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Politiek, economie, technologie 
en het vermijden van risico's 

Politiek, economie en technologie, deze 
drie zijn de laatste honderd jaar de grote 
actoren geweest om de risico's die het 
leven bedreigen de baas de worden. De 
politiek alleen, beter gezegd de overheid, 
bood traditioneel slechts een garantie te
gen het geweld van de buurman, tegen 
de watersnood, tegen het geweld van het 
buurland en tegen het isolement (we
gen). De echte revolutie in onze landen 
is gekomen, toen de kar van onze sa
menleving bespannen werd met nog 
twee andere paarden, namelijk die van 
de economie en die van de technologie. 

De geschiedenis van de laatste hon
derd tot honderdvijftig jaar levert op de 
eerste plaats de uitbanning van de hon
ger op, door agrarische diversificatie en 
door de nieuwe vervoerstechnieken ; in 
werkgelegenheid, sociale voorzieningen, 
industrialisatie. Volksgezondheidsbeleid, 
de beschikking over financiële middelen 
en medische technologie leidde tot uit
roeiing van bijna alle grote besmettelijke 
ziekten. En in de laatste vijfenveertig jaar 
zien we althans in de geïndustrialiseerde 
wereld de uitbanning van die allergroot
ste van alle pesten: het telkens weerke
rend oorlogsgeweld, juist als gevolg van 
het nucleaire machtsevenwicht als een 
door economie en technologie mogelijk 
gemaakt investeringsprogramma in mas-
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sale vernietigingsmiddelen. 
De politiek heeft als belangrijkste func

tie gekregen risico's uit te bannen: te 
zorgen voor veiligheid en integriteit van 
het bestaan. En daarmee heeft de poli
tiek samen met de technologie en de 
economie de functie van de Voorzienig
heid overgenomen. 

'Van de pest bevrijd ons, Heer', 'Van 
oorlogsgeweld' tot het 'Geef ons heden 
ons dagelijks brood ... ' wie zich de litanie 
nog mag herinneren van de bid- en boe
tedagen voor het gewas, weet hoe onze
kerheid het leven beheerste, de vraag 
naar overleving tot de volgende oogst, 
tot na het voorbijtrekken van de volgende 
huurlingenbende, het uitwoeden van de 
pest of de kolere, het overdrijven van het 
OnlJl'ger. Het was de Voorzienigheid die 
mensen moest sparen. Daarvoor in de 
plaats is de trojka gekomen van politiek, 
economie en technologie. De samenwer
king van dit trio heeft zoveel risico's 
uitgebannen, dat bij vele de Voorzienig
heid geen rol meer speelt en heeft zeker 
de deuren geopend voor massale secu
larisering en verschuiving van normen en 
waarden. Zij heeft minstens de suggestie 
gewekt dat het individu de bepalende 
actor is in de geschiedenis, dat armoede 
en onrecht geen gegevenheden zijn 
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maar overwi nbare handicaps. Terzelfder 
tijd zitten helaas evenzeer het streven 
naar macht en hebzucht in de voerzak 
van de trojka. 

De omslag 
En daarmee komen we tot die merkwaar
dige omslag. Het trio dat sedert het mid
den van de vorige eeuw. geborgenheid 
en integriteit van het bestaan heeft mo
gelijk gemaakt. blijkt nu juist de veroorza
ker te worden van nieuwe risico's. En 
deze omslag zal het centrale probleem 
worden in politiek en maatschappelijk 
handelen in de komende decennia. 

Wat is er mis gegaan? Waar is de 
trojka op hol geslagen? Het is een com
binatie van psychologische factoren, het 
menselijk gedrag en fysieke factoren. Het 
gaat om verbroken evenwichten. We 
weten dat de economie haar beperkin
gen heeft, maar zij modereert de politiek 
te weinig. We weten dat technologie een 
tempo kan aannemen en een route kan 
inslaan, die niet meer door de politiek 
geordend en gecontroleerd wordt. Maar 
we weten ook dat de politiek de vertolker 
is geworden van aspiraties die uitsprin
gen boven veiligheid en integriteit die we 
juist dachten verworven te hebben. Een 
politieke stroming die niet de welvaart, 
op minstens hetzelfde peil, maar liever 
de groei, blijft garanderen, kan zichzelf 
vergeten. Zij kan daarmee ook niet weer
staan aan het aanbod vanuit de techno
logie om formules en investeringen te 
accepteren die dat beloofde land weer 
verder openleggen. Ook al kent zij nog 
niet de kosten. Zelfs al realiseert zij zich, 
zoals in de milieuproblematiek, dat de 
prijs te hoog is. 

Geen zelfregulering 
Het zelfregulerend vermogen van de 
samenleving is de vooronderstelling voor 
het goed functioneren van de trojka. De 
trojka werkt goed, wanneer de drie 
krachten in gelijke mate optrekken. Maar 
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het zelfregulerend vermogen dat dit in 
onze samenleving veronderstelt, is in fy
siek en psychisch opzicht niet aanwezig. 

In fysiek opzicht hoeft alleen maar 
gewezen te worden op de bevolkingsex
plosie, die vooral het gevolg is van de 
vooruitgang van de medische technolo
gie - één aspect - en die op zich weer nu 
al hongersnood veroorzaakt, terugval in 
armoede, en op termijn grote instabiliteit. 

In psychisch opzicht kan met name ge
wezen worden op het aspect van de 
atomisering van de samenleving: de 
participatie in grotere verbanden, maar 
ook 'het contact tussen de generaties' is 
verbroken. Dit houdt in dat er niet vol
doende geïnvesteerd wordt in de overle
vingskansen van volgende generaties, 
geestelijk. individueel en collectief. Maar 
ook kan in de politiek niet of onvoldoen
de vertaald worden de wetenschap dat 
we voor het uitbannen van risico's afhan
kelijk zijn van beheersing van natuurlijke 
bronnen en evenwichten op mondiaal 
niveau. Die wetenschap leidt volstrekt 
onvoldoende tot het zo noodzakelijke 
scheppen van belangen voor de conti
nenten die nu nog in armoede leven in 
onze politieke, economische en technolo
gische wereldorde. 

Dit heeft twee consequenties: 
- Wij bereiken aldus een maximale be

nutting van de technologische moge
lijkheden voor onszelf, in onze tijd en 
in onze leefkring. De belastende ef
fecten voor degenen die naar tijd of 
plaats buiten die kring staan worden 
nu niet verrekend, noch de erkenning 
van de aspiraties van diegenen die, 
als zij op eenzelfde manier de trojka 
zouden gebruiken, de toekomst ze
ker - we spreken dan niet meer over 
risico's - zouden belasten. 
Maar nu al, in het verbroken even
wicht, het ontbreken van het zelfregu
lerend vermogen. voor de levende 
generatie en in de kring waar de troj-
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ka tot nu toe goed gefunctioneerd 
heeft, accepteren wij risico's zonder 
dat deze genormeerd worden door de 
vraag of die acceptatie voor het over
leven van de huidige generatie nood
zakelijk is. 

Het achterwege laten van 
de vraag tot welk doel 
risico's genomen worden 
leidt tot vermetelheid 

Hierin ligt een belangrijke norm voor de 
politiek. Risico's zijn minder acceptabel 
in de mate waarin ze ook minder nood
zakelijk zijn voor het directe overleven. 
Nucleaire bewapening en medische tech
nologie komen in een ander licht te 
staan, wanneer hun risico's afgezet wor
den tegenover de risico's van collectief of 
individueel overleven. Als vooruitgelopen 
wordt op risicometing ter wille van bij
voorbeeld verhoging van de welvaart, 
zoals in enkele Westerse landen het 
onbespreekbaar houden van milieurisi
co's, dan is daar een weggevallen zelfre
gulerend vermogen en een verbroken 
evenwicht. Zowel het buiten de afwe
gingsbalans laten van de effecten voor 
anderen, naar tijd of plaats, als het ach
terwege blijven van de vraag waarom, tot 
welk doel, risico's genomen worden en 
wat dat doel echt waard is, leiden tot een 
gedrag van vermetelheid. 

De crisis 
Uit het voorgaande mag al blijken dat 
onder omstandigheden het nemen van 
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risico's verantwoord kan zijn. Zo heb ik 
nooit behoord tot de categorie van de 
eenzijdige nucleaire ontwapenaars, en 
wijs ik kernenergie niet onder alle om
standigheden af. Maar ook ik kan niet 
om de constatering heen dat in de poli
tiek zich een duidelijke omslag aftekent: 
risicobeperking heeft ooit de samenwer
king tussen deze drie categorieën opge
leverd. Maar die combinatie is nu zèlf 
een veroorzaker van risico's. Dat is nog 
acceptabel als tegenover die risico's de 
oplossing of duidelijke beperking van 
andere levensbedreigende risico's staat, 
maar de omslag leidt tot een echte crisis 
in onze samenleving als de risico's de 
drie centrale dimensies waar de politiek 
voor staat tegelijkertijd gaan bedreigen. 
Met andere woorden als de risico's vre
desbedreigend, levensbedreigend en 
scheppingsbedreigend tegelijk worden. 
Politiek staat immers voor handhaving 
van vrede, bescherming van het leven en 
behoud van de schepping. 

Op de zeer korte termijn is het grootste 
gevaar gelegen in de falende politiek, in 
het uitblijvend antwoord ten opzichte van 
de aspiraties van de Derde Wereld en 
ten opzichte van de onevenredige belas
ting van milieu en natuurlijke bronnen 
door twintig procent van de wereldbevol
king. Meer dan in de acceptatie door de 
politiek van nog niet overzienbare tech
nologische oplossingen, die onder eco
nomische impulsen toch opgedrongen 
worden, zie ik op de kortste termijn de 
onwil van de politiek van de rijke wereld 
om de trits aan te wenden voor een 
nieuwe werkelijk participatorische inter
nationale orde als het grootste gevaar. 
Noodlot en Voorzienigheid zijn niet meer 
de twee bepalende gegevenheden ter 
verklaring van armoede, honger en on
derdrukking. De nieuwe macht van de 
mensen, die het bij ons gemaakt heeft in 
de afgelopen eeuw, is het vermogen, 
zoals al door president Kennedy werd 
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verwoord, om armoede en honger uit te 
bannen. Maar het ongebruikt laten van 
die macht wordt daarmee een morele 
aangelegenheid en daarmee krijgt het 
armoede- en hongervraagstuk in de 
wereld een geheel nieuwe dimensie. Die 
dimensie wordt nog eens onderstreept 
als bij het nalaten ook nog elementen 
van veroorzaking komen zoals het agres
sieve opdringen van moderne wapen
technologie aan de Derde Wereld, het 
duurder maken van geld aan investe
ringsgoederen door het excessieve be
slag erop van het rijke gedeelte, of door 
het onmogelijk maken van een rendabele 
eigen voedselproduktie vanwege het 
dumpen van agrarische overschotten. 

Vredesbedreigende risico's 
Het dilemma voor de politiek is duidelijk: 
Wij streven naar een wereldorde die de 
economische non-participanten van dit 
moment een perspectief geeft op vooruit
gang. Kernwoorden zijn daarbij belang 
en mobiliteit; kernwoorden hoeven niet te 
zijn onmiddellijke herverdeling en nivelle
ring. Er moet een duidelijk perspectief 
worden aangereikt, een actieve hande
ling worden opgeleverd, opdat in die 
landen de trojka ook kan gaan werken. 
Of we berusten in de huidige situatie. De 
consequenties daarvan zouden zijn ver
groting van de honger, ziekte, armoede, 
chaos en wereldwijde migratie. 

Het gaat ook om een internationale mi
lieuorde, die technologische en economi
sche bronnen inzet voor milieuherstel, 
voor duurzame energieverschaffing. 
Tevens is een zeer duidelijke matiging 
nodig van de aspiraties in het beslag op 
consumptieve goederen, het uitputten 
van natuurlijke hulpbronnen of de vervui
ling van dat gedeelte van de wereld dat 
daar tot nu toe de zwaarste verantwoor
delijkheid voor heeft gedragen. Alleen op 
die basis kan een internationale milieu
orde tot stand komen, die die ene outsi-
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der tot de orde roept en die vooral een 
belang creëert voor degenen die nu nog 
de voornaamste beheerders zijn van 
tropische bossen en van de variëteiten in 
dierlijke en plantaardige species. 

Er is de noodzaak om te komen tot een 
internationale veiligheidsorde. De euforie 
van het einde van de bipolariteit heeft in 
de Golfoorlog een snelle ontnuchtering 
gekregen. Recente ontdekkingen wijzen 
er bijvoorbeeld op hoeveel staten, die 
betrokken zijn bij lokale conflicten, al 
beschikken over nucleair arsenaal, of 
aan de vooravond daarvan staan. Maar 
de internationale veiligheidsorde zal nooit 
tot stand komen, wanneer niet ook aan 
de twee hiervoor genoemde wereldordes 
gewerkt wordt en wanneer niet met na
me het Westen zijn militair-technologi
sche suprematie ten dienste stelt van 
legitimatie, inzet en te zijner tijd over
dracht in het ten gunste van een mondia
le autoriteit. Ook hier is de politieke wil 
nodig om economische en technologi
sche potenties in te zetten ten bate van 
wat we vroeger noemden het Bonum 
Commune, het algemeen belang, maar 
dat in zijn wereldwijde referentie eigenlijk 
weer echt 'Gemenebest' genoemd zou 
kunnen worden. Het risico van chaotise
ring van de wereld, doorzettende bevol
kingsgroei, massale honger en armoede 
en de vlucht daaruit. en eventueel een 
Derde Wereldoorlog is buitengewoon 
groot als in de politiek op korte termijn in 
het dilemma tussen het streven naar een 
nieuwe internationale orde of actieloos
heid en nalatigheid, niet bewust gekozen 
wordt voor het eerste. 

Levensbedreigende risico's 
Wat de levensbedreigende risico's betreft 
zijn twee voorbeelden genoemd, namelijk 
de grote industriële complexen en de 
kernenergie. Zijn grote industriële com
plexen noodzakelijk? Waarvoor? En is 
kernenergie noodzakelijk? Hierbij komen 
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uiteraard de vragen naar andere vormen 
van technologie en alternatieven aan de 
orde. Duidelijk is dat een belangrijk ge
deelte van de economische impulsen om 
tot grote industriële complexen en tot 
aanboring van kernenergie te komen, 
gelegen is in een zeer groot en ten dele 
onnodige goederenconsumptie en ener
gieverbruik. Onnutte consumptie, verspil
ling en het niet willen betalen van alter
natieve energie of alternatieve produktie
wijzen leidt tot een terugvallen op ener
giebronnen die relatief snel uitputtelijk 
zijn. Daardoor wordt op termijn de we
reldbevolking belemmert in haar toegang 
tot de noodzakelijke energievoorziening. 

De politiek onderkent te 
weinig de bedreiging van 
de schepping door 
onomkeerbare 
manipulatie 

De risico's van de aanwending van kern
energie nu, tegenover de risico's dat 
komende generaties niet op tijd een voor 
hun overleven noodzakelijke nieuwe 
energiebron hebben kunnen ontwikkelen 
moet scherp tegenover elkaar worden 
gezet. Dat leidt tot een nuancering in de 
vraagstelling: 
1. het gaat om de onmiddellijke risico's 

die verbonden zijn aan de aanwen
ding van nog niet geheel beheerste 
technologie; 

2. het gaat om onmiddellijke maatschap
pelijke risico's, zoals het risico dat 
nucleaire technologie in handen komt 
van terroristen of desperado's; 
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3. het gaat ook om de afwentelingspro
blematiek, het doorschuiven ook hier 
weer van de rekening naar volgende 
generaties, of naar andere volkeren. 

Op het eind van dit artikel wordt nog 
teruggekomen op de specifieke proble
matiek van het wegen van de onmiddel
lijke technologische risico's en in relatie 
daarmee de politieke besluitvormingsme
chanismen. 

Scheppingsbedreigende risico's 
Het derde element waardoor de trits 
politiek - economie - technologie van 
risicobeperking via risicovermeerdering 
tot crisis kan uitgroeien is de aanwending 
van een scheppingsbedreigende techno
logie. We spraken al over uitputting, 
vervuiling, vernietiging van soorten. Maar 
recentelijk moet daar aan toegevoegd 
worden de dimensie van de onomkeer
baarheid in de technologische manipula
tie terzake van de schepping. Hier kan 
de technologie onder impuls van de 
economie bedreigend worden voor alle 
niveaus: aarde en atmosfeer, plantaardig 
leven, dierlijk leven, menselijk leven, tot 
en met de kosmos zelf. De bedreiging 
van schepping en vooral scheppingsorde 
wordt vanuit de invalshoek van de onom
keerbare manipulatie in de politiek te 
weinig onderkend. Op deze terreinen 
kent men de effecten nauwelijks en 
wordt vooral niet beheerst en gewogen 
de mogelijke kettingreactie na ons oor
spronkelijk ingrijpen in individuele geval
len en in de optelsom. In de politiek is 
het in ieder geval absoluut noodzakelijk 
aan de dimensie van verantwoordelijk
heid voor riskante investeringen in tech
nologische zin, zoals grote industriële 
complexen en kernenergie, toe te voe
gen de vredesbedreigende dimensie 
door de niet-aanwending van economie 
en technologie ten bate van levenskan
sen en levensverbetering van de rest van 
de wereldbevolking èn de dimensie van 
de onomkeerbare manipulatie. 
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De consequenties van deze verbrede 
benadering zijn derhalve voor de politiek 
veel groter dan op grond van een tech
nisch afwegingsproces gedefinieerd kan 
worden. Groter dan het dilemma dat men 
in de politiek - vaak op economische 
gronden - onder druk staat om te beslis
sen. over zaken waarvoor de samenle
ving en zeker niet de politiek volledig is 
toegerust. Ik sta positief ten aanzien van 
de mogelijkheid van aanwending vanuit 
de politiek van de machten van technolo
gie en economie voor een nieuwe we
reldorde. Consequentie daarvan voor de 
politiek is een nieuwe, morele inzet voor 
de aanwending van die krachten ten bate 
van degenen die op dit moment geen 
electorale invloed hebben omdat ze over
zee wonen of nog geboren moeten wor
den. Is de politiek in onze landen in staat 
vredesbedreigende risico's te beperken 
of uit te schakelen door inzet van econo
mie en technologie ten bate van dege
nen die nog niet van de hier zo succes
volle trojka hebben kunnen profiteren? 
Dat vereist een herstel van het morele 
evenwicht tussen gebruik en doelstelling 
van macht. Maar dat morele evenwicht is 
ook nodig daar waar het gaat om de 
levens- en scheppingsbedreigende risi
co's onder erkenning dat in onze samen
leving een omslag heeft plaatsgevonden. 
Het is derhalve de politieke toepassing 
van de morele categorieën van gerech
tigheid, solidariteit en rentmeesterschap. 

De eerste aanpak van risicobestrijding 
zit niet in procedures, deskundigheids
toerusting, zelfs niet in een benadering 
van voorzichtigheid, maar hangt samen 
met de stoa, de scheppingsvisie, de 
mensvisie. En omdat het om een wereld
vraagstuk gaat, moet er een aanzet 
worden gegeven tot vorming van een 
wereldgeweten. In dit verband is het 
pleidooi van de Duitse theoloog Hans 
Küng voor een nieuwe impuls in de dia
loog van de wereldgodsdiensten buiten-
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gewoon boeiend. Om twee redenen: een 
wereldgezag - en vormen van wereldsoe
vereiniteit zijn onontbeerlijk - houdt een 
eigenstandig risico in als het niet kan 
refereren aan een wereldwijde consen- DiE' 
sus inzake humane en morele waarden. eec 

kal 
Als die minimum consensus er niet is. sta 
komt er of geen wereldgezag, of is dat risE 
wereldgezag onherkenbaar voor dege- hel 
nen die als vast uitgangspunt hebben de ree 
humaniteit, de uniciteit van de menselijke kOE 
persoon, zijn vrijheid, zijn gelijkheid en mij. 
zijn broederschap. En de tweede reden nie: 
waarom een intensivering van de dialoog nis 
tussen de wereldgodsdiensten noodzake- vel 
lijk is, is dat de democratie in staat ge- tig, 
steld moet worden, wereldwijd, om be- erh 
slissingen te nemen die tegen korte ter- m· 
mijnbelangen, de legislatuurperiode en eei 
tegen de directe belangen van het elec- ma 
toraat, met name de economische belan- me 
gen ervan, ingaan. De risicobeperking ae<l 
houdt derhalve ook die meest centrale ed 
uitdaging voor de democratie in, namelijk mE 
of zij offersvragend lange termijnbeleid, zd 
zelfbeperking en afzien van eigenbelang 
kan voortbrengen. Dat kan alleen als Alt 
geluiden van moraliteit en toekomstge- Del 
richtheid voldoende sterk doorklinken in alte 
een bevolking en daarvandaan zijn alle afv 
krachten die tot die dimensie kunnen in I 

bijdragen aan gewetensvolle bewustwor- risi\ 
ding broodnodig. gin 

teg 
Inschakeling van doelstellingen we 
Intussen staat de politiek wel voor de sd 
vraag welke risico's zij moet, of en welke sin! 
risico's zij mag nemen. Maar ook hier ba, 
staan wij allereerst voor de vraag waar- sinl 
om men bepaalde risico's zou moeten diel 
nemen. En dan kan een duidelijke schaal of , 
aangebracht worden. Gaat het om: de 
- overleven? mo 
- vredeshandhaving? tee 
- armoedebestrijding? ec( 
- wegnemen van bepaalde deficiënten? ner 
- kwaliteitsverhoging van het leven? vee 
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opbouw van de welvaart, onmiddellij
ke behoeftebevrediging in met name 
de consumptieve sfeer? 

Die vragen naar de noodzaak moeten 
eerst beantwoord worden aan de ene 
kant van de balans. Aan de andere kant 
staat de schaal over de hoogte van de 
risico-graad; de vraag naar de aanwezig
heid van een absolute grens. Als ik met 
redelijke zekerheid tot de conclusie kan 
komen dat gekozen oplossingen op ter
mijn levens- of vredes- of scheppingsver
nietigend zijn, dan wordt de aanwending, 
niet altijd het bezit, wel heel moeilijk 
verdedigbaar. Ik formuleer het voorzich
tig. omdat ik niet mag uitsluiten dat de 
erkenning van bijvoorbeeld bepaalde 
medische technologieën, die op termijn 
een dodelijk bij-effect kunnen hebben, 
maar bijvoorbeeld voor pijnbestrijding 
moeilijk vervangbaar zijn, toch tijdelijk 
acceptabel kan zijn. In het algemeen 
echter houdt de discussie op als niet 
meer van risico's sprake is, maar van 
zekerheden. 

Alternatieve oplossingen 
De vraag die daarna opkomt is die naar 
alternatieve oplossingen. Er moet een 
afwegingsproces gemaakt worden, zeker 
in kosten, zeker ook naar de andere 
risico·s. Dat is geen autonoom afwe
gingsproces. Het dient afgezet te worden 
tegenover de schaal van noodzaak, ge
wenstheid van een bepaalde technologi
sche voorziening. Is deze riskante oplos
sing noodzakelijk, of zijn er andere kost
baardere. maar minder gevaarlijke oplos
singen? En betekent het terugvallen op 
die oplossingen weer een risico voor nu 
of voor de toekomst? Het is duidelijk dat 
de politiek dan zeer terughoudend zou 
moeten zijn ten opzichte van riskante 
technologieën die ingezet worden voor 
economische groei in de kring van dege
nen die al op een bepaald welvaartsni
veau zijn gekomen. In deze opvatting 
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zou de acceptatie van kernenergie in 
landen die in dubbele zin arm zijn, name
lijk arm in absolute zin en arm aan ener
giebronnen. wel eens eerder aanvaard
baar kunnen zijn dan waar dat niet het 
geval is. 

Vervolgens moet natuurlijk bij de afwe
ging de tussenvraag gesteld worden of 
het om een tijdelijke, voorlopige voorzie
ning gaat, of dat de introductie van een 
nieuwe technologie bedoeld is als defini
tieve voorziening, danwel onomkeerbare 
gevolgen heeft. 

Intussen blijft dan de politiek opgeza
deld met een technologisch moeilijk af
wegingsproces, en dat vereist specialisa
tie. Van de andere kant wordt de roep 
steeds luider om 'politiek dichtbij de men
sen', om beperking van specialismen. 
Men heeft het dilemma lange tijd willen 
opvangen door dan maar te streven naar 
versterking van de staven van de contro
lerende en wetgevende organen. De 
laatste tijd wordt echter steeds meer 
duidelijk dat de verbureaucratisering van 
het politieke bedrijf zelf ook weer een 
bedreiging vormt voor een vitale politiek. 
Het rondzingen van het politieke debat 
tussen de jongste ambtenaar op het 
departement en de jongste assistent van 
een kamerlid verduistert het zicht op de 
grote lijnen, op de principiële vragen die 
in de politiek moeten spelen. Bij het 
weerstaan of afwegen van de druk op 
economische gronden om nieuwe tech
nologische formules die risico's in zich 
dragen te accepteren, speelt bovendien 
nog een ander probleem: de beoordeling 
van risico's is dikwijls een zaak van de 
allerhoogste expertise èn de allerhoogste 
onafhankelijkheid. De aarzelingen en de 
wisselingen van standpunt van bijvoor
beeld kernenergiegeleerden maken het 
noodzakelijk dat politieke besluitvorming 
plaatsvindt op basis van de laatste, de 
meest hoogwaardige kennis. Wie beoor
deelt of er geen slaapliederen voorge-
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zongen worden? Dikwijls zal dit ook met 
zich brengen het kunnen terugvallen op 
expertise die vèr verwijderd gevonden 
moet worden van de kring van aanbie
ders. In kleinere landen is dit al dikwijls 
heel moeilijk. Daarom acht ik een ver
sterking van staven van politici ter beoor
deling van risico's een minder gewenste 
oplossing. 

Een nieuw instrument 
Ik zou willen terugvallen op een ander 
instrument uit onze staatkundige inrich
ting. Ooit kwamen vertegenwoordigers 
van standen, die geld aan de vorst 
moesten afstaan, tot de conclusie dat ze 
zelf niet in staat waren om de juiste be
steding van gemeenschapsmiddelen te 
controleren. Ze hebben het instrument 
van de Rekenkamer geschapen, in alle 
beginnende democratieën. Het audit and 
assessment-systeem heeft zijn onver
vangbare waarde bewezen, waarbij het 
in onze democratie geëvolueerd is tot 
een instrument dat zich met beroep op 
specifieke externe expertise (bijvoorbeeld 
de accountant) kan laten versterken. Zo 
zou de mogelijkheid moeten ontstaan 
van een maximale risicobeschrijving, 
zoals we die in het verzekeringswezen 
ook kennen, en van de instelling van een 
technology assessment-bureau, dat rap
porteert aan de controlerende en wetge
vende organen. Zo'n bureau moet op de 
eerste plaats in staat zijn om vanuit een 
kleine hoogwaardige kern, die ook per
manent is, 'peers' in zulke assessments 
en audits aan te trekken, ook internatio
naal. 

De taakstelling van zulk een bureau 
moet, zoals ook de Rekenkamer zich 
evolueert tot veel meer dan boekhoud
kundige controle, echter een duidelijke 
sociocratische in plaats van technocrati
sche zijn. De aangeboden technologie 
moet worden getaxeerd op de directe 
risico's, maar ook op de verdere gevol-

48 

gen van het gebruik van de technologie 
(ik verwijs weer naar terrorisme) en de 
sociale en maatschappelijke gevolgen 
van de introductie van een bepaald soort 
technologie. Met zo'n instrument zou de 
democratie een nieuwe kans krijgen en 
zou het keuze-element, de aanvaarding 
of afwijzing, ook een duidelijke kans 
krijgen op basis van politieke uitgangs
punten. 

Dan kan ook duidelijk worden binnen 
welke marges de politiek tot aanvaarding 
kan komen van een nieuwe technologie: 
- een absolute negatieve grens bij be

paalde onomkeerbare ontwikkelingen 
en risico's; 

- een zeer hoge grens als het gaat om 
honorering van vermijdbaar gedrag; 

- een lagere grens bij afweging tussen 
verschillende risico's (bijvoorbeeld 
toelating bepaalde vormen van agres
sieve chemotherapeutische behande
ling, bezit van kernwapens). 

Intussen is het duidelijk dat daarnaast 
een veel sterker beleid gevoerd moet 
worden voor beperking en terugdringing 
van risico's. Het gaat daarbij om verleg
ging van politieke prioriteiten, waarbij ook 
weer bredere steun gevonden moet 
worden om democratische overheden in 
de gelegenheid te stellen om royale 
financiële middelen vrij te maken in de 
'niet-produktieve' sector van voorzorg en 
additionele bescherming. 

J.JAM.v.G. 
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