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Impressies van de 
UNCED-conferentie 

De milieuproblematiek is alleen oplos
baar als zij doorgetrokken wordt naar de 
individuele leefstijl. Voor een effectief 
milieubeleid is wereldwijde bezinning en 
dialoog tussen de wereldgodsdiensten 
onmisbaar. Dit schrijft mr. J.J.A.M. van 
Gennip die als lid van de Nederlandse 
delegatie vanuit de Eerste Kamer heeft 
deelgenomen aan de Conferenties van 
de Verenigde Naties over Milieu en Ont
wikkeling in Rio de Janeiro in juni 1992. 
Hij geeft enkele van zijn indrukken. 

De stelling, dat economische groei en 
verantwoord milieubeleid niet kunnen 
samengaan, heeft op de Conferentie van 
de Verenigde Naties over Milieu en Ont
wikkeling (UNCED) in Rio de Janeiro, 
geen substantiële steun gekregen. Inte
gendeel: door de koppeling van milieu en 
ontwikkeling, door het aantonen van de 
noodzaak van investeringen in technolo
gische oplossingen en door de onder
streping van de rol van de wereldhandel 
is de conferentie - ontkomen aan illusie
denken. Het ging er wel degelijk om 
groei, zij het duidelijk 'groene groei'. Dit 
is een van de indrukken die achterblijven 
na deelname aan de UNCED-conferen
tie. Zij is geen mislukking geworden. Of 
het een succes zal zijn hangt af van de 
energie en de politieke wil, die geïnves-
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teerd worden in de uitvoering van de 
aanbevelingen in de komende vijf jaren. 

Duidelijk is dat de twee jaren van voor
bereiding een wereldagenda hebben 
opgeleverd, die anders nooit in dat tem
po en in die samenhang tot stand zou 
zijn gekomen. Ook al zijn er geen of 
weinig bindende afspraken gemaakt, 
toch zullen regeerders en bijvoorbeeld 
schrijvers van politieke programma's 
steeds met Rio te maken krijgen als 
referentiepunt. Hetzij omdat zij zich kun
nen beroepen op de aanbevelingen van 
de zogenaamde 'Agenda 21' bij het be
pleiten van maatregelen die op korte 
termijn offers vragen. Hetzij omdat de 
publieke opinie hen zal dwingen tot ver
antwoording, waarom de aanbevelingen 
niet worden gevolgd. De UNCED heeft 
een enorme impuls gegeven aan kennis 
en bewustzijn van de twee centrale pro
blemen van de toekomst, milieu en ont
wikkeling. 

Maar ook in de relatie met de ontwik
kelingslanden, die de rijke landen - zo 
hebben we ontdekt - heel hard nodig 
hebben voor behoud van natuur en mi
lieu- is de omgang met het milieu in hun 

Mr. J.J.A.M. van Gennip (1939) is directeur van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en lid van de 
CDA-fractie in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
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eigen ontwikkelingsbeleid bespreekbaar 
gemaakt. Het is de rijke landen inmiddels 
duidelijk geworden, dat een effectief 
mondiaal milieubeleid niet mogelijk zal 
zijn zonder een concreet en snel per
spectief voor de arme landen op ontwik
keling. 

Rio is een belangrijke tussenplaats. 
Hoe verder te gaan na Rio is belangrijker 
dan de weg naar Rio toe. Maar de juiste 
route zou zonder de UNCED-conferentie 
niet gevonden zijn. 

Rio niet herhalen 
Intussen is er geen behoefte aan een 
tweede Rio. Dit grootste internationale 
treffen tot nu toe moet niet herhaaald 
worden, en wel om twee redenen: De 
met de problematiek van milieu en ont
wikkeling samenhangende onderwerpen 
zijn zo divers, dat een behoorlijk diep
gaande behandeling, of het inhoudelijk 
zicht houden op de diverse dossiers 
buitengewoon moeilijk was. Biodiversiteit 
en bevolkingsgroei, de milieu-standaar
den bij de GATT en de uitgangspunten 
voor research, de financieringsbehoeften 
bij ontwikkelingsprocessen en de juiste 
prijs voor fossiele brandstof, en de zes
tien andere grote onderwerpen, waren 
niet vanuit één visie te benaderen. Het 
gevolg was, dat de nadruk onvermijdelijk 
kwam te liggen op de procedures. Ten 
tweede is inperking van nationale soeve
reiniteit en de tot standkoming van een 
afdwingbare en ingrijpende mondiale mi
lieu-aanpak als doelstelling zo ambitieus 
en verreikend, dat hiervoor wereldtoppen 
minder geschikt zijn, als men tenminste 
hoopt op bindende afspraken. 

Door sommigen wordt wel gesteld, dat 
de echte mislukking van de UNCED 
gelegen is in het falen om een bindende 
afspraak te maken over de middelen
overdracht aan ontwikkelingslanden. Het 
lukte niet om overeenstemming te berei
ken over een inzet van 0.7 % van het 
Bruto Nationaal Produkt voor ontwikke-
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lingssamenwerking van rijke landen, te 
bereiken in het jaar 2000. Integendeel: in 
feite zakt de Verenigde Staten steeds 
verder af en dat stimuleert vele andere 
landen met begrotings- en betalingsba
lanstekorten ook niet. Deze uitkomst is 
inderdaad teleurstellend. Aan de ene 
kant worden de middelen niet opge
bracht, die nodig zijn voor herstel of be
houd van enige vorm van menswaardig
heid in de wereld. Aan de andere kant 
belemmert de afwezigheid van fondsen 
echter een krachtige dialoog met de 
arme landen om het milieu te ontzien, 
maar ook anderszins een effectief beleid 
te voeren. En als derde punt: een aantal 
ontwikkelingslanden zou bij een wat 
royalere middelenoverdracht veel sneller 
volwaardig in het wereldeconomisch 
systeem kunnen participeren. En dat 
heeft voor het herstel van de mondiale 
economie ook weer gunstige gevolgen. 
Denk aan de hervormingen in veel La
tijnsamerikaanse landen. 

Toch hoeft de afwijzing van een bin
dende afspraak voor middelenoverdracht 
nu niet per se het signaal te betekenen 
voor een definitieve afbrokkeling van de 
internationale solidariteit. Men kon zich 
immers moeilijk een ongunstiger tijdstip 
indenken voor een begin van ruimhartig
heid. Bijna alle OESO-landen immers 
zitten àf met gigantische tekorten op de 
betalingbalans àf zijn overvallen door 
onvoorziene financiële aanspraken. Dit 
soort afspraken lijkt alleen maar te ma
ken op een moment van duidelijk aan
trekkende economische groei en even
wicht in de overheidsfinanciën. Met het 
voorbeeld van de weduwe van Sarefat 
worden in de geseculariseerde democra
tieën geen meerderheden gewonnen! 

Wellicht is een andere aanpak en een 
ander tijdstip nodig om een nieuwe po
ging te wagen voor een systeem van 
internationale middelenoverdracht. In 
ieder geval is het kader van de zeven 
rijkste landen (de G-7) niet het meest 
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V.l.n.r. Fernando Col/or de MeI/a (Brazilië), George Bush (VS) en Carlos Menem (Argentinië) maken zich op voor de 
groepsfoto van de meer dan 100 wereldleiders die deelnemen aan de UNCEO-conferentie in Rio de Janeiro op 13 

juni 1992 (foto ANP). 

geschikt om hierover afspraken te ma
ken. 

EG-optreden 
Het optreden van de EG verdiende zeker 
niet de schoonheidsprijs. Juist hier was 
een kans om het geschonden aanzien na 
de Golfoorlog in internationaal beleid te 
corrigeren en duidelijk te maken, dat 
Europa na Maastricht ook terzake het 
buitenlands beleid, en zeker op dit ter
rein, iets te vertellen heeft. Zowel inhou
delijk als terzake van de middelenover
dracht was Europa verdeeld. Velen wij
ten dit aan de zwakke Portugese leiding 
en de Britse lijn om de Verenigde Staten 
niet nog verder te isoleren. Mijns inziens 
werd nu echter ook de rekening betaald 
voor het mijnerzijds reeds lang gewraak
te feit, dat de ontwikkelingsproblematiek 
slechts een marginale plaats heeft inge
nomen in de Europese samenwerking. 
Afgezien van het Europees Ontwikke
lingsfonds kan op dit terrein niet van een 
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substantiële samenwerking worden ge
sproken. En dat blijkt ook uit de zeer 
uiteenlopende bijdragen aan ontwikke
lingssamenwerking en het gebrek aan 
coördinatie van het beleid terzake van 
ontwikkelingssamenwerking tussen de 
afzonderlijke lidstaten. 

De afwezigheid van de EG-commissa
ris voor milieu-zaken in Rio en het afzien 
van commissievoorzitter Delors van een 
toespraak, omdat hem onvoldoende 
ruimte werd geboden (waarop hij de 
conferentie voortijdig verliet) onderstreep
te wel heel duidelijk de zwakte van de 
Europese positie. 

Voor Nederland heeft zich duidelijk 
gewroken, dat wij op het terrein van 
ontwikkelingssamenwerking betrekkelijk 
weinig geïnvesteerd hebben in de EG, 
ook niet tijdens het laatste voorzitter
schap. AI jaren is mijnerzijds erop gewe
zen, dat we het in de EG over alles heb
ben, maar dat de Ontwikkelingssamen
werking ofwel nationaal domein is geble-
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ven, ofwel dat wij verre de voorkeur 
gaven aan optrekken met andere zoge
naamde like-minded-Ianden buiten de 
EG (die intussen ook niet meer denken 
als wij). Dat verklaarde de geïsoleerde 
positie van ons land terzake van de mid
delenoverdracht. Nederland heeft bij 
sommigen bovendien in Rio irritatie op
gewekt door te ver voor de muziek te 
willen uitlopen, maar van de andere kant 
kan men van ons ook niet vragen, dat 
we terzake van deze strategische vraag
stukken ons aansluiten bij het tempo van 
de traagste. 

Machteloosheid van de VS 
Het zwakke optreden van de EG werd 
echter zwaar overschaduwd door de 
machteloosheid (of de onwil) van de 
regering van de Verenigde Staten. Het 
andere Amerika, dat waren de honder
den Amerikaanse actiegroepen, milieu
en ontwikkelingsorganisaties die op de 
parallelconferentie de meest actieve en 
dikwijls radicale rol speelden. Maar ook 
de vrienden van de Amerikaanse rege
ring (en de eigen delegatie) moesten 
erkennen, dat het gevaar voor terugval in 
isolationisme wel heel erg groot lijkt te 
worden. De veronderstelling, dat het 
aanbod van 150 miljoen dollar (dat is zo 
om en nabij evenveel als de jaarlijkse 
groei van de Nederlandse ontwikkelings
begroting) de wereld zou kunnen appai
seren en overtuigen van de juistheid van 
de Amerikaanse prioriteit terzake van 
bosbeheer, spreekt boekdelen. Dat werd 
nog eens onderstreept door het feit, dat 
ook de Britse premier John Major uitein
delijk bij gebrek aan enige flexibiliteit van 
de zijde van Washington de Amerikanen 
de rug heeft toegekeerd. 

De Amerikaanse houding heeft zeker 
ook bijgedragen aan de ruimte, die enke
le andere landen zich verschaften om de 
oriëntering van de conferentie zoveel 
mogelijk te frustreren. Typerend was de 
houding van de Golfstaten om zich met 
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hand en tand te verzetten tegen aanbe
velingen van zuiniger en ander gebruik 
van fossiele brandstoffen. 

Het optreden van de ontwikkelingslan
den werd soms gekenmerkt door een 
nieuwe vorm van zelfbewustheid. Paki
stan, India en Maleisië ( tropisch hout) 
vuurden een dikwijls agressieve stand
puntbepaling van deze groep landen 
aan. 

Vrijhandel en protectionisme 
De voordelen van de vrijhandel ook voor 
de ontwikkelingslanden zijn mede door 
de concentratie op de concessionele 
middelenoverdracht niet echt goed uit de 
verf gekomen. Volgens berekeningen 
van de OESO is bij een doorvoering van 
de Uruguay-ronde het totale voordeel 
voor de wereldeconomie 200 miljard 
dollar op jaarbasis, waarvan 90 miljard 
aan de arme landen ten goede komt. De 
additionele toezeggingen vanwege deze 
conferentie bedragen misschien 6 miljard 
dollar totaal! Die cijfers moet men zich 
voor ogen houden, als de sirenenzangen 
weerklinken om het vrijhandelsprincipe te 
beperken uit milieu-overwegingen. In 
vele Westerse en ontwikkelingslanden 
dreigt momenteel een merkwaardig ver
bond tussen de milieu-beweging en de 
klassieke protectionisten. 

Met name in de Verenigde Staten is 
die coalitie sterk aan het worden. Maar 
wie nog steeds gelooft in comparatieve 
voordelen in het wereldhandelssysteem, 
zoals lage lonen, weet, dat de ontwikke
lingslanden (en de consumenten in de 
rijkere landen) de rekening van dit soort 
nieuwe blokkades moeten betalen. Die 
prijs zou het waard kunnen zijn als daar
door onomkeerbare milieu-beschadiging 
zou worden voorkomen, maar zoals een 
uniek survey van Frances Cairncross in 
The Economist aantoont, is dikwijls het 
tegendeel het feitelijk resultaat van dit 
soort eenzijdige acties. Zo zal bij een 
boycot van tropisch hardhout door enkele 
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landen waarschijnlijk alleen de prijs da
len. De hardhout exporterende landen 
zullen hun uitvoer van hardhout naar de 
niet-gesloten landen proberen te vergro
ten om hetzelfde netto-resultaat te beha
len. 

Bevolkingsvraagstuk 
De bevolkingsproblematiek was volgens 
velen tijdens de voorbereiding van de 
UNCED het verwaarloosde, maar eigen
lijk centrale probleem, voor het milieu en 
de ontwikkeling. Toch is de vrees, dat de 
teksten terzake niet zouden worden ge
accepteerd (onder andere door het Vati
caan) ongegrond gebleken: Geconsta
teerd kon worden, dat ook veel re
geringsleiders uit de ontwikkelingslanden 
zich bewust zijn van deze tijdbom, en 
daar ook voor uitkwamen. Er was ook 
wel een soort consensus, dat de noodza
kelijke beperking van de groei niet afge
dwongen kan worden (door bijvoorbeeld 
de hulpverlening daaraan te conditione
ren), noch afhankelijk is van de terbe
schikkingstelling van middelen. 

Een besliste aanpak van de groei van 
de wereldbevolking kan alleen op basis 
van een vierslag tot stand komen: 

een duidelijk perspectief op verbete
ring van leefomstandigheden, dus 
armoedebestrijding (denk aan de 
bevolkingsexplosie en de ommekeer 
daarvan in onze eigen sociaal-eco
nomische geschiedenis); 
een goede gezondheidszorg voor 
moeder en kind (directe relatie oude
dagsvoorziening en overle
vingskansen kinderen); 
vooral betere (en langere) oplei
dingsmogelijkheden voor meisjes; 
toegankelijkheid en beschikbaarheid 
van middelen tot geboortenbeperking. 

Wat de rol van het Vaticaan betreft ver
dient nog vermelding, dat door zijn verte
genwoordiger de bevolkingsproblematiek 
zeer nadrukkelijk als zodanig werd on-
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derkend, en dat - bij mijn weten voor het 
eerst - de verantwoordelijkheid en de 
vrijheid van de ouders werd verbonden 
met hun verantwoordelijkheid voor de 
nationale problematiek. Dus bij de beslis
sing over de bepaling van het kindertal 
telt ook de verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling op het terrein van economie 
en milieu. Over een verbod op 'kunstma
tige' middelen werd niet meer gesproken, 
wel over ethisch onjuiste methoden. 

Tussenstappen 
Op de weg van Rio naar een wereldeco
nomie van duurzame ontwikkeling teke
nen zich enkele tussendoeleinden af, die 
zich bij voorkeur in het verband van 
internationale organisaties laten regelen: 

Daar is op de eerste plaats de vraag 
op welke wijze de markt kan blijven 
functioneren, terwijl in de prijs van de 
produkten de milieukosten geïnterna
liseerd worden. (Zie het pleidooi van 
dr. A.J. Vermaat in Christen Demo
cratische Verkenningen van januari 
jongstleden) Hoe kan een prijssys
teem ontwikkeld worden, waarin de 
vervuiling, de eindigheid, de andere 
milieu-belastende factoren verdiscon
teerd worden? 
Invoering van heffingen op met name 
fossiele brandstof, vanuit milieuover
wegingen, is misschien te realiseren 
in EG-verband, maar het OESO
kader lijkt eigenlijk het enige waarin 
dit soort eco-tax zonder al te grote 
onevenwichtig heden kan worden 
ingevoerd. 
Het systeem van de vrije wereldhan
del moet gehandhaafd blijven met 
erkenning en handhaving wereldwijd 
van het principe, dat de vervuiler be
taalt. 
In een ecologisch verantwoorde 
markteconomie liggen grote mogelijk
heden voor innoverend ondernemer
schap. In de loop van de komende 
jaren en zeker op langere termijn 
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zullen de milieu-normen strenger 
worden. In die wetenschap zullen die 
ondernemingen, die in hun produktie
methoden en in de milieuvriendelijk
heid van de produkten zelf nu re
search plegen, investeringen doen en 
ervaring krijgen straks een duidelijke 
voorsprong hebben. Zeker bij een 
ondersteunend beleid (bijvoorbeeld in 
de fiscale sfeer) kunnen de bespa
ringen en de voordelen al op kortere 
termijn relatief groot zijn. 
In de sfeer van de middelenover
dracht naar Zuid en Oost moet zich 
een duidelijke bevoordeling gaan 
aftekenen ten gunste van die landen, 
die het milieu sparen en herstellen en 
afzien van schadelijke exploitaties. Bij 
voorkeur zouden hier contracten 
moeten worden afgesloten, die naar 
de kant van het milieu-beleid en naar 
de kant van de financiering meer
jarige zekerheid bieden. 

Geen Nederlandse Alleingang 
Voor wat het Nederlandse beleid betreft 
zijn er uiteraard vele conclusies te trek
ken, waaronder wederom de onvrucht
baarheid van een Nederlandse AIlein
gang. Voor het actuele politieke debat 
zouden de volgende punten kunnen 
dienen: 
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De UNCED onderstreept de urgentie 
om tot een nieuwe formulering en 
benadering van onze buitenland
uitgaven te komen. Aan de ene kant 
is de scheiding tussen overdracht 
van middelen ten bate van arme 
landen voor hun ontwikkeling of voor 
hun milieu absoluut niet te handha
ven, aan de andere kant moet men 
de volle consequenties durven trek
ken van de mondialiteit of regionali
teit van bepaalde milieu-problemen. 
Een CO2-heffing hier, of het nog 
schoner maken van de Hoogovens, 
heeft misschien maar een rendement 
van eenvijfde van het dichtmaken 

van de lekken in het Russische aard
gasnet, of de aanleg van bossen in 
Polen. 

De UNCED onderstreept 
de urgentie om tot een 
nieuwe formulering en 
benadering van onze 
buitenlanduitgaven te 
komen 

Er is een veel sterkere inzet nodig, 
juist voor een handelsland, voor een 
Europese benadering en samenwer
king, zowel wat de milieu-problema
tiek betreft als wat de ontwikkelings
samenwerking aangaat. Dat sluit 
nationale maatregelen niet geheel uit 
(landbouw, afval), maar zowel ten 
aanzien van de nationale economie 
als ten aanzien van internationaal 
gewicht kunnen zetten is een geza
menlijk Europees optreden de enige 
realistische benadering. Voor de 
positie van de EG, en zeker voor de 
kleinere landen daarbinnen, is een 
herstel van de functie van de OESO 
boven die van de groep van zeven 
rijkste landen van wezenlijk belang, 
zeker als het om milieu en economie 
gaat. 
Er is een duidelijk beleid nodig ter 
stimulering van sparen boven con
sumptie. Dat heeft uiteraard direct te 
maken met milieu-belasting, maar 
veel meer nog met de grote vraag in 
de komende jaren naar investerings
middelen, zowel voor technologische 
vernieuwing, milieu-herstel als ont-
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wikkeling. De relatief gunstige positie 
van Nederland in de vorm van insti
tutionele reserves en besparingen is 
geen excuus om ook het individuele 
gedragspatroon ten gunste van spa
ren te bevorderen (aftrekregelingen, 
vrijstellingen) . 

Moreel substraat 
De centrale vraag, die Rio onbeantwoord 
liet, is hoe in onze Westerse democra
tieën de politiek een mandaat kan krijgen 
voor offers, die alleen gerechtvaardigd 
zijn als de kiezer verder kijkt dan de 
horizon van de volgende verkiezing of de 
belangen van het eigen land. De milieu
problematiek betekent een geweldige 
vraag, uitdaging, spanning voor het de
mocratisch systeem zelf. Daarnaast is de 
milieu-problematiek alleen oplosbaar, als 
zij doorgetrokken wordt in de individuele 
leefstijl. Het was daarom jammer, dat 
UNCED, althans de officiële conferentie, 
bijna uitsluitend stond in het teken van 
de technologische, de financiële, de 
procedurele en de institutionele aanpak. 
Effectief beleid heeft zeker als dat moet 
refereren aan de volkswil, alleen een 
kans als dat kan stoelen op een geza
menlijk moreel substraat. In dat opzicht 
was UNCED kil. 
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Kerken, levensbeschouwelijke instellin
gen, en een dialoog tussen hen terzake 
van de consequenties van een nieuwe 
milieu-aanpak, zijn onontbeerlijk bij een 
effectief wereldwijd milieubeleid. Bezin
ning is ook nodig op de vraag, hoe in 
onze samenleving normen- en waarden
overdracht kan worden versterkt tegen
over een nog steeds zich zwaarder op
leggende massa-cultuur van consumen
tisme. Het was opvallend, hoe weinig in 
de officiële conferentie verwezen werd 
naar een van de krachtigste milieu-be
wustzijnsbewegingen van de afgelopen 
vijf jaren, en die waarschijnlijk ook mede 
deze conferentie heeft gedragen, te 
weten het conciliaire proces van de ker
ken. Het was in dit verband goed en een 
zaak van rechtvaardigheid, dat de Neder
landse minister-president als enige daar
naar impliciet verwees, door niet alleen 
over milieu-behoud te spreken, maar 
over het veel verder gaande begrip 'the 
integrity af the creatian'. 
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