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alarm voor Duitsland. Het is een kwestie van tijd en
gelegenheid of ook in Duitsland treedt er een ‘dam-
breuk’ op. 

Daardoorheen liep een ander debat. Is dat popu-
lisme eigenlijk wel rechts en gevaarlijk? Moet het
niet veel eerder worden omhelsd als een belangrijke
correctie op een vermolmd, uitgehold en feitelijk
weinig democratisch politiek systeem?  

Inmiddels — als u dit leest — kennen we de uit-
slag van de Duitse verkiezingen. Wie ook regerings-
macht in Duitsland krijgt, deze zal een grote verant-
woordelijkheid op zijn schouders dragen. Want een
populistische opstand der burgers in kleine landen
mag dan zorgwekkend of verfrissend zijn, een popu-
listische opstand van burgers in een land als Duits-
land betekend niets minder dan een nachtmerrie.
Vaarwel de Europese gemoedsrust over Duitsland,
vaarwel het Europese eenwordingsproject. 
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Het gelijk van de prins
Kroonprins Willem Alexander kreeg een wrang ge-
voel bij het aanschouwen van de ‘koehandel’ op de
VN-top in Johannesburg over Duurzaamheid. De
kroonprins verwoordde een mening die meer werd
gehoord. ‘Een top van vage beloften en herhalin-
gen’, aldus  de nrc. Jan Pronk, aanwezig als spe-
ciaal gezant voor de vn, had het over ‘een zesje’
toen hij sprak over de behaalde resultaten.  De
ngo’s spraken over een gemiste kans. 

Het is makkelijk om met de kritiek van de maat-
schappelijke organisaties mee te gaan, en te zeggen
dat de top helemaal niets heeft opgeleverd. Maar
het feit dat er zoveel over verschenen is in de pers
mag al winst worden genoemd. Ruim 60.000 men-
sen uit alle delen van de wereld zorgden ervoor dat
de relatie tussen milieu en armoede zichtbaar wordt
gemaakt. Bovendien dwong de top regeringsleiders
uit het westen hierover uitspraken te doen. Dat is de
winst van Johannesburg. Maar niet meer dan dat: er
is veel níet bereikt. 

De politieke leiders weten heus wel wat er moet

gebeuren voor een duurzame wereld. Het  is de poli-
tieke wil die ontbreekt om hier ook echt werk van te
maken. Het ontbreken van de politieke wil werd
pijnlijk zichtbaar op de vn-Top. De maatregelen die
nodig zijn om ontwikkelingslanden zicht te geven op
een duurzame toekomst moeten vooral in het
westen genomen worden. Bijvoorbeeld het afbreken
van de handelsbelemmeringen zodat  ontwikke-
lingslanden in staat gesteld worden om hun eigen
economie op te bouwen.  

De enige harde doelstelling die in Johannesburg
werd bereikt is op het gebied van sanitaire voorzie-
ningen. In het jaar 2015 moet het aantal mensen
zonder sanitaire voorzieningen zijn gehalveerd.
Nu is dat aantal 2,4 miljard mensen, dat moet dus
terug naar 1,2 miljard. Verder zijn vooral goede be-
doelingen uitgesproken, zoals ‘de snelle achteruit-
gang van de biodiversiteit moet tegen 2010 signifi-
cant zijn teruggedrongen’ en ‘de toegang tot elektri-
citeit moet worden verbeterd’. 

Het 70 pagina’s tellende slotdocument kent ook
geen concrete plannen om een einde te maken aan
de landbouwsubsidies in het rijke westen. En geen
afspraken om een einde te maken aan de torenhoge
schuldenlast waar veel ontwikkelingslanden onder
gebukt gaan. De ontwikkelingslanden hebben na af-
loop in een verklaring de vn-top een ‘discussie tus-
sen doven’ genoemd. Wil een vn-top in de toekomst
nog serieus te nemen zijn, dan moet er wat gedaan
worden aan het ambitieniveau en aan de slagkracht
van de vn. Dit kan door afspraken bindend te laten
zijn en door een strategische blik die de belangen
van ontwikkelingslanden serieus neemt. 

Op de top waren het vooral de ‘Partnerships’ tus-
sen bedrijven, regeringen en NGO’s die opvielen. Er
zijn ruim 300 van deze samenwerkingsprojecten af-
gesloten. Deze partnerschappen, nieuw binnen VN-
verband, laten zien dat bij ontwikkeling sprake is
van een samenspel van vele actoren. Maar als deze
worden uitgelegd als verdergaande invloed van het
bedrijfsleven in ontwikkelingslanden, is wat over-
blijft van de top toch vooral een wrang gevoel. Mag
ik me voor deze keer aansluiten bij onze kroonprins?
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