf stellen in hun rol van NGO. Veel NGO's hebben
niet alleen specifieke actiepretenties, maar pretenderen ook op een bepaalde manier te
werken, en om te gaan met conflicten en informatie. Niet-gouvemementele organisaties scheppen graag een imago van openheid en belangeloosheid; ze marchanderen
met geld noch met de waarheid, en maken ze toch fouten dan willen ze daarvan graag
leren. Welnu, laten we NGO's houden aan hun eigen imago, want daarmee is niet alleen de kwaliteit van de democratie gediend, maar ook hun eigen belang. Anders dan
de 'democratiseerden uit het kamp van Dahl veronderstellen, staat of valt de legitimiteit van NGO's namelijk niet met institutionele of procedurele gebrekkigheden;
wat voor een NGO veel bedreigender is, is een gebrek aan inhoudelijke kwaliteit, omdat in dat geval haar zelfgeschapen imago in het geding is (wat meestal niet het imago
is dat politicologen hen graag willen geven).
Op dit niveau van inhoudelijke kwaliteit worden NGO's in de media en ook op het
internet aangesproken op de effectiviteit van hun inspanningen, de kwaliteit van hun
acties, de beheersing van hun kosten en de zorgvuldigheid van hun informatie. De
publieke controle op de daden van NGO's door en via de media werkt in westerse
democratieën nog altijd heel behoorlijk. Traditionele media sparen een NGO ais
Foster Parents Plan geenszins, terwijl op het internet inmiddels een groot aantal
NGO-waakhonden actief zijn. Soms zijn deze helemaal gespecialiseerd in het kritisch
volgen van grote NGO's als het Wereld Natuurfonds of Greenpeace.
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Naar een nieuwe New Deal
NGO's ongevraagd onder controle plaatsen van de staat is onpraktisch en dient ook
niet de democratie. Maar dit neemt niet weg dat er in bepaalde gevallen voor NGO's
zelf goede redenen kunnen zijn een 'audit' of andere vormen van. controle en verantwoording te organiseren. In deze lijn kunnen we met Edwards (2000) nog een stapje
verder gaan, en wel door civiele actoren, overheden, en bedrijven gelijkelijk te stimule*n een soort New Deal af te sluiten, over de wijze waarop zij wereldwijd delibereren
n wel bij conflicten, zoeken naar modi vivendi. Binnen een dergelijke New Deal zouaan NGO's rechten kunnen worden toegekend die afhankelijk zijn van de plich'ie men op zich wil nemen.
z,o zouden. NGO's die zich primair richten, op mediaoorlogen en. buitenparlementaire acties het recht kunnen worden toegekend hun visie ongehinderd in de publieke
arena te laten horen, mits zij zelf ook hoor en. wederhoor toestaan. Daarmee hebben ze
echter niet automatisch een. stem in de besluitvorming. NGO's vervullen weliswaar
een belangrijke rol in. het agenderen van kwesties en vormen, een. onmisbaar actieplatform voor een breed palet aan belangen en idealen, maar kunnen daarmee niet automatisch claimen dat zij de hele civiele samenleving of'de' burger representeren. Na-
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tionale staten, zouden er wel naar moeten streven, dat NGO's zo veel mogelijk toegang
krijgen tot de mondiale arena. In financiële zin verdienen vooral nier-westerse NGO's
meer steun om die rol te kunnen vervullen. Daarnaast kan. men denken aan een betere
bescherming van de meningsvrijheid, het stimuleren van een vrije en pluriforme pers
en het bevorderen van de toegang tot internet.
NGO's die meer ambities hebben of ontwikkelen, kunnen het recht krijgen te participeren in Europese en mondiale besluitvormingsprocessen, met name wanneer de
traditionele representatie van. burgers en controle door burgers tekortschiet, in ruil
voor de bereidheid verantwoording af te leggen, aan. de burger (niet de staat). Men kan
aan jaarverslagen van NGO's bepaalde eisen stellen, net zoals men dat bij beursgenoteerde ondernemingen doet, maar zulke reguleringen zouden niet bewaakt moeten
worden door de staat (die is immers zelf partij in de strijd om de publieke mening),
maar door een autonoom, reguleringsorgaan dat past in de huidige (Europese) structuur van (semi-)onafhankelijke standaardiserings- en controielichamen. Ook kunnen
NGO's op eigen, initiatief gedragscodes formuleren en/of een (inter)nationaie ombudsman installeren (Edwards en Huime 1998),
Dit voorstel tot regulering sluit beter aan bij de geest van de civiele samenleving.
Het bepleit juist geen top down-benadering (de staat legt controle op), maar gaat uit van
een situatie waarin gelijkwaardige partijen een. bepaald contract sluiten. Of ze dit ook
daadwerkelijk doen en in welke vorm, is deel van het onderhandelingsproces. Belangrijk is verder dat binnen dit contractuele denken niet alle NGO's mee hoeven te doen
of naar dezelfde rechten en plichten zouden moeten streven. Welke bijzondere rechten.
en plichten men als legitiem beschouwt (dat wil zeggen rechten en. plichten die buiten
de normale juridische regelingen voor stichtingen en verenigingen vallen), is in deze
benadering afhankelijk van het ambitieniveau waarop men als NGO wenst te opereren.
In onderstaande figuur onderscheid ik bij wijze van gedachte-experiment twee niveaus van ambitie bij NGO's.

Type ambitie

Bijzondere rechten

Bijzondere plichten.

Attenderen. / Alarmeren

Toegang tot publieke arena

Openstaan voor kritiek

Erkend als woordvoerder

Publieke verantwoording

voor bepaalde belangen

en toetsing toestaan

16
Participeren / Representeren
Krisis 2003 f 1

Conclusie
De contractuele benadering van maatschappelijke controle die ik in dit artikel bepleit,
maakt duidelijk dat vertrouwen in meerdere opzichten een relationele kwestie is.
NGO's moeten primair kunnen worden vertrouwd door hun leden of donateurs.
Komt deze vertrouwensband onder druk te staan, dan raakt dit direct de legitimiteit
van de NGO, zoals Foster Parents heeft ondervonden. Maar naarmate NGO's meer invloedrijke spelers worden op het politieke, mondiale toneel hebben, zij zelf een. toenemend belang bij aanvullende bronnen van legitimiteit en vertrouwen. Van oudsher
zoekt men die aanvulling bij de staat (die ze een soort stempel, van goed gedrag verschaft), een strategie, zo zagen we, die door enkele politieke wetenschappers nog altijd
wordt bepleit. Binnen de nieuwe mondiale verhoudingen krijgt echter ook de staat
een nieuwe positie toegewezen. In de arena's waar gestreden wordt om mondiale reguleringen van emissierechten, voedselveiligheid of armoede- en schuldenbeleid zijn
NGO's zelfstandige actoren, die los van staten en naast andere civiele actoren opereren.
Het opgeven van het idee van. staatscontrole wil echter niet zeggen dat we elk idee
van inhoudelijke kwaliteitscontrole moeten opgeven. Er is geen reden om NGO's
slechts op te vatten als organisaties die inhoud geven aan individuele rechten of preferenties. We kunnen ze, ook op mondiale schaal, blijven opvatten als organisaties die
gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de civiele samenleving. Wat dit betekent en hoe die kwaliteit vergroot kan worden, daarover wordt uiteraard gestreden
tussen overheden, bedrijven en NGO's, die elk vaak verschillende belangen verwoorden. Het idee van een mondiale New Deal suggereert ten slotte dat elk van deze partijen gebaat is bij een strijd die volgens zekere metaregeis wordt gestreden. Welke dit
precies zijn, kan niet in algemene zin beantwoord worden. Duidelijk is echter wei dat
ieder ambitieniveau onderworpen, zal zijn aan. een wetmatigheid die geldt binnen iedere contractcultuur: zonder plichten, geen rechten. Al hoeven ze niet meer allemaal
uit de staatsruif te eten, in de toekomst kunnen NGO's ook. niet rekenen op eenjree
lunch.
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