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BESCHOUWING 

It's lonely at the top 
Een terugblik op UN eED 

Doo r S i mone 8 i lde r b eek 

T 
he US-Delegation spent one
and-a-half week lowering ex
pectations... and Bush met 

them". Dit citaat verscheen aan het eind 
van de VN-conferentie over milieu en 
ontwikkeling(1) in één van de conferen
tie-krantjes. Het is ongetwijfeld de meest 
pakkende samenvatting die er gegeven 
kon worden van de 'grootste conferentie 
aller tijden'. 

De crisis van de grote VN
conferentie wordt belicht. 
Waarom faalde UNCED? 

Nee, het meest verontrustende van het 
UNCED-proces was zonder meer het ge
brek aan politiek tegenwicht. Dat de VS 
bijvoorbeeld het biodiversiteits-verdrag 
wilden aanpassen aan de eisen van hun 
biotechnologische industrie (zowat de 
enige VS-industrie die nog een beetje 
perspectief biedt), is alleen maar logisch. 
Wat niet logisch is, is dat de andere lan
den die aanpassingen pikten! Voor mij 

Hoe fataal is de macht 
die geen tegenmacht 

ontmoet ? 
a_-----------------------'. 

Eén ding moet de Amerikaanse delegatie 
worden nagegeven: ze hadden ons gewaarschuwd. Talloze malen 
riepen zij tijdens de biodiversiteits-onderhandelingen al dat de 
VS het verdrag niet zouden tekenen, als deze of gene clausule 
niet uit de tekst werd verwijderd -waardoor zelfs het meest ge
matigde lid van de Nederlandse delegatie mij op een gegeven 
moment toefluisterde: "Nou dan tekenen ze toch niet!" Eerlijk is 
eerlijk, tijdens de laatste onderhandelingsronde was tenminste 
één compromis gecreëerd, waarvoor de Amerikanen reeds had
den gewaarschuwd, omdat het voor hun superieuren onaccepta
bel zou zijn. De meerderheid van de aanwezige landen bleek van 
mening dat de VS koste wat kost moesten kunnen tekenen, 
zodat vrijwel alle clausules één voor één uit de tekst werden 
verwijderd. Het meest tragische van het schandaal rond het bio
diversiteits-verdrag was dan ook niet dat de VS niet tekenden, 
maar dat ze pas achteràf besloten niet te tekenen. Want er zou 
ongetwijfeld een veel béter, evenwichtiger en krachtiger overeen
komst tot stand zijn gekomen voor het behoud van genetische 
rijkdommen en het verdelen van de opbrengsten, als de VS zich 
al een jaar geleden uit de onderhandelingen hadden teruggetrok
ken. 
Het meest verontrustende van het UNCED-proces lag nog niet 
eens in de handelwijze van de Amerikaanse delegatie, want die 
deden gewoon wat hun meerderen hen opdroegen. En het was 
ook al te duidelijk dat ze er hoe langer hoe minder plezier in 
hadden. Hetgeen ten overvloede werd bewezen door de vert
rouwelijke fax van het hoofd van de UNCED-delegatie, Bill 
Reilly, aan George Bush, waarin hij hem bijna smeekte om het 
verdrag te tekenen. 
Het meest verontrustende van het uNCED-proces lag zelfs niet 
in de opstelling van George Bush. Want zeg nu zelf: als milieu
vervuiling 'loor de gemiddelde Amerikaan als prioriteit pas op de 
achttiende plaats komt en als Bush door de Amerikaanse kiezer 
vooral verweten wordt teveel aandacht te besteden aan inter
nationale zaken, kan men dan een politicus-in-verkiezingsstrijd 
verwijten, dat hij met veel bombarie een onbelemmerde econo
mische groei en vrijhandel propageert? 

Simolle Bilderbeek is werkzawn bij de Stichtillg lUCN-ledel/.contact 
(1) The Ullited Natiolls COllference Oll Ellvirollment and 
Developmellt (UNCED) , 3 - 14}ulli 1992, Rio de Jalleiro 

persoonlijk kwam de grootste woede-uit
barsting dan ook niet, toen ik hoorde dat de VS het verdrag niet 
tekenden, maar toen ik aan het begin van de conferentie in Rio 
hoorde dat het Verenigd Koninkrijk en Japan hieromtrent nog 
geen beslissing hadden genomen. Deze politieke boodschap dat 
de VS als puntje bij paaltje kwam, niet geheel alleen stonden, 
moet zonder meer worden beschouwd als een geval van collabo
ratie met de vijand. En dat, terwijl de Britten een week daarvoor 
reeds bij het EG-overleg hadden toegezegd, dat ze in principe het 
verdrag zouden tekenen. In moeilijke tijden leert men zijn co
alitie-genoten kennen! 
Nu moet toegegeven worden, dat zowel de Britten als de 
Japanners in de tweede conferentie-week eieren voor hun geld 
kozen. Waarschijnlijk omdat men ontdekte dat hoge bomen in 
dit geval wel erg veel wind vingen. Aldus werden de VS een "10-
nesome cowboy" in het diplomatieke gekrakeel en de bovenge
noemde fax van Bill Reilly zal dan ook ingegeven zijn geweest 
door een groot onbehagen hieromtrent. Des te verontrustender 
was het, dat men deze houding halsstarrig volhield. Ook nadat 
pogingen mislukten om het milieu-imago te herstellen, met de 
mededeling dat men een groot voorstander was van een Bos
senverdrag. Overigens was het hele pleidooi voor een bossenver
drag lachwekkend, aangezien de VS één van de gouvernemente
le initiatiefnemers van het biodiversiteits-verdrag waren ge
weest. Milieu-activisten vroegen zich dan ook zich prompt af wat 
voor bossen dat dan wel waren, als ze niet onder het bio
diversiteits-verdrag vielen. Het resultaat bleek tenslotte, dat een 
aantal radicale zuidelijke groepen 'een' bossen-verdrag zonder 
meer afwezen. Het meest schokkende van UNCED was het dra
conische praatje van Bush, waarin hij het vermocht het hele 
scala van diplomatieke blunders te typeren met de dooddoener 
'It's lonely at the top"! Het is overduidelijk dat het internationale 
rechtssysteem weinig met democratie van doen heeft, maar moet 
dat op zo'n rauwe wijze worden ingewreven? En dat, terwijl en
kele vrienden mij juist hadden toevertrouwd, dat ze zich naar 
aanleiding van de recente opiniepeilingen over Ross Perot plotse
ling konden voorstellen, hoe een redelijk-denkende Duitser zich 
in 1931 moest hebben gevoeld! De terugtrekking van Ross Perot 
was dan ook ongetwijfeld het beste milieu- (èn overige) nieuws 
van de hele zomer. Maar is het niet een griezelig idee, dat een 
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Wanneer valt de helse machine stil ? 

volkomen onvoorspelbaar man als Perot zich 'leider' van de in
ternationale gemeenschap zou kunnen noemen? Betekent het 
'einde der geschiedenis' dan niets anders dan een Amerikaanse 
Hegemonie? 
Gedurende het laatste jaar heb ik verscheidene malen terug 
moeten denken aan het keuzevak Internationale Betrekkingen, 
uit mijn studie. Ons werd regelmatig voorgehouden dat het 
machtsevenwicht tussen de VS en de USSR een goede zaak was, 
aangezien het internationale systeem altijd multi- of bipolair 
geweest was, en het zonder een machtsevenwicht binnen de 
kortste keren in elkaar zou klappen. Waarom wordt deze theorie 
eigenlijk zo zelden meer aangehaald? Het unipolaire 'post
Fukoyama'-tijdperk is nog maar zo kort geleden ingetreden, dat 
het op dit moment nog onduidelijk is hoe deze situatie zich in de 
toekomst zal gaan ontwikkelen. Denkt men soms, dat het alle
maal wel los zal lopen, omdat de Amerikanen inlmers het 'goede' 
systeem aanhangen? 
Is het geen ongezonde situatie, dat het Amerikaanse kapitalis
tische systeem geen krachtige, idealistische kritiek ontmoet? In 
hoeverre is het eigenlijk toeval, dat 'of all people' uitgerekend 
Fidel Castro tijdens UNCED tot held van de dag werd uitgeroe
pen? Ik moet toegeven, dat ikzelf op het alternatieve NGO-con
gres (2) ietwat verbouwereerd om me heen 

(2) Het International NCO and Social Movemellts Fomnt, eell 
cOllferentie vcm actie-groepe" dat gelijktijdig //let U eED ill 
Rio de Jalleiro plaatsvond. 

keek, toen het groene publiek plotseling zo'n aanhanger van 
'rood' bleek te zijn. Tenslotte geloofde ik altijd vurig, dat er op de 
één of ander manier een alternatief voor 'groen links' moest zijn. 
Dit neemt niet weg dat, juist in de problematiek rondom duurza
me ontwikkeling, het kapitalistische systeem kennelijk geen op
lossing meer biedt. Althans ... niet zonder meer. En als men de 
uitkomsten van het alternatieve congres bestudeert, dan blijkt 
dat de milieu- en ontwikkelingsorganisaties hun pijlen vooral 
hebben gericht op een aantal klassieke stokpaardjes van het ka
pitalistische systeem: de rol van multinationals -jawel, ze 
bestaan nog!- en de negatieve invloed van de internationale han
del. Meer in het algemeen was er een scherp wantrouwen ten op
zichte van alles wat er maar een beetje naar Bedrijfsleven of het 
Grote Geld rook, inclusief waar dit Grote Geld officieel ten 
gunste van de ontwikkelingslanden zou moeten komen. Als er 
prijzen voor het zwartste schaap van de UNCED zouden worden 
uitgereikt, zou de Wereldbank ongetwijfeld, na de VS, op de 
tweede plaats komen. 
De vraag moet worden gesteld of een kapitalistische systeem uit 
zichzelf duurzaam kan zijn. Een Rinnooy Kan zal natuurlijk 
meteen antwoorden dat milieubeleid gefinancierd moet worden, 
dat een gezonde economie die financiën moet kunnen opbrengen 
en dat een gezonde economie per definitie een vrije, kapitalis
tische economie is. En inderdaad, de voormalige communistische 
regimes hebben een onvoorstelbare hoeveelheid milieuvervuiling 
geproduceerd, terwijl ons eigen vuil netjes onder de Coupé-pol-
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der is weggestopt, of op tijd naar Schönberg in het voormalige 
Oost-Duitsland is afgevoerd. 
Toegegeven, het communistische systeem heeft op alle denkbare 
manieren bewezen niet te werken. En een kapitalistisch systeem 
wèrkt. Althans, het functioneert. Waarmee nog niet is gezegd 
dat het ook de goede kant op werkt! 
Het feit dat een kapitalistische economie werkt, zegt op zich nog 
niets over de gevolgen van het systeem. Belangrijker nog ... het 
zegt niets over de duurzaamheid van het systeem. En als er één 
ding onomstotelijk vast is komen te staan, dan is het wel dat het 
huidige systeem niet duurzaam is. Hetgeen zich niet alleen be
wijst in een wereldwijde milieuvernietiging, maar tevens in de 
steeds wijder wordende kloof tussen arm en rijk, zowel tussen 
landen onderling, als binnen landen zelf. Waarbij de VS zelf 
hard bezig zijn landen als Brazilië, die exemplarisch waren voor 
de kloof tussen rijk en arm, rechts in te halen. 
Dus waarom faalde UNCED? Omdat Bush zo vervelend deed? 
Omdat zijn theorieën niet werden aangevochten? Was het daar
om Fidel, de oude aartsvijand van Washington, maar tevens de 
enige persoon die het kapitalisme nog frontaal durfde aan te val
len, die het meeste applaus kreeg? Het stelde weliswaar niet 
veel voor, maar Fidel brulde tenminste en dat kan men van al 
die andere muisjes niet zeggen. Als er iets misselijkmakend was 
tijdens UNCED dan was het wel het onvoorstelbare gebrek aan 
daadkracht van die twee of drie groepen die werkelijk een te
genwicht hadden kunnen bieden aan Bush' 'leiderschap'. Japan, 
dat voor eens en voor altijd bleek te willen bewijzen, dat diplo
matieke tegenstand niet bij de Japanse cultuur behoort. De EG, 
die onder Nederlands voorzitterschap bij de voorbereidende ver
gaderingen zo nu en dan nog iets presteerde, maar die onder het 
voorzitterschap van Portugal jammerlijk uiteen viel en allemaal 
kleine muisjes die soms 'best wel tegen', maar soms 'ook wel een 
beetje voor' de Amerikanen waren. En de G77 , de groep van ont
wikkelingslanden, die na al die prachtige retoriek, onder aanvoe
ring van de Maleisische 'dragonlady' Ambassador Ting, er uitein
delijk nog maar één filosofie op na bleek te houden: ''Voor geld 
doen wij alles." Het ware falen van UNCED lag echter vooral in 
het feit, dat er tussen al die Staatshoofden en Regeringsleiders 
niemand was, die durfde te bekennen dat de ware oorzaak van 
de milieu- en ontwikkelingscrisis ligt in het kapitalistische sys
teem zelf, dat nimmer duurzaam zal worden, als men het 
kritiekloos, als een ongeleid projectiel, zijn gang laat gaan. 

''Wherever we go .... ". 
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