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SAMENVATTING
Internationale hulp aan politieke partijen is in Georgië en Oekraïne gedurende bijna de gehele
postcommunistisch

periode

onafgebroken aangeboden, zoals

in de

meeste voormalige

communistische staten, en als onderdeel van een breder democratiebevorderingsbeleid.
Ondanks deze aanhoudende inspanning staan partijen in Georgië en Oekraïne als voorheen ver
af van het type stabiele, democratische, en representatieve organisatie waaraan hulp aan
politieke partijen probeert bij te dragen. In dit proefschrift wordt de vraag gesteld waarom hulp
aan partijen gedurende het tweede decennium van de ontwikkeling van een meerpartijenstelsel
in Georgië en Oekraïne niet een grotere impact heeft gehad op partijen. Om deze vraag te
beantwoorden neemt het proefschrift zowel de input van de hulp aan partijen (de internationale
dimensie) als binnenlandse beperkingen aan partijenontwikkeling (de binnenlandse dimensie) in
ogenschouw. In relatie tot de input van de hulp aan partijen stelt het proefschrift het bestaan
vast van een ‘norm’ in de hulp aan partijen die wordt gedeeld door de voornaamste aanbieders
ervan, en in aansluiting stelt het hulp aan partijen voor als een vorm van normbevordering.
Vervolgens wordt bepleit dat de norm in de hulp aan partijen gekenmerkt wordt door een
aantal inherente eigenschappen die de impact van de norm beperken. Deze eigenschappen zijn
onder andere een gebrek aan duidelijkheid en morele urgentie, cognitieve en ideële distantie
tussen de aanbieders en ontvangers van de hulp, en onverenigbaarheid met de prikkels
waaraan partijen dikwijls blootstaan. Met betrekking

tot de binnenlandse dimensie wordt de

nadruk gelegd op twee beperkingen op de ontwikkeling van stabiele en democratische partijen
die in het bijzonder de effectiviteit van de hulp aan partijen hebben ondergraven: ten eerste,
een hoge mate van volatiliteit, die voor een groot deel het resultaat is van institutionele
schikkingen en van het gegeven dat partijen in de regel worden beheerst door hun leiders; ten
tweede, de impact op partijenontwikkeling van een (vaak) minder-dan-democratische politieke
context, weerspiegeld in het bestaan van door het regime geïnitieerde partijen die het
electorale speelveld verstoren. Als gevolg van deze beperkingen op partijenontwikkeling waren
de meeste relevante partijen die ervoor in aanmerking kwamen hulp te ontvangen in feite als
zodanig ongeschikt: óf deze partijen zouden waarschijnlijk niet lang bestaan, óf hun activiteit
werd gedreven door prikkels die onverenigbaar zijn met de waarden die de aanbieders van hulp
aan partijen in de partijpolitiek probeerden te brengen, óf allebei. De praktijk van hulp aan
partijen in Georgië en Oekraïne laat bovendien zien dat de aanbieders van de hulp over het
algemeen geen antwoord hadden op de beperkingen op partijenontwikkeling, voor een groot
deel als het gevolg van het bestaan van standaarden bij de selectie van partijen (in de hulp aan
partijen) waaraan de aanbieders moeten voldoen. Alleen als de hulp aan partijen voor een zeer
onconventionele benadering had gekozen waarbij men zich niet zou hebben gehouden aan de
standaarden van selectie van partijen, zou hulp aan partijen mogelijk meer effect hebben
gehad. Het bestaan van de beperkingen op partijenontwikkeling is derhalve in praktische zin
een toereikende voorwaarde geweest voor het falen van de hulp aan partijen. Aangezien deze
beperkingen op partijenontwikkeling ook aanwezig zijn in veel andere landen waar hulp aan
partijen wordt aangeboden, lijkt het aannemelijk dat de bevindingen van dit proefschrift ook
elders toepasbaar zijn.
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