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De kracht van de globalisering en de wil om tot duurzame ontwik

keling te komen leiden tot een nieuwe wijze van denken (inclusief 

en holistisch) en tot nieuwe instituties in de samenleving. Daar

door zijn de verhoudingen tussen bedrijfsleven, overheid en 

samenleving in een nieuwe fase gekomen. Het gaat nu om een 

vruchtbare en dynamische symbiose tussen deze drie. 

E 
1nd Jaren tacht1g began het 

woord glohal1senng 1n zwang 

te komen Het ver.,chlJmel van 

JnternatJOnahsenng en mon 

dialisering is natuurlijk a! vee! ouder. 

Als men de ge.,chiedcni'> daarvan wil 

heschrijven kan men heel 

lang terug gaan Toch is 

het pas in deze eeuw dat 

gcsproken wordt over 

wereldoorlogen en 1111/ltina-

tionals. Direct na de 

Tweede Wereldoorlog 

kwam het in vervolg op de 

Volkenbond tot de Ver

enigde Natie<, en de in he

ginsel voor aile volkeren 

geldende Universele Ver

klaring van de Rechten 

van de Mens. Tach gebruikten we de 

decennia na de Tweede Wereldoorlog 

het woord globalisering niet. Het zou 

tot het eind van de Koude Oorlog du

ren voordat een samenloop in techni

sche, cconomische en politieke (ideolo

gische) ontwikkclingen tot een 

zodanige vcrsnelling van grensover-

schrijdendc ontwik- kelingcn lciddc dat 

men van globalisering ging spreken 

Technische, economische en 
politieke ontwikkelingen 
Wat hielden die ontwikkelingen con

creet in7 l:liJ de tcchniek 

ging het vooral om hct hu

wclijk tusscn de satellietcn 

en de computer en in <,a

menhang daarmce met 

nieuwe techmeken die ge

wicht.,hesparend waren. 

Dezc tcchnologische ont

wikkelingcn hadden niet 

aileen grote hetekeni'> 

voor de economic, 'Lr~s 

JI'W]ht, 111or·e signs', maar ook 

L~tbhers voor de communicatie tus

sen mensen en volkeren. The hits prol'o

ked one ll'orld', CNN en inmiddels ook tal 

van andere media zijn vicrcntwintig uur 

per dag met om. Naa<,t de tcchniek za

gen we economischc ontwikkclingcn. 

Dan gaat het om meer handel, inve<;te

ri ngen en vooral om 'global so11rcint( De 

politieke glohaliscring wordt vooral ge-
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markeerd door het feit dat we na een 

periode waarin we spraken over de 

Eerste, Tweedc en de Derde Wereld in

eem te makcn kregen met een situatie 

waarin bijna aile Ianden en volkeren 

zich ten principale uitspraken voor het 

model 'markt plus democratic'. Door de 

samcnloop en hct elkaar underling ver

sterkcn van deze tcchnologische, eco

nomische en ideologischc ontwikkeling 

worden we nu geconfronteerd met 

nieuwe verschijnsclen. Ecn daarvan is 

het zwakkcr worden van staten en daar

mec van de politiek zoals die zich langs 

de lijnen van de trias flolitica ontwikkeld 

heeft. Omdat de grcnzen vervagen, of 

bcter gczegd doordringbaar worden is 

het mocilijker beleid langs de lijnen van 

de trills po/itiw gc<;taltc te gcvcn. De 

Fran<,man Cuchenno '>preckt zelfs van 

"/cfm de 1,1 democratic' Politiek is nu een

maal minder ctfcctief en daarom ook 

mindcr gcloofwaardig. Het valt niet 

mce om gezamcnlijk politick te bcdrij

ven gczien de tus<>cn Ianden bcstaande 

vcrschillcn in prioritcit, lase van ont

wikkcling en culturelc achtergrond. En 

als regeringen het intcrnationaal ccns 

worden dan trch hun thuis het vcrwijt 

dat de democratic tekort schict. lmmcrs 

besluitcn behorcn in het cigen parle

mcnt genomen tc worden. Het is niet 

vcrwonderlijk dat de zo tekort schie

tende politick nog extra kwetsbaar 

wordt door verwijtcn tcrzakc van cor

ruptic en hct dcnken in termcn van de 

clcctoraal gcwin. Rcgeringen hebben 

hct niet makkelijk in ccn tijd van globa

liscring. Tegclijk zien we dat de burgers 

geconfrontccrd worden met de kracht 

van globaliscring in termcn van econo

mic, tcchniek en de zwakte van overhe

den. Daardoor rakcn de burgers steeds 

mccr bezorgd over de kwalitcit van de 

samenleving. De theorie, dat de demo

cratic de markt in toom moest houdcn 
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met het oog op de kwaliteit van de <>a

menleving, gaat niet meer op nu de po

litiek in zijn traditionele vonn de glo

balisering niet meer aankan. Er dreigt 

kwaliteitsverlies en daarom ziet men tal 

van niet-gouvcrnementelc organisatics 

(NCO's) en verbanden op godsdien

stige grondslag tot ontwikkeling komen 

in reactie op dit dreigend kwaliteitsver

lies. Kortgezcgd: de globalisering kent 

ook zijn tegeneffecten. Nog eens an

ders gczegd, globalisering wordt ge

kenmerkt door individualisering. De tc

genetfecten Iaten zien dat men<;en 

nieuwe instituties creeren, voor wie hct 

wij-denkcn karakteristiek is. 

Gedrag ondernemingen 
Deze algemcne bC'>chouwing is ook 

van betckenis op het terrein van het 

milieu. Sterker, a is wij over sterk groci

ende NCO's spreken denken wij vaak 

in de eerstc plaats aan milieuorganisa

ties. Ook in het bedrijfslevcn ziet men 

de etfccten van andere verhoudingen 

ten opzichte van de politick, de klas

siekc tt·ias fJD/itica en de nicuwe institu

tionelc krachten in de samenlcving zeit. 

Het is opvallend dat bedrijven in hoog 

tempo maatschappelijke waarden zijn 

gaan internaliseren. Zij docn dat door 

middel van hun 'mission statemc11ts', door 

zich te binden aan 'codes of co11ducts' en 

door impliciet en cxplicict 
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verantwoording af te lcggen 

voor hun milieu-inspanning. 

Sommigen spreken in dit 

verband van ethisch onder-

Globalisering kent 

ncmen (en van ethisch beleg

gen). lk heb de nciging dit 

ook zijn 

tegeneffecten. 

modern gedrag van ondernemingen 

meer in het verlengde te zien van een 

rationecl antwoord met het oog op de 

continu'iteit en de groei van onderne

mingen, op de nieuwe omstandighcden 

die globalisering nu eenmaal met zich 
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meehrengt. Wat zijn dan de nieuwe 

omstandigheden die dit nieuwe gedrag 

provoceren. Dat wordt deels uitge

maakt door verwacht overheidsgedrag 

waar het betreft milieuvoorschriften. 

dee is echter ook door de druk die erva

ren en verwacht wordt van NCO's. Die 

druk is relevant omdat ondernemingen 

nu eenmaal niet functioneren in een 

maatschappelijk vaculim. Zij moeten 

hun producten afzetten en hun perso

neel gemotiveerd weten. Dat personeel 

wordt niet graag geconlronteerd met 

een negatief publiek imago via de me

dia. tvlet name in de Verenigde Staten 

komt daarhij het kit dat burgers en 

groepen van burgers steeds mecr toe

gang krijgen tot de rechter indien on

dernemingen op het gehied van milieu 

en gezondheid tekort schieten. DaarhiJ 

wordt het steeds gebruike\ijker dat pre

venticf beleid in ovcreenstemming is 

met algemene verklaringen over wat a is 

wenselijk en noodzakelijk heschouwd 

wordt. Rechters hebben meer dan vroc

ger de neiging in hun uitspraken reke

ning te houden met 'soft Iilii''; het vol

doen aan de zogchetcn ·~<7/Jer /au> is niet 

mecr atdoende. Voor grote onderne

mingen voldoet het adagium, dat zij 

zich in ieder land houden aan de wet

ten van dat land. dus niet meer. Zij 

moeten twee '>tappen vooruit kijken. 

De eerste stap betrdt dan dat via de 

niet-gouvernementele organisaties en 

algemene politieke verklaringen nor

men in een hoger tempo geglohaliseerd 

worden dan dat gebeurt door middel 

van wctten in de hetrokken Ianden. De 

twcede stap hctrcft hct verschijnsel dat 

in ieder land de wet slechts een mini

munwoorwaarde is en dat de redene

ring 'hccft de ondcrncn1ing wei gcnocg 

gedaan om de milieu- ot gezondheids

schade voor te zijn door goed preven

tid hcleid', steeds mccr in zwang komt. 

Naa'>t deze, vanuit onderncmingsper

spectid bedreigende factoren. speelt 

ook een rol de toenemende overtuiging 

dat goed milieubeheer in de onderne

mingen lcidt tot bctere kwaliteit en ef

ficiency in en van de ondcrncmingen. 

Dit wordt kortweg wei eens aangeduid 

met eco-eHiciency. Evenzeer als we er 

nu van overtuigd zijn dat het nalcven 

van veiligheidsnormen in ee11 hcdriJf 

goed is voor kwaliteit en dhciency, zo 

zicn we thans hetzelfde op milieuter

rein. Wat hegint als kostcn blijkt vaak 

ook financieel goed uit te werken. De 

hierbovcn gcnoc1ndc hcdrcigingcn en 

de win/win-situatie., worden nog ver

sterkt door de toencmende prakti)k van 

banken en verzekering.,maal'>chappijen 

om hij hun tarielstellingen rckening tc 

houden met het daadwerkeliJke milieu

hewustzijn van de onderncmingen. 

Fases in het milieubeleid 
Het is goed deze ontwikkelingen in '>a

menhang te zien met andere verschijn

'>elen aangaande hct milicubelcid. 

Allereerst wil ik dan wijzen op de lases 

die het milieuhelcid in ons land, maar 

ook in andere Ianden heeft doorge

maakt. Milieuhelcid hegint dicht hij 

hui'> en start zoals met de Hinderwel 

het geval was vaak met !outer gebod en 

vcrhodsmaatregelcn. Men noemt dit 

ook wei 'co/lllllcll11i rllld control' Vervolgen., 

komcn de pleidooien voor de internali

scring van milieuwaarden in de prijzen 

van producten Dit gaat vaak hand in 

hand met het formulcren van antwoor

den op milieuproblcmen voor een 

groter geograh-,ch gebied, zoal~ water

vcrontrciniging en zurc regen. l)e vcr

vuiler gaat beta len en het probleem van 

de externc eHectcn wordt aangepakt 

door die eHecten 'te priJzen' Dat 

noemt men interna\i.,ercn. De derde 

fase is vervolgens dat men in het belcid 
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rccht-,trcek-, gaat n1ikkcn op -,prong<.;gc

wijze vcrheteringen door de tocpa"ing 

van nieuwc tcchnickcn. 1\ len gaat dan 

over naar doelgroepcnhelcid en vraagt 

zrch at, aan de talc! mel vooruit<,trc

vende onderncmingen uit die <,ector 

hoc in ccn aantal jaren een -;prong'>ge

wiJze verhetcring tc herciken valt. r\lcn 

komt dan vcrvolgem tot ovcreen'>tcm

ming mel die doelgroep om de vcr

-,chcrptc wet- en regclgeving pas in te 

Iaten gaan na konl-,t van de nicuwc 

technieken, daarhq rekcnmg houdend 

met de kwantitatievc verhetcringen die 

deze nreuwe tcchnickcn hlijken tc kun

ncn kveren. Met deze henadcring wor

den opmerkclijke rc-;ultatcn hcreikt. De 

overheid hoelt niet ovcrhaa'>l met on

voldoende inzicht in wat echt mogelitk 

i'> regel'> te maken. De vooruil'>trcvendc 

onckrnemingen putten voordecl omdat 

zc niet in een kor-.;et gcdwongcn \VOr

dcn. Zc worden weluitgcdaagd om we

zenlqkc vcrhetcringen te hereiken, 

waarbit zc mecr en mcer de crvaring 

hehben dar dit hct geheel van hun he

drijlsvoering ten gocclc komt. Het zo

geheten jm rdcr'-prohlcem blijkt hc

pcrkt daar waar op tcnnijn een icder 

gedwongen zal worden de nicuwe 

technicken toe te gaan paS'>en. 

Zo i'> er dus een samenhang tu-;sen het 

dcnkcn in termcn van eco-dticiency en 

win/win-'>ituatie-; en het opvallend sncl 

vcrandcrcnd klimaat in onderncmingen 

waar het de hicrhoven hehandelde '111rs-

sian ~ttllt:HJCJ!ls' en nlilicunlanagcnlcnt bc
trelt. Deze ontwikkeling wordt ook 

ge'>tnrnd door wat men wei noemt 'ver

inncrliJking' van milicuwaardcn. Hierhit 

gaat het niet zozecr om hedritven maar 

0111 burger~. Langzaan1 n1aar zckcr 

kon1t ccn bcwcg1ng op gang dat bur

gcp, gcncgcn zijn on1 in hun gedrag re

kenrng te houden met milieu en natuur. 
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Len hekcnd voorheeld vormt natuurlqk 

het -;cheiden van alva!, maar ook de 

markt voor cco-lahcling en groen he

lcggen kan nict los van deze verinner

lijking worden gezicn. 

'Earth charter' 
De puhlicke hewu-;twording van milieu 

is du-; van grotc hetekerm. Deze kriJgt 

'ilceds weer nicuwe impulsen, met name 

via de NCO's. Dit gehcurt op icder ni

veau, lobal, regionaal, nationaal en 

rnondiaal Fen hiJzondcr initiatiel op 

dit terrein i-; hct zogeheten 'c<~rth cihrrter' 

AI velc jaren wordt hierovcr gcdacht en 

gesproken. Een en ander raakte in cen 

vcr-;nclling door de L/11itd N<7trolls 

Coll_{crcllcc 011 E11Piro11111CIIl rnrd /)cpcfo{nllcllt in 

Rro de laneiro in I 'J'>2 Hoewel hct 

toen niet tot een vcrklaring kwam, ter

wijl er wei verschillende rnodellcn op 

tale! lagen, werden er wei 'Rio f'ril1cifllcs' 

algc<,proken. 

lnmiddel'> i'> na Rio de Janeiro het wcrk 

doorgcgaan en ligt cr bit de Vcrenigde 

Natie'> een waardevolle verklaring die 

als aanvulling op de Vcrklaring van de 

Rcchtcn van de /\lens, de verplichtin

gen van de men-; ten opzichte van de 

natuur proheert vast tc lcggen. Deze 

verklaring gcconcipieerd door de 

I UCN (llltcml!tional Llnioll for the 

CoiiiCrPI!Iioll of l\J,rtrm) richt zich op aile 

Ianden van de Vercnigdc Natie-; Daar

naast wordt gewcrkt aan cen 'mrth chrn

lcr' die ccn ruinlct-c kring van gcadre':'l

'ieerden wil kennen, zoals rcgeringen, 

hedrijf.,lcven, groepcn van burgers en 

burger-; zeit. Kortum, de helc samenle

ving du'i. Her 'wrth charln' waaraan 

wordt gewerkt, in nauwe con'>ultatic 

met tal van maatschappclijkc instituties 

en idcclc grocperingcn, hedt vee! te 

makcn met de minder exclusieve rol 

van staten. Lcest men hct concept vonr 

hct 'c,ni/J ch<~dn' dan wordt men ovcri-
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gens ook getroflcn door de hreedheid 

van de opzet ervan waar het de inhoud 

betrelt. llij hct 'c,u-th clJ<Jrtcr' komen 

vraagstukken als armoede. ontplooiing 

van mensen, rechtcn van culturclc min

derheden enzovoorts evenzeer aan de 

orde als de klassieke 'fnotcllioll of ll<Jturc'. 

Dat komt omdat zij die op deze terrei

nen werkzaam zijn steeds meer samen

hang zien als het gaat om de kwaliteit 

van de samenleving. Zo kon het inter

nationaal ook komcn tot de doelstelling 

van een just, pal·ticifJ<Jtory cwd sust<Jill<lhlc 

dwclopn1e11t'. 

Evolutie in het begrip 
duurzame ontwikkeling 
Het concept van duurzame ontwikke

ling kreeg primair gestalte door het 

rapport 'Our COI111110il future', de VN

puhlicatie van een commissie onder 

voorzitterschap van Cro Harlem 

llrundtland. Daarbij ging het om de he

kommernis om ccologische waarden. 

lnmiddels is er veel geschreven en ge

puhliceerd over dezc 'ecoloi}ical sustail1a

hility' Daarbij is het gekomen tot een 

onderscheid tussen twee ambitieniveaus 

op het gebied van duurzame ontwikke

ling. De eerste ambitie is het bchoud 

van een basis aan heschikbare grand

en hulpstoffen die ook voor toekom

stige generaties een met ons vergclijk

baar welvaartsniveau mogelijk maakt. 

De verdergaande ambitie betreft het in

tact houden van de ecosystemen in de 

diversiteit zoals wij die thans kennen. 

De eerste ambitie wordt wei aangeduid 

met 'wwk sustailla!Jility' en de tweede met 

'strolli} sustai11ability'. De laatste spoort 

vrij nauw met milieu en natuur. 

In de kring van economcn hedt er en

kele jaren geledcn een intcressant debat 

plaats gchad over de vraag of duurzame 

ontwikkeling een politicke kcus is (exo-

gecn) ot een economische (endogecn). 

Dit debat is naar miJn gevoel nooit tot 

een beslissende conclusic gckomen. 

Dat hoelt ook niet Wei is het nuttig 

aan tc tekenen dat dit dehat te maken 

hedt met het voortgaande debat over 

disco11to-voeten. In de economic is het 

gehruikelijk waarden in de toekomst 

naar het heden te 'disco1111tm' Dat is voor 

de hand liggend omdat bij het vergclij

ken van waarden ( i nvcsteri ngen en wat 

krijg ik ervoor terug) rekening gehou

den moet worden met hct moment 

waar men over spreekt. Duizend gulden 

in de toekom<,t is minder waard dan 

duizend gulden vandaag. Lconomen 

kunnen van mening vcrschillen over de 

hoogte van de disw11to-voet, over het 

principc zijn zij het eens. Ecologen 

gaan echter vanzclf<,prckcnd uit van 

een disC011to-voet geli)k aan nul. Fco

economen hebben de nciging hetzelfde 

te doen. Dat vinden cconomen in het 

algemeen dan cen politieke keu'>, hoe

zecr ook de stelling verdedigd kan wor

den dat duurzame ontwikkeling een 

economische waarde in zichzelf i'>. Bij 

het vooruit berekencn van milieuetlec

ten van productie en con<,umptie en het 

daarbij hanteren van een disco11to-voet 

van nul wordt cigenlijk impliciet uitge

gaan van constante technieken. Zij die 

pleiten voor een disc011io-voet gelijk aan 

nul abstraheren dus als het ware van de 

technologische vooruitgang en van het 

gclcidelijk meer milieubewust consu

mentengedrag. Door sommigen wordt 

dan ook wei de these verdedigd dat het 

'dlsco1wlc11' van de toekomst zoals door 

economen gebcurt het spiegelheeld i'> 

van de technologische vooruitgang. 

Daarlegcnover tenderen ecologen en 

eco-economen naar de stelling dat je 

niet bij voorhaat mag rekenen op die 

technologische vooruitgang. Bovendien 

zeggen zij dat er zovecl onzckerheid is 
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over hct inca~~cringsvcrn1ogcn van 

onze eco<,y<,temen dat het ook om die 

reden maar heter is aan de vcilige kant 

van de streep tc hlijven 

Dit laat<;te argument heelt ook zijn 

plaats gckregcn in het zogcheten 'fJrc

ullltioll<Jry fnillcifl/c" Dit heginsel. in rond 

Holland., 'bij twijlcl onthoud u', i'> op

gcnomen in de Rio-flnncifllcs en speelt 

-,ind.,dien een grote rol in het interna· 

ttonaal belcid. 

Tot zover een wat uitgewerktcr proliel 

van hct hegrip ecologische duurzaam

I1Cid. lntu.,-,en wordt het hcgrip duur· 

zaamheid ook meer en meer toegepast 

tn '-;Jtl1enhang n1et 'cquity'-vragcn. 

'Equity' hedt a\k., te maken met inko

mensverschillcn (',Jistnlilltioudl equity} Fr 

i'> ecn groeiendc intct"ltie data\, produc

tie en comumptie wereldwijd worden 

en daarmce ook de ecologische op

dracht. dat dan rcchtvaardigheidwra

gen bctrellcnde inkomenwerhoudingen 

tussen men'>en ook wereldwijd relevant 

worden. 

Zo he'>chouwd is ecologi.,chc duur

zaamheid 'i11tm}c11mlliOJutl 

den van aandacht voor participatie. 

Vandaar het motto 'a JUSt flrnticiflaliuc a11d 

suslcrinc~hlc society' Duurzame ontwikke

\ing i<; dus ook gerelateerd aan partici

patie. Door de jaren hcen is de ovcrtui

gi ng gcgroeid dat arrnoede en gebrek 

aan participatie hindcrpalcn zijn voor 

een goed milieubelcid en dat omgc

keerd uitputting van de natuur leidt tot 

steed-, grotere barricre'> om tot goedc 

ontwikkeling te komen. 

llij de jongste bijeenkom'>t tn Rio de 

Janeiro, de zogeheten Rio+5-bijcen

komst, vic\ op hoevcel aandacht gege

ven wordt aan 'colllHIHHily sHstrJillahilily' 

Daarbij gaat het dus om <,ociaal-cultu

relc cohesie die wezensvuorwaarde i> 

voor zowel 'cnPiro11mr11t' als 'dwrloflmellt'. 

Hicr vall een interessant parallel te 

markeren met wat ik in het begin van 

dit artikel schreef over de kracht van de 

individualiscring, die centraal staat in 

het proces van primairc globa\i;ering, 

en daarnaast de nieuwe vorm van ge

meenschapsdenken en gemeenschaps

handelen die evenzeer aan kracht wint. 

equity' lnkomensver;chil

len tu<,;cn de volken in de 

ver;chillende Ianden, kan 

men dan aanduiden a\<; 

Distributieve 
Evenzeer is het opvallend 

hoezeer in opmars het he

lang is dat wordt toege

kend aan culturelc diversi

tett. Memen hechtcn aan 

hun wortels en willcn 

mensen effectief participc

rcn in opdrachten natuur, 

rechtvaardigheid 

kan niet los worden 
'sflatic~l cq111ty' Er is een 

memclitke neiging om de 

toekomst en de men'>en 

hier ver vandaan minder 

belangritk te vinden. Hand 

gezien van aandacht 

voor participatie. 

in hand met groeicnde belangstelling 

voor duurzame ontwikkeling is er dus 

meer aandacht voor distributieve rccht-

vaardigheid tussen opcenvolgende gc

neraties en tussen mensen die nu inver

;chillendc fasen van cconomische 

ontwikkcling Ieven. 

\)i.,tributieve rechtvaardigheid, zo we

ten wij, kan echter niet los gezien wor-
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milieu en ontwikkeling 

betreftend, dan moeten zij aangespro

ken worden in taal en waarden welkc 

zij herkennen als hun eigen cultuur. 

Ook hier ziet men dus weer het para

doxale dat de homogenisering die het 

onvermijdelijk gcvolg van glohalisering 

lijkt te zijn, zijn antwoord vindt in cen 

herlevend respect voor culturele diver

sitcit. 
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Tenslotte wordt in de litcratuur tegen

woordig ook gesproken over 'illslliuliollal 

sllsldillllhiliiy' Dat hiervoor 

c]u<,Jct en holi-,ti'>ch) en tot nieuwe 

in'>tituties in de samenlcving ( wij-ver

handen !. Dit aile<, hete-

hijzondere aandacht ge

vraagd wordt, hedt veel te 

makcn met de h ierhoven 

gegeven analy-;e over de 

vcrzv/akking van de staat, 

het politieke mechanisme, 

en de kla.,.,ickc llias {lolitic£1 

en de behodte aan ·,Jol'er-

11<111ce' door en van institu-

Duurzame 
kent dar de verhoudingen 

tu<,<;en hedrijlsleven over

held en de samenlcvingen 

in ccn nicu\vc la~c zijn gc

komell. Het gaat nu om 

een vruchthare en dynami

<,che <,ymhiose tusscn dezc 

dric. 

ontwikkeling heeft 

geleid tot zeer veel 

interdisciplinair 

den ken. 

tie'>. Caat het in het sy<,teem van de ll·ias 

{lolitiw over de wet ('the mlc'). hij in<,titu

ties gaat het over het verschi)llsel dat 

de leden van instJtutJes zich aan rcgels 
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gehonden wcten vanwege het loutere ( DA 

lcit dat zij tot die institutie (willen) be-

horen. Deze regels zijn du<, niet up de 

wet geba-;eerd, maar daarmee zijn deze 

regel-, niet minder belangrijk 

Waar het -,amenvattend om gaat is dat 

het bcgrip duurzame ontwikkeling in 

kite geleid heelt tot zeer vccl intcrdis

ciplinair denken, ot zo men wii meer 

holistisch denkcn. Als men eenmaal 

oog hedt voor deze tcndens ziet men 

het or veelmecr terreinen. Zo is er ook 

het voorheeld van de litcratuur met be

trekking tot de zogeheten inclu-,ieve 

technologic. Na allcs wat hierhoven ge

steld i'> <,preekt dit woord eigenlijk voor 

zich. 

De begrirpen glohalisering en duur

zame ontwikkeling ziJn tot or zckcrc 

hoogte voortgckomen uit aandacht 

voor de krachten van economic, tcch

niek en individuali-;cring (de krachten 

van de Verlichting) e11 uit de hekom

merni'> voor milieu en natuur hij de we

rcldwijdc toepassing van deze krach

ten. Vnvolgcns zien we dat de kracht 

van de glohalisering en de wil om tot 

duurzame ontwikkeling te komen leidt 

tot een nieuwe wijze van den ken I in-
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