
Psychotogen kennen het verschijnsel. Mensen negeren graag pro

blemen die te moeilijk voor hen zijn. We concentreren ons op wat 

we aankunnen. Zo kan een blinde vlek ontstaan voor ernstige pro

blemen. Het milieu kent vee! moeilijke problemen. Maar als de 

christen-democratie zichzelf ziet als een beweging met toekomst, 

moet ze Iaten zien welke antwoorden ze daarop heeft. En die ant

woorden anna 1995 weten te verkopen. 

D 
e klimaatvcrandering vormt 

<;lcchh een illu-,tratie van 

de hardnekkigheid van 

mondialc milieuprohlemen. 

De wereld i<; de laat<;te weken getrac

tecrd op recente onder

zock<,t-c<,ultaten. die Wltzen 

op ecn dramati<;che ver

<;nelling 111 het pmce<; van 

k\ inlJJt vcrandcri ng. 

Progno"c"' voor decennia 

hl11ken 111 enkelc maanden 

vcrwezenlijkt. Het zou 

mekeloo<; zqn om er n1eh 

aan tc doe11. Succc<, " 

dringcnd noodzakelitk 

tal bctoren en ver<;chillcnde helangen 

groeit. worclt het moeilijkcr om IT<,ulta

tcn te hcreiken. 

De noodzaak van <,amcnwcrking i<; 

zichthaar al, nooit tcvoren. En jui-,t nu 

litkt het 111 Nederland 

steed-, legitiemer om om 

te conccntrercn op de 

prohlcmen die we wei aan 

kunnen· we trekken on<, 

terug achter de dijken 

J\\ondialc <;amenwcrking 

kan wei. maar 'u'l'11t's iu il for 
111,· Crute prohlemen bliJ

ven onbeantwoord. 

:\laM hct hl11kt ongcloot- De concentrJtle op hct el-

litk nwciliik <lilt- zcker hij !<.rue l\1!ls gen crl wordt ook 111 de 

cuJnom~<,chc tcgcnwiml 1cn wJnnecr i<, binneniJnd<,e politick z1chthJar liet 

d1c cr nou nict~! ~ 111 intcrnationaal vcr

hand vecl mccr dan pJplcr te oog<;tcn. 

( lvcr de re,ultaten van de klimaatcon

lcrcntie in llerliin warcn de vcrwJchtin

gcn ;:1ln1ct hooggc..,panncn. Zc z1jn nict 

overtmlkn Naarn1atc het <;chazliniveau 

van cen prohlcem tocneemt en hct aan-

worclt normalcr om politick te organi

<;cren op declhelangen ( ludercn. hoe

ren en tcgcn<;temmer' onttrckken zich 

n1ct -,uccc..., aan de jarcnlangc traditic 

van con...,cn..,u-; en algcnlcTn hclang. 

Onder druk van de <;teed<; grotere aan

tallcn zwevcnde ktczcr<;, worden poli-
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tickc partijcn gcvocliger voor deelbe

langcn. Hct draagvlak voor onpn:ttigc 

maatrcgelen die houdbaarhl'id (van de 

<,ocialc zckcrheid, van de oudnenzorg, 

van hct milieu) voor de toekomst vcr

zckcren, ncemt merkbaar at Dl' AOW

cn'>i'> <,taat ni<:t up zichzc\1 De 

hetrokkcnheid hi) maabchappclijkc 

proh\cmen krijgt CCil Stl'rker een-di

men<,ionaa\ karakter. Dat is slccht 

nicuws, nnk voor her milieu, dar im-

111CP1 i,;;, gchaat hij ccn ahvcging in 'ia

nlcnhang. 

Een beweging met toekomst? 
Chnstcn-dcmocratie zict zich graag a\<, 

hcwcging n1ct tockonl'it. Zo'n hcwc

ging gaat grotc en ccHllpkxc probk

lllcn niet uit de \Vcg, lllJ(.H hrcngt ict'i 

lcwccg en draagt dat ook utt. Hectt de 

christen-democratic ccn aansprekend 

antwoord op grotc milicuprohlemcn, 

ccn antwoord dar he'>tand i' tegen 

maahchappe\ijke trends' 

Dat is de vraag. OilS heeld op mem en 

schcpping is in thcorie helcler: als rent

mee<,ter<, zijn mensen verantwoordelijk 

voor wal hen is tocvcrtrouwd. Her i' 

ccn cis van gcrcchttghctd dJt mcn-,cn 

rckcning houdcn met de gcvolgcn van 

hun handelen voor anderen. Vanuit dar 

idealtSme \edt de chri<,ten ckmocratie 

Onze polttick vergt meer dan het gc

wotlc .. '-leer zeit'> dan her wclhcgrcpen 

eigcnbclang Wij vinden die bood'>chap 

gocd. t\1aar hoc hrcngcn we haar'1 

Kcnn1crkcnd voor onzc bcniJdcring van 

grote prohlcmen is ook de gesprcide 

vnanlwoordc\ijkhcid. Wij verwachten 

niet van de overhcid dat zc zellstandtg 

de milicuprohlcmatick voor haar reke

ning tlccmt. De cultuuromslag die 

noodzakeltJk "· maakt in onze ogcn ai

leen een kans als de vnanlwoordeli)k

hcid van burger..; haar tcwccghrcngt. 

Maar wal nu, wanncer we mocten vast

stcllcn dat de cigen verantwoordclijk

heid te kort <,chiet~ In de <,aml'nleving 

worden immcrs ontwikkelingen zicht

baar die op gcspanncn voet staan met 

de visie van de christen-democratic op 

memen en vcrantwoordclijkhcdcn [en 

tcstcase voor een moderne volkspartij is 

hoc \VC on1goan n1ct ontlopcn vcrJnt

woordeliJkheid 

Een nieuwe jas voor 
engagement 
Laten we oppa<,<,en voor ecn voot· de 

hand liggendc valkuil. Want hu is vn

lcidcliJk om hij hct constalcren van po

litickc organi<.,Jtic op grond vJn hct 

cigcnbclang bevestigd tc worden in ecn 

a\ te calvini'>tisch mcnsbccld. \)Jl zou 

tc kort door de bocht zijn Natuurli1k is 

niet in her atgl'lopen ckcennium aile 

cngJgcnlcnt wcggc~n1oltcn. lntcgcn

decl hct idcaal van cc11 hctcre wercld i'> 

<.,tcrk gcnocg om ccn krJchtig onC;ntJ

ticpunt tc hicden aJn velc 'mcmcn van 

goedc wil' \)at hll)kt uit grotc hocvcel

heden keurig gcschcidt:n alva\, 11lJJr 

ook utl 1\orcrcnde maal'>chappelijke or

gJni..,atic~, uit..,luitcnd ge\viid JJn natuur 

en milieu ol Jan ontwikkeling""Jilll'll

werking. In chri'>tell)k-soualc puhlib

tics worclt de laatstc ti1d vaak met cntge 

ja\oczic vnwczen nJar de '(Tndimen

sionalc ·1 toewijding van nlcn-;cn aJn 

clubs a\, Ct·ccnJ)CJCc en Amnesty Inter

national. Begrl)pell)kc nal)ver \Vat " 

toch de kracht van deze hewegingen' 

Allcrccr<,l de eenduidige heldere docl

stclling. Ander'> dan tradtttonclc poli

tick<: pJrtijen hchhctl acticgrocpen 

gee11 enke\ prohlccm met hct vcrko

pcn vJn hun bood,chJp Nict J!!eetl 

de wcrcldvcrhctcraars onder de actie

grocpcn trouwctl'>. Ook hct rcccnte 

hocrenprotcst i' in zijn doclstelling 

J(l(l'){, duide\ijk 



Club-, a\-, Amnc<,ty International en 

Crccnpcacc Lomhincrcn die hclderheid 

met orwcrdund idcalismc Hun hood

schap i-, aanstckclrJk Zc 

Vcrantwoordelijkheid is gccn wonder

middcl, maar wei cen nog te vaak ver

waarlomd aangrijpingspunt. \liJ 
milieubclcid <,taat of vall 

lcggcn de vingcr op de zc

rc pick en vocren actie 

voor vcrhctcring Fr zijn 

n1aar ccn paar "'illCLC<..,'-,Cll 

nodig om in de media dui

dc\ijk tc makcn dat actic

vocrcn tol resultaat lcidt. 

Acticgrocpcn slaan de 

hrug tu.,-,cn droom en 

Juist de christen

democratie kan op 

het terrein van het 

succes met de tocwijding 

van mensen. Fen beter mi

lieu bcgint waar n1cnc.cn 

hereid zijn zeit hct hell in 

handen lc ncmcn. Door· 

de bu, lc pakkcn Door de 

thenno:-,taCJt wat lager tc 

zctlcn. Fen hctcr milieu 

milieu een krachtig 

profiel verwerven. 

daad, zondcr zich a\ tc vee! zorgcn tc 

makcr1 over wetten en praktisLhc he-

zwarcn 

Tcnslotte hestaal onder Ollr-i,sur-hcwc

gingcn ecr1 hcgriJpelqke voorkcur voor 

conuTle aangrijprngspunten. Schri)t

avonden worden gcricht op ccn politicke 

gcvangcnc. Ruhbcrhootjcs varTn onder 

zecr LOrKrclc vaten en C:O'-hc<,trijdcr<, 

k\in1mcn gocd zrchthaar in <,Lhoorslc

rlen Arl-,cn zonder Crenzcn danken 

hun populantcit oun aanwibhZlrc ttctic...;. 

Lventuelc succe<,<;en zqn herkcnhaar en 

genereren maatschappeliJke stcun. 

Lessen voor de 
christen -democra tie 
.\!aatschappeliJke hewegingen rnsprre

rcn. I )oor hurl heldcrc doelcn. onvcr

snedcn idealcn en concrTte actre<, Vra 

octtcgrocpcn gcvcn n1cn.:..,cn graag ui

ting JZ\11 hun cngagcn1cnt. Wat kan de 

chri<,ten-denwcratie leren van deze 

maahchappeli,ke organisatie<,~ Allcr

eer<,t natuurliJk dat het <,tcrkc hondgc

noten kunr1er1 zijn hij het werken aan 

gedeelde rdealerl .. \bar we kunnen ook 

iets lcren van de tlair en de stijl van 

wcrkcn van n1odcrnc onc-ISS!IC- hcwcgi n

gen Een politreke parti1 die wrnt aan 

helderhcid. idea\i-,me en concreetheid 

zal overtuigen. ,\\it<, de hoodschapmct 

zorg wordt uttgczocht en uitgcdragcn 

hegint \vaar colkga''-; vcr

anderen in cdr{'oo/rr1. Waar socialc part

ncr-,_ consumentcn en produccntcn 

Iaten zien dat hcl milieu meek hun ver

antwoordelijkheid i'> r\ lodcrnc chris

tcn-demucraten dagcn daar voortdurend 

wcuit. 

Wat nodig is. i-, cen polrtiekc partij die 

ccn prikkelcnde rol blijtt 'pclcn Het 

helcrd i' klaar De rcducticpcrccntage'> 

zrJn va<,tgc<,te\d. We hevrnclcn ons in de 

lcvcnsgcvJarliJkc la<,e van de uitvoc

ring. Want de resultatcn van individu

clc Jn-,panning zi1n nagcnocg onzicht

haar. 1\\i\ieu i' gecn zaak van sncllc suc

ce<,<,cn. Te\cur<,telling ligt op de Iocr. 

lui<,t de christcn-demou-atrc die het 

rcntmcc<,ter-,chap van men<,cn en hun 

organi-,atics wd hcvordcrcn - kan hicr 

een krachtig proliel venvervcn. Allcr

cerst door concrete thcma's te krczer1. 

Wat is cr crgcnlijk tcgen wanncer een 

parti) concrete doelcn stelt over zalmen 

in de RiJn. over het hehoud VJil het 

Croenc Hart. ot over de aanleg van de 

Zuidcrzcespoor\ijn~ Wee<, helclcr in je 

doelcn en wcrk zichtbaar aan <,ucce'-

'-,CTl 

Cocde chri<,ten denwnaten zcttcn ver

vui\cr-, aJrl het dcnken. We kunnen de 

creatrvitert er1 het vcrJntwoorde\qk

herd-,gevocl van hcdriJistakken. ol het 

nu gaat on1 de intcn-,icvc vcchoudcrij ol 

de pctrochemi<,che indu<,trie. hetcr he-
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nutten door· de vcrei<,te reductic te Ia

ten vcrzorgcn door en onder vcrant

woordelijkheid vJn hedrijven zell J)Jt 

,Juit JJn htJ he<,tJJnd heleicl i\1aJr te 

\vcinig worden de ~uccc<..,o..,cn vJn crc

aticvc hcdrijvcn z1chtbaar gcn1t1akt. 

Srreek ecn<, tot de vcr-hcelding~ 

DaornJJ'>t worclt hct tijd dot we over 

onzc trJditionelc beduchthcid voor h

nJncicle imtrumentcn heen<,tarren. 

WiJ moetcn hewu'>t ktezen voor instru

nlenten die vrijwilligc inve:-,teringcn in 

de eigen milieuzorg uitlokken. Dat kar1 

door de aankondiging van ccn suh-,ran

ticlc verhoging van de encrgierrijs over 

vqt Jaar, ol door het 

,\ 1oderne ch r·i<;tcn-demouaten actual i · 

<;et-en hun prot iel voortdurend Nu hct 

milieuprohlcen1 ce11 optel,om vormt 

vJn de tJIIoze handelingen vJn indivi

ducn. vom1en dte de slcutel tot verhcte

ring Het CDA moct ztchthJor rwrken 

dot het men<,el1 de bm gee It het hdt 

in eigen hand te 11emen. ,\let een nJuw

keurigc ,clcctie VJI1 doclgroeren, met 

gcvocl voor de d1rectc lcclon1gcving 

vJn men<;en, thuis ol or het werk. 

Pleidooi voor een lange adem 
Ecn heter mtlieu is ecn groot en Otl· 

grijpbJJr doel Te moeilijk om de Jan-

dacht lang vJst te houden 

zwaardcr hclJsten VZ\11 IT· 

latiel vuilc rrodukten ol 

diemtcn. Waar· ccn wil is, 

i' een wcg. Her woord 

'ecotJx' i'> de IJJtstc 111JJI1· 

den nauwclijh mccr ge

vallcn Her wa<, 1n onze 

kring ook gccn populair 

bcgrip NatuurliJk gaat 

hct niet om de term. maar 

Een testcase voor 
Psychologe11 weten dar 

IJke concrete uitwcrking 

biedt een kans om cr iet<; 

JJn tc doe11. Hetzelkle 

ideJ]i,mc, dezcllde con

creetheid en de zcllde JC· 

t1cgerichrheid d1e maat· 

<,chilppelqke orgJni<;Jtic' 

een moderne 

volkspartij is hoe 

we omgaan met 

ontlopen 

verantwoordelijkheid. kcnmcrkt, ka11 tyrcrend 

wei om een herkenhJre tnzet. Politici 

die de lcdomgeving '>ericus nemen, be

vordcrcn de reiJtle tu<,<;en belastingcn 

en milieubeiJ<;tendc gocderen en dien

sten. 

Als wi1 <;\JJn voor een overheid die 

voortdurend vcrJntwoordcliikheid Ltlt

lokt, hlokbde' wegnccmt lvJn Juridt

'>Lhe er1 linJI1LJl1lc aard' hutTJucrat1e 

tcgcngaZlt en produccntcn en con-.u-

111Ct1tel1 atreketlt op de door hen hc

rciktc rc...,ultotcn, nHJctcn we \\'J.J.l 

nwgcl t 1 k de m·crhcid zeit J I r·ekenen op 

w,H cbJrJt1 i'> hcretkt. Opposttic \'Ol'ITt1 

1'-. ccn hc1Z1ngriik.c tJak. in ccn c.,tropcr1g 

lwlcrdweld 

'lcnslottc mocten we vcel mecr wcrk 

nlakcn van onzc n!cuwc, nlJJr tcrcchtc 

lolzJng op de kk111C vcrhamkn 

zijn voor de op<,telling VJn 

christen democriltcn bij maatschappe

liJke vt'JJgstukken. ook op her gebicd 

van n1ilieu 

1, cbt voldoende~ Dat bliJit de vrJJg, 

gelct op de omvJng van de prohlcmcn 

~\1ilicu i.:; ccn zaak van lange adcn1 

1\ 1aar al-.. weer !net goed gekozcn voor

hcelden in ,JJgen men<,en tc vnkiden 

tot vcrantwoordcliJkhcid. " de ha<;is 

voor vcrhctcnng gelcgd. ( )nc., gedach

tcngocd ic., cbarvoor uitcrn1atc gcc.,L hikt 

~u komt hct aan op doorzctttngwcr-

111ogcn 

Rc11r P11d1 j, "'IPrccllr f,ir ll/ )() ( '""/"( )fm, 

,\ Ln!dt/UJJCJJ/ ( 'on'-.ultilnl~ en /d Pdll 3c t/CII!CC!I
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