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BESCHOUWING 

Duurzaanilieid en delllocratie 
Door Simone 8ilderbeek 

A Is men zelf intensief bij de voorbe
reidingen voor een grote conferen

tie is betrokken, lijkt het natuurlijk altijd 
alsof die conferentie het belangrijkste 
evenement is dat plaatsvindt. Maar het 
valt niet te ontkennen dat er langzamer
hand weinig mensen in Nederland zijn 
die nog nooit hebben gehoord van de 
United Nations Conference on Environ
ment and Development (UNCED) welke 

Welke zijn de blokkades in ling. Daarbij werden onder andere 21 
aanbevelingen aan regeringen geformu
leerd, waarvan de allereerste als volgt 
luidt: 

het internationale proces van 
duurzame ontwikkeling? 

En welke de bruggehoofden? 
"We call upon all governments to enhance 
and promote participatory democracy in 
all issues and at all levels, in other words 
to guarantee the political rights of indivi-

Wij vroegen om een analyse 
van het UNCED-proces. 

Juni aanstaande in Rio de Janeiro plaats zal vinden. Een be
langrijke reden is dat het onderwerp van de conferentie, name
lijk milieu en ontwikkeling, de gemoederen beweegt. Zoals maar 
weer eens gebleken is op het jongste D66-congres. 
Het is een goede zaak dat de kern van de boodschap, de nood
zaak van een duurzame ontwikkeling, die de UNCED wil over
brengen, door de Democraten zo ruimhartig is onderschreven. 
Wat zo'n duurzame ontwikkeling inhoudt, is overigens nog de 
vraag. De in het congres-document van D66 gehanteerde defini
tie "ontwikkeling die de behoeften van de huidige generatie 
tracht te vervullen zonder daarbij de behoeften van komende ge
neraties in het geding te brengen", wordt door veel milieu- en 
ontwikkelingsorganisaties (in het UNCED-proces aangeduid als 
'NGOs', niet-gouvernementele organisaties) in feite alweer als 
achterhaald beschouwd. De definitie stamt dan ook uit 1987 (uit 
het rapport van de World Commis sion on Environment and 
Development). In de tussengelegen 5 jaar is nogal eens gebleken 
dat deze definitie gemakkelijk misbruikt kan worden om ontwik
kelingen goed te pleiten die ethisch onaanvaardbaar en ook an
derszins niet echt 'sustainable' zijn. Zo worden essentiële ele
menten van duurzame ontwikkeling als een rechtvaardige ver
deling van de welvaart, of de erkenning van de intrinsieke waar
de van de natuur, door de WCED-definitie niet gedekt. De mees
te NGOs hanteren dan ook zelf liever de definitie: 'ontwikkeling 
welke ecologisch verantwoord en sociaal rechtvaardig is'. 
Het lijkt een beetje griezelig om in dit 'Rottenberg-tijdperk' nog 
over een ouderwets klinkend begrip als sociale rechtvaardigheid 
te spreken, maar ook het congres-document erkende dat men 
moeilijk over een duurzame ontwikkeling kan spreken als het 
ene continent een onevenredig groot deel van de mondiale na
tuurlijke rijkdommen consumeert, terwijl in het andere conti
nent het grootste deel van de bevolking nauwelijks of niet in 
haar basisbehoeften kan voorzien. 
Er zijn nog een paar andere principes en doelstellingen, die door 
NGOs als een essentieel element van duurzame ontwikkeling 
worden beschouwd. In december 1991 vond er een grote confe
rentie plaats te Parijs waarbij meer dan 1000 NGOs uit alle 
delen van de wereld tot een gezamenlijke standpunt kwamen 
over wat zij beschouwden als (gewenste) duurzame ontwikke-

SimOT.e Bilderbeek is werkzaam bij de Stichting lUCN-ledencontact 
en heeft u. Augustus 1991 een Conferentie over I ntemationaal 
Milieurecht Î1l het Vredespaleis georganiseerd. Momenteel is zij ac
tief betrokken bij de discussie over een u.stÏLutionele foUow-up van 
het UNCED-proces. 

duals, urban and rural communities and 
citizen's groups to reinhabit their home places: protecting, resto
ring and sustaining their environment and themselves, and en
hancing their lives and cultures." (1) 

Kortom, volgens de NGOs vormt een participerende democratie 
één der hoofdelementen van duurzame ontwikkeling. Zo blijkt 
D66 opeens altijd al een voorloper van de milieubeweging te zijn 
geweest! De Democraten zijn kennelijk ten onrechte te beschei
den geweest om in het congres-document de eigen grondslagen 
niet als grondslagen voor duurzame ontwikkeling aan te voeren. 
Nu moet er uiteraard op worden gewezen, dat een goed functio
nerende democratie, alsook politieke mensenrechten, voor een 
groot aantal NGOs, nog bepaald geen alledaagse luxe zijn, met 
name in de ontwikkelingslanden. Het blijft een feit dat de basis
elementen van een democratie, te weten de daadwerkelijke be
trokkenheid van burgers bij de besluitvorming over (hun) leef
omgeving, openbaarheid van bestuur, een eerlijke en goed-func
tionerende rechtspleging, vrijheid van meningsuiting, vrijheid 
van vereniging en vergadering en gewaarborgde rechten voor 
culturele minderheden, essentiële voorwaarden zijn voor het be
reiken van een duurzame ontwikkeling en een ontwikkeling die 
aan de belangen van alle huidige en toekomstige groepen tege
moet komt. En dat geldt niet alleen als men het heeft over in
heemse groepen in de regenw<luden van Maleisië, maar ook bij 
wijze van spreken voor de bevolking van een willekeurig stads
deel in Amsterdam. 
Een aantal aspecten van de relatie tussen duurzame ontwikke
ling en het democratisch proces verdient het om er hier uitge
licht te worden, met name omdat deze aspecten binnen het 
UNCED-proces nogal eens ter sprake zijn gekomen. 
Ten eerste is duurzame ontwikkeling een mondiaal probleem, 
waarvan een aantal aspecten enkel en alleen op internationaal 
niveau opgelost kunnen worden. Zo is het natuurlijk hoopgevend 
en zeker aanbevelingswaardig, dat Nederland drastische maat
regelen neemt om de uitstoot van C02 te verminderen. Maar 
voor het tegengaan van de door die C02 veroorzaakte klimaats
verandering heeft het natuurlijk weinig effect, tenzij ook landen 
als de Verenigde Staten ertoe aangezet worden om zulke maat
regelen te nemen. Het basisprincipe van het internationale 
rechtssysteem is echter, dat geen land gedwongen kan worden 

(1) "Agelllla Ya Wananchi" Citizens Action Planfor the 1990s, 
adopted at "Roots of the FuLrtre" A Global NGO Conference u. re
lation to the 1992 Earth Sllnunit, Paris, 17 to 20 December 1991 
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om een verplichting op zich te nemen die het niet vrijwillig on
derschrijft. Ter vergelijking moet men zich voorstellen dat men 
te maken heeft met een geheel anarchistisch systeem, waarbij de 
rechts-subjecten enkel door middel van vrijwillige, private con
tracten aan bepaalde regels gebonden kunnen worden. Een 
ieder, die op nationaal of lokaal niveau met milieubeleid te 
maken heeft gehad, zal beamen dat een dergelijk systeem nim
mer tot een effectief milieubeleid kan leiden. (2) De leefomgeving 
is immers ook een collectief goed en als je dat enkel met vrijwilli
ge contracten tracht te beschermen, dan zullen er altijd 'free ri
ders' zijn die beseffen dat het voordeliger is om vervelende ver
plichtingen aan anderen over te laten. Men profiteert toch im
mers mee van de effecten van die maatregelen. 
Helaas is dit nu precies het systeem waar het internationale 
recht op is gebaseerd en het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
kansen op een krachtig mondiaal verdrag over klimaatsverande
ring min of meer nihil zijn. Terecht wordt er dan ook, met name 
ten aanzien van mondiale milieu-problemen als de klimaatsver
andering, voor een systeem gepleit waarbij landen met -al dan 
niet gekwalificeerde- meerderheid van stemmen bindende be
sluiten kunnen nemen. 
Een tweede, subtieler probleem waar de internationale besluit
vorming mee kampt, is de enorme afstand tussen de deelnemers 
aan de besluitvormende diplomatieke conferenties en de burger. 
Officieel vormen de regeringsdelegaties die deelnemen aan inter
nationale bijeenkomsten als UNCED een afspiegeling van het 
democratisch gekozen bestuur van dat land, maar in de praktijk 
komt het er op neer dat de enige controle die er op deze delega
ties en hun uitspraken is, via de minister verloopt. En als men 
dan, gezien de gemiddelde informatie-uitwisseling tussen dele
gatie en parlement (en dan vormt UNCED nog een heel positieve 
uitzondering!), de afstand tussen volksvertegenwoordiging en 
delegatie optelt bij de afstand tussen de volksvertegenwoordiger 
en de burger, dan kan men toch nauwelijks pretenderen, dat er 
in Nederland meer dan een handvol mensen zijn die een flauw 
idee hebben wat er zoal namens hen in internationale fora wordt 
ingebracht. Dan hebben we het nog niet eens over al die beroeps
diplomaten bij de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties die slechts een fragmentarisch contact 'over de hoofdlij
nen' hebben met hun Minister van Buitenlandse Zaken, die in 
een aantal gevallen nog deel uitmaakt van een dictatoriaal regi
me ook. 
Nu zijn er in de loop der tijden een groot aantal voorstellen ge
formuleerd om het internationale besluitvormingsproces, en met 
name de Verenigde Naties, te democratiseren. De grotere moge
lijkheid voor het nemen van bindende besluiten met een meer
derheid van stemmen, is daar steevast onderdeel van, maar er 
zijn tevens vergaande plannen om te komen tot een duidelijker 
band tussen de bevolkingen en hun internationale vertegenwoor
digers. Het Europese Parlement vormt wat dat betreft een 
uniek, alhoewel qua bevoegdheden verre van volmaakt, voor
beeld. En men zal moeten toegeven dat de huidige situatie in de 
Verenigde Naties behoorlijk wat 'achterlijker' is dan een goed 
uitgewerkt voorstel voor een 'Earth Parliament'. Desondanks zal 
dit 'Aarde-parlement' nog wel even op zich laten wachten. 
Eén van de, op korte termijn haalbaarder, mogelijkheden om de 

(2) Tekenend is in dit verband, dat door de meeste D66-collgres
gallgers de 'stok achter de deltr' als een essentiële voonvaarde 
voor het sltcces van convenanten werd gezien. 

internationale besluitvorming dichter bij de burger te brengen 
ligt in de vergroting van de rol van NGOs. Nu is het vanzelfspre
kend dat NGOs pleiten voor een grotere inbreng, maar ook in re
geringskringen denkt men de laatste tijd steeds positiever over 
de rol van NGOs in diplomatieke processen. Daarbij gaat het er 
niet om dat de NGOs per definitie een democratischer vertegen
woordiging vormen dan hun regeringen. Maar het is een feit dat 
bijvoorbeeld Greenpeace, de NOVIB en de Stichting Natuur en 
Milieu in het algemeen een gezonde combinatie vormen van we
tenschappelijke expertise en wat wel "het geweten van een groot 
aantal burgers" kan worden genoemd. Mede door deze combina
tie èn door bij diplomaten over hun schouder mee te kijken en 
hen de hete adem in de nek te laten voelen, hebben de NGOs tij
dens het UNCED-proces een buitengewoon stimulerende rol in 
de besluitvorming kunnen spelen. 
Belangrijker nog is het feit dat NGOs er in slagen om, deels via 
de media, een uitgebreide informatie-uitwisseling op gang te 
krijgen tussen het doen en laten van de delegaties en de menin
gen van het publiek. Met name deze informatie-uitwisseling is 
een essentiële voorwaarde om internationale onderhandelingen 
aan een betere democratische controle bloot te doen staan. De 
NGOs hebben zich ook ingezet voor de overige democratische ba
sisvoorwaarden die genoemd zijn, zoals openbaarheid van be
stuur (in internationale onderhandelingen nog bepaald geen ge
accepteerd beginsel!) een eerlijke en goed-functionerende rechts
pleging, en gewaarborgde rechten voor culturele minderheden. 
Een derde aspect van een participerende democratie dat bij de 
UNCED een grote rol speelt, en dat verband houdt met het bo
venstaande, is de rol van zogenaamde 'major groups' in het be
sluitvormingsproces. Welke die major groups precies zijn, daar is 
men het binnen de UNCED-voorbereidingen na vijf weken inten
sief discussiëren nog niet over eens. Vast staat echter wel, dat 
met name de participatie van vrouwen en culturele minderheden 
in het besluitvormingsproces van groot belang wordt geacht. Dit 
zou een typische 'white men's party' als D66 zich mogen aantrek
ken! Maar ook als men naar de Nederlandse politiek in het alge
meen kijkt, blijken de aanbevelingen die momenteel worden ge
formuleerd om de participatie van major groups op internatio
naal niveau te bevorderen, bepaald niet irrelevant of overbodig 
te zijn. Zoals overigens ook de formele mogelijkheden voor parti
cipatie van NGOs in het nationale en lokale besluitvormingspro
ces, lang niet altijd vooruitlopen op de internationale ontwikke
lingen. 
Een vierde en laatste basis-voorwaarde voor daadwerkelijke de
mocratie, is respect voor culturele diversiteit. Dit principe is met 
name in het UNCED-proces actueel geworden, omdat er zelden 
conferenties zijn geweest waar een zo grote polarisatie plaats
vond tussen 'het Noorden', ofwel de geïndustrialiseerde landen, 
en 'het Zuiden', ofwel de ontwikkelingslanden. (3) 
Het respect voor culturele diversiteit mag natuurlijk niet ver
worden tot een excuus om je niet aan allerlei, algemenere, basis
normen te hoeven houden. De discussie die plaatsvond over de 
kwestie Pronk-Indonesië-mensenrechten is tekenend. Het is ra
cistisch om het met kogels blokkeren van een demonstratie op 
Oost-Timor als een typisch Javaanse cultuuruiting te presente
ren. Op dezelfde manier wordt dezer dagen de culturele toleran-

(3) Overigens probeert het voonllOlige Oostblok zich in deze polar;" 
satie niet geheel onterecht tvat op de vlakte te hOltden. 
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tie ten opzichte van Islamitische minderheden in Nederland wat 
al te gemakkelijk op één lijn gezet met het tolereren van onder
drukking van vrouwen en lijfstraffen. Hoe zouden wij het eigen
lijk vinden als voetbalvandalisme, grenshospitiums, overdadig 
autoverkeer en het ongestoord doodmart.elen van schizofrenen 
als typisch Nederlandse cultuuruitingen werden aangemerkt? 
De essentie van culturele tolerantie is nou juist, dat men de posi
tieve kanten van een cultuur leert begrijpen en waarderen. 
Welke die positieve kanten zijn, kan gerust aan de beoordeling 
van vert.egenwoordigers van die cultuur zelf worden overgelaten. 
Net zo min als de gemiddelde Nederlander mat.erialisme, sociale 
vervreemding en verzuiling waardevolle onderdelen van zijn cul
tuur zal noemen, zal een gemiddelde Marokkaan suggereren dat 
lijfstraffen en de onderdrukking van vrouwen de positieve ele
menten vormen van zijn cultuur. Anderzijds zal een Nederlander 
zich graag laten voorstaan op zijn vrijheid van godsdienst en zijn 
respect voor -de wensen van- het individu, waar de Marokkaan 
wellicht sociale controle en de bescherming van de zwakke posi
tie van sommige vrouwen als positieve elementen van zijn cul
tuur zal noemen. 
Een uitgebreide ideeën-uitwisseling met iemand uit een andere 
cultuur kan daarbij heel verfrissend zijn. Men moet goed besef
fen dat de gemeenschappelijke waarde natuurlijk per deflnitie 
iets anders is dan de eigen waarde. De uitdaging is om naar de 
hoogste gemeenschappelijke waarde de streven, en niet bij de '10-
west common denominator' t.e blijven steken. 
Hoewel er zeker meer aspecten kleven aan de relatie tussen 
duurzaamheid en democratie hebben de bovengenoemde vraag
stukken toch met name een rol gespeeld in de voorbereidingen 
voor UNCED. De meest fundament.ele vraag in dit verband is of 
duurzame ontwikkeling altijd de wat trage besluitvorming van 
een democratie zal moet.en afwacht.en, of dat een 'grot.e-stappen
beleid' is gewenst. Oók waar dat beleid in feit.e geen democra
tisch draagvlak bezit. Deze vraag kan niet eenduidig worden be
antwoord en het zou ook gevaarlijk zijn t.e pretenderen dat er 
een gemakkelijk antwoord op mogelijk is. Het is een democra
tisch dilemma, "dat het volk niet altijd weet wat goed voor haar 
is". Anderzijds zullen velen huiveren bij de gedacht.e aan lieden 
die dat bet.er zouden weten. 
Vanuit praktisch oogpunt valt er wel wat t.e zeggen over dit 
vraagstuk. Feit is dat, juridisch bezien, het grootste probleem 
momenteel niet eens ligt in het gebrek aan milieu-regels, maar 
in het gebrek aan handhaving ervan. Dit geldt op internationaal 
niveau nog veel sterker dan op nationaal niveau. Zo bestaat er 
een verbod op het veroorzaken van signiflcante grensoverschrij
dende milieuvervuiling in het internationale recht, doch zelden 
of nooit wordt hierop gewezen. 
Het handhaven van milieuwett.en blijkt echter zo goed als onmo
gelijk als er niet een maatschappelijk draagvlak bestaat voor die 
regels en voor de naleving ervan. Het is dus allereerst en alleen 
alom praktische redenen verstandiger dit maatschappelijk 
draagvlak op te bouwen. Zodat men op een oude waarheid stuit 
die zegt dat het vergrot.en van het milieubewustzijn de kern 
vormt van een adequaat milieubeleid. Voor een politieke partij 
rest dan de morele plicht niet bij dit milieubewustzijn acht.er te 
blijven, doch er zich op voor te lat.en staan, st.erker nog: er zich 
door vooruit te laten stuwen .• 

Dakloze moeder in Calcutta, India . 

(Foto: Mark Eclwards) 

Geef Idee kado 
Een goed idee: geef Idee kado. 

Bij een verjaardag of andere passende 
gelegenheid. Een origineel kado, waarmee u 

beslist succes boekt. En en passent het 
Wetenschappelijk Bureau van D66 stemlt. 
Een jaarabonnement op Idee kost slechts 

f 66,-. lIet eerste jaar betaalt u. 
Daarna gaat het ahoIDlement automatisch 

over op de begmtstigste. 

Bel voor informatie tijdens kantooruren: 
Wetenschappelijk Bureau D66 

Telefoon 070-3858303. 
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